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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثامنة
  ٢٠١٠مايو /أيار ١٤-٣جنيف، 

  حلقوق اإلنـسان وفقــاً     جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية        
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥للفقرة 

  كينيا    
هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة              

  املعنية، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة        ةمبا يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدول       
ن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن جانـب             ـوال يتضم . الرمسية ذات الصلـة  

وهـو  . املفوضية السامية حلقوق اإلنسان غري تلك الواردة يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية            
جية يف وذُكرت بصورة منه. يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان

وقد روعي يف إعداد التقريـر أن وتـرية         . حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير       
ويف حال عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف        . االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات      

لتقرير ال جيمع   ان هذا ا  ـوملا ك .  إن كانت ال تزال صاحلـة     االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحة    
سوى املعلومات الواردة يف الوثائق الرمسية لألمم املتحدة، فإن االفتقار إىل املعلومات أو إىل التركيز               

لتفاعل أو  املنخفض ل ستوى  املأو  /بشأن مسائل حمددة قد ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة ما و           
  .التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان
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  ملعلومات األساسية واإلطارا  -أوالً   

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

 )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان

  تاريخ التصديق أو
 االنضمام أو اخلالفة

  /اإلعالنـات
 التحفظـات

  االعتراف باالختصاصات
 هليئات املعاهدات احملددة

  ال):١٤املادة (شكاوى األفراد  ال يوجد  ٢٠٠١سبتمرب / أيلول١٣ يز العنصري االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمي

 - )٣()٢(١٠املادة : حتفظ ١٩٧٢مايو / أيار١ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

املادة(بادلة بني الدول    الشكاوى املت  دال يوج ١٩٧٢مايو / أيار١ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
 ال): ٤١

 - ال يوجد ١٩٨٤مارس / آذار٩ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة     
 القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول     ال يوجد ١٩٩٧فرباير / شباط٢١
  ال): ٢١

  ال): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 
  ال): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 

 - ال يوجد ١٩٩٠يوليه / متوز٣٠ اتفاقية حقوق الطفل 

ـ     الربوتوكول االختياري     راكالتفاقية حقوق الطفل املتعلق بإش
  األطفال يف الرتاعات املسلحة

مبوجب املادة اإلعالن امللزم     ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٢٨
  سنة ١٨: ٣

-  

  -  ال يوجد  ٢٠٠٨مايو / أيار١٩  االتفاقية املتعلقة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
والربوتوكـول االختيـاري   ،  )٤(الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        : ت األساسية اليت ليست كينيا طرفاً فيها      املعاهدا

الربوتوكول االختياري التفاقيـة الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، ووالربوتوكول االختياريللعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،   ولاأل
 املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة،، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب        القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      

، واالتفاقية الدولية حلماية)٢٠٠٠توقيع فقط،    (الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية              و
الربوتوكول االختياري لالتفاقية املتعلقة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـنحقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، و      

  ).٢٠٠٧توقيع فقط يف عام (االختفاء القسري 
  

 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  )٥(صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

  ال عاقبة عليها اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية وامل
 نعم نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

 نعم )٦(بروتوكول بالريمو

 ١٩٦١ و١٩٥٤نعم، باستثناء اتفاقييت  )٧(الالجئون وعدميو اجلنسية

 الثالث، باستثناء الربوتوكول نعم )٨( والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

 ٨٧، باستثناء االتفاقية رقم نعم )٩(ات األساسية ملنظمة العمل الدوليةاالتفاقي

 ال اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم

اتفاقية الهاي بشأن   ، حثت جلنة حقوق الطفل كينيا على التصديق على          ٢٠٠٧يف عام     -١
لجنـة  الوأوصت  . )١٠(١٩٩٣ لعام   صعيد الدويل محاية الطفل والتعاون يف جمال التبين على ال       

 من ٢احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأن تسحب الدولة حتفظها على الفقرة املعنية ب
           ويف . )١١( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة           ١٠املادة  
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          كينيا على النظر يف إصدار إعـالن مبوجـب        ، شجعت جلنة مناهضة التعذيب      ٢٠٠٨عام  
  .)١٢( من االتفاقية٢٢املادة 

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
الحظ فريق األمم املتحدة القطري يف كينيا أن الفصل املتعلق بشرعة حقوق اإلنسان               -٢

     كـام الدسـتور    يف الدستور ال يشري إىل احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وأن أح          
  .)١٣(ال تزال تكرس التمييز على أساس احلالة الشخصية واملواطنة

، الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أنه ال يتم عملياً االحتجاج           ٢٠٠٥ويف عام     -٣
سيما العهـد الـدويل اخلـاص        أمام احملاكم بأحكام الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، وال       

وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن أسفها لعدم وجود تعريف    . )١٤(سيةباحلقوق املدنية والسيا  
  .)١٥(للتعذيب يف كل من قانون العقوبات وقانون اإلجراءات اجلنائية

     وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن العديد من القوانني قـد صـدرت منـذ               -٤
ض أثر هذه القـوانني، وأن      وأن مشكلة التنفيذ تقو   ،  )١٦( لتعزيز حقوق اإلنسان   ٢٠٠٤عام  

التشريعات األساسية للنظام املايل للزوجية، والزواج، ومحاية األسرة، واملساواة بني اجلنسني،           
  .)١٧(واالجتار باألشخاص مل تصدر بعد

والحظت جلنة مناهضة التعذيب مع القلق أن قانون اهلجرة ال يشري إىل املبدأ املطلق                -٥
           تصل بالتعذيب وال يوفر عمليـة مراجعـة مـستقلة ألوامـر           اإلعادة القسرية فيما ي    لعدم

  .)١٨(اإلعادة القسرية
، الحظت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة مع التقدير إصـدار            ٢٠٠٧ويف عام     -٦

غري أن  . )١٩(قانون آداب مهنة املوظفني العموميني الذي مينع التحرش اجلنسي يف مكان العمل           
لقها لعدم القيام حىت اآلن بإدراج تعريف للتمييز ضد املرأة يف الدستور أو اللجنة أعربت عن ق
  .)٢٠(القانون وفقاً لالتفاقية

املوفدة إىل كينيـا    املفوضية السامية حلقوق اإلنسان     ، رحبت بعثة    ٢٠٠٨ويف عام     -٧
لتقصي احلقائق بشأن أعمال العنف واالنتهاكات اجلسيمة املزعومة حلقوق اإلنـسان الـيت             

 باالتفاق ٢٠٠٧ديسمرب /رتكبت يف أعقاب االنتخابات الرئاسية اليت جرت يف كانون األول         ا
 ، والـشرطة  ، والربملان ،الدستوردخال إصالحات يف عدة جماالت من بينها        على استعراض وإ  

  .)٢١(والنظم القانونية والقضائية واالنتخابية
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    اإلطار املؤسسي، واهليكل األساسي حلقوق اإلنسان  -جيم   
 اللجنـة الوطنيـة     جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية    منحت  ،  ٢٠٠٥يف عام     -٨

 وأبرزت جلنة    .)٢٢(٢٠٠٨ ، وأعيد تأكيد ذلك يف عام     "ألف"املركز  الكينية حلقوق اإلنسان    
  .)٢٣(التنسيق الدولية احلاجة إىل توفري االستقالل املايل للجنة

  .)٢٤(لس مدين مستقل ملراقبة الشرطةورحبت جلنة مناهضة التعذيب بإنشاء جم  -٩

  تدابري السياسة العامة  -دال   
 بأنه جرى تعزيز البيئة السياساتية الرامية إىل النهوض   فريق األمم املتحدة القطري   أفاد    -١٠

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقهـا       . )٢٥(حبقوق اإلنسان طوال السنوات الثالث املاضية     
  .)٢٦( وطنية لألطفالإزاء التأخري يف اعتماد خطة

يف كينيـا    ٢٠١٣-٢٠٠٩للفترة   إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية     وأفاد    -١١
 بأنه وضع وتفعيل اإلطار الالزم لتنفيذ االستراتيجيات        ٢٠١٢بأن كينيا حددت اهلدف لعام      

افية والقابليـة   املتعقلة بسيادة القانون، والعمليات االنتخابية والسياسية، والدميقراطية، والشف       
  .)٢٧(للمساءلة، واإلدارة العامة وتوفري اخلدمات، واألمن، وبناء السلم، وإدارة املنازعات

للربنامج العاملي لتعليم   ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(، اعتمدت كينيا خطة عمل      ٢٠٠٥ويف عام     -١٢
  . )٢٨(حقوق اإلنسان تركز على التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان والنظام املدرسي الوطين

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  

  )٢٩(ملعاهدةهيئة ا
  ر تقريرـآخ

 قُدم وُنظر فيه
ــات ــر مالحظ آخ

 حالة اإلبالغ رد املتابعة ختامية

ــى  ــضاء علـ ــة القـ  جلنـ
 التمييز العنصري 

ارير األّويل والثـاينتأخر تقـدمي التق   - - -
٢٠٠٤ و ٢٠٠٢والثالث منذ األعوام    

 ، على التوايل٢٠٠٦و

اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية    
 واالجتماعية والثقافية

نوفمرب /الثاينتشرين   ٢٠٠٦
٢٠٠٨ 

ارير من الثاين إىلقحيل موعد تقدمي الت    -
 ٢٠١٣اخلامس يف عام 

 ٢٠٠٨تأخر تقدمي التقرير الثالث منذ عام  ٢٠٠٦يوليه /متوز ٢٠٠٥مارس /آذار  ٢٠٠٤ اإلنساناللجنة املعنية حبقوق 
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  )٢٩(ملعاهدةهيئة ا
  ر تقريرـآخ

 قُدم وُنظر فيه
ــات ــر مالحظ آخ

 حالة اإلبالغ رد املتابعة ختامية

قدم التقرير السابع، الـذي حـل - ٢٠٠٧أغسطس /آب  ٢٠٠٦ جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة
، يف٢٠٠٩أبريل  /موعده يف نيسان  

 ٢٠٠٩يوليه /متوز

مربنوف/الثاينتشرين    ٢٠٠٧ جلنة مناهضة التعذيب 
٢٠٠٨ 

تأخر تقدميه منـذ
ــاين ــشرين الث /ت

 ٢٠٠٩نوفمرب 

الثـاين يفحيل موعد تقدمي التقرير     
 ٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين

رير الثالث والرابعاحيل موعد تقدمي التق    - ٢٠٠٧فرباير /شباط  ٢٠٠٥ جلنة حقوق الطفل
 ٢٠١٢سبتمرب /واخلامس يف أيلول

 الربوتوكول -جلنة حقوق الطفل   
ي املتعلـق باشـتراك   االختيـار 

  األطفال يف الرتاعات املسلحة 

ريـر األّويل منـذتأخر تقــدمي التق     -  -  -
  ٢٠٠٤فرباير /شباط

 الربوتوكول -جلنة حقوق الطفل   
االختياري املتعلق ببيع األطفـال     
ــتغالل  ــال واس ــاء األطف وبغ

  فال يف املواد اإلباحيةـاألط

رير األّويل منـذ تقـدمي التق  حيل موعد   -  -  -
  ٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول

  التعاون مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة   -٢

  ال  ُوجِّهت دعوة دائمة

 ٢٥- ١٦( املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات مـوجزة أو تعـسفاً              آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
   )٣٠()٢٠٠٩فرباير /شباط

  )٣١()٢٠٠٨مايو / أيار٢٣-١٩ (ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً

 كـانون  ١٤-٤ (حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصـلية املقرر اخلاص املعين   
  )٣٢()٢٠٠٦ديسمرب /األول

 ٢٢-٩( عيشي مناسـب  اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى م          املقرر  
  )٣٣()٢٠٠٤فرباير /شباط

    الزيارات املتفق عليها من حيث املبدأ
      الزيارات اليت طُِلب إجراؤها ومل ُيتفق

  عليها بعد
  )٢٠٠٩(اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات 

  )٢٠٠٧(اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة احلريات والفقر املدقع 
  )٢٠٠٨ و٢٠٠٤(عين باستقالل القضاة واحملامني  اخلاص املراملقر

  )٢٠٠٣(املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان 
 وزارة العـدل  حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصليةشكر املقرر اخلاص املعين     التعاون أثناء البعثات/التيسري

  .)٣٤(دعوهتا وتعاوهناوالشؤون الدستورية على 
 عن اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسب         وأعرب املقرر   

  .)٣٥(الصادقإعجابه باستعداد املسؤولني احلكوميني واهتمامهم 
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    متابعة الزيارات
       الردود على رسائل االدعاءات، 

  والنداءات العاجلة
  .)٣٦( رسالة ومل ترد كينيا على أي منها٢٠عراض، أرسلت خالل الفترة قيد االست

            الردود على االستبيانات املتعلقة
  مبسائل مواضيعية

   استبياناً أرسـلها املكلفـون بواليـات يف إطـار          ٢١جمموع  مل ترد كينيا على أي استبيان من        
  .)٣٧(اإلجراءات اخلاصة

  اإلنسانالتعاون مع املفوضية السامية حلقوق   -٣  
 مستشاراً يف شؤون حقوق املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، أوفدت ٢٠٠٨يف عام   -١٣

 يف كينيا لتوفري الدعم الالزم لألمـم املتحـدة، يف           فريق األمم املتحدة القطري   اإلنسان إىل   
مساعدة اجلهات الفاعلة الوطنية، يف مجلة أمور، يف جماالت القابلية للمساءلة، واإلفالت من             

  .)٣٨(لعقاب، والعدالة االنتقاليةا
، نظمت املفوضية أول احتفال لألمم املتحدة بيوم حقوق اإلنـسان  ٢٠٠٨ويف عام     -١٤

  .  )٣٩(يف كينيا

تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مع مراعاة القانون اإلنـساين             -باء   
  الدويل الواجب التطبيق

  املساواة وعدم التمييز -١
          قلق أن التمييز املنـهجي ضـد املـرأة         مع ال اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان     حظت  ال  -١٥
املطالبة حبقوق امللكيـة، واملمارسـة      منها  زال قائما يف القانون واملمارسة يف مجلة أمور         يال  

أن استمرار تطبيـق    فادت ب وأ.  أو اإلرث  ات وقانون الترك  ،"مرياث الزوجة "التمييزية بشأن   
أحكام عدم التمييـز يف  ل بنطاق وانني العرفية، مبا يف ذلك جواز تعدد الزوجات، خي  بعض الق 

  .)٤٠( أخرىنصوص تشريعيةيف الدستور و
 لجنة املعنية حبقوق اإلنـسان يف      وأفادت كينيا، يف ردها على املالحظات اخلتامية ل         -١٦
 الرجال والنساء لة بني   احلقوق واملعام املساواة يف   أن هناك آليات خمتلفة لضمان      ، ب ٢٠٠٦عام  

ـ مكانية حلظر تعدد الزوجات     إأن احلكومة ال ترى     ب، و )٤١(وحظر التمييز بني اجلنسني    دون ب
  . )٤٢(وهو ما جيرى وضع األسس الالزمة هلما حاليا، اية والدعقدر كبري من املفاوضات

 علـى  يف الدستور وأعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها لعدم النص      -١٧
حبكـم  وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها للتمييـز          .)٤٣(مساواة املرأة يف حقوق املواطنة    

الواقع الذي يواجهه األطفال املولودين خارج نطاق الزوجية، واألطفال املصابني بفـريوس             
 واألطفال املولودين من أمهات     ، وأطفال الشوارع  ،أو اإليدز، واأليتام  /نقص املناعة البشرية و   

  .)٤٤(ني وآباء غري كينياتنيكي
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أن أعضاء األقليـة    ب بقضايا األقليات    ة املعني ة املستقل ةاخلبريأفادت  ،  ٢٠٠٨يف عام   و  -١٨
تقلـد  ن التـصويت و   ون م نعميمن حقهم يف اجلنسية الكينية و     حسبما يدعى   النوبية حيرمون   

املعنية لجنة  ال ، أوصت    ٢٠٠٨ يف عام    .)٤٦(وامتالك األراضي  )٤٥(املناصب والوظائف العامة  
بوصـفهم مـن    يـك   غواألالنوبيني و باالعتراف  الثقافية ب واحلقوق االقتصادية واالجتماعية    ب

ـ حب وكـذلك    ،املتميـزة اجلماعات اإلثنيـة                    ومحايـة وتطـوير تـراثهم     صـون    يف   مقه
  .)٤٧(الثقايف وهويتهم

ـ شعور عام   وجود    إىل فريق األمم املتحدة القطري      وأشار  -١٩ والتـهميش،  تبعاد  باالس
دوامـة  يعيشون يف   ، الذين   واحل الكينية السمشال كينيا وأجزاء من     ملقيمني يف   ا بنيخصوصا  

  .)٤٨(املسلح والفقرالرتاع /مستمرة من العنف
األشخاص ذوي قانونا حلماية أصدرت أن كينيا القطري  ريق األمم املتحدة    والحظ ف   -٢٠

مل تتحقق بعد نسبة العـاملني ذوي       ، و  املطلوب ستوىبيد أن التنفيذ ال يزال دون امل      . اإلعاقة
  . )٤٩( جمموع العاملني يف املائة من٥اإلعاقة املوصى هبا يف هذا القانون واليت يبلغ قدرها 

القوة االقتـصادية والـسياسية      و التمييز يف توزيع الثروة   بأن  بعثة املفوضية   وأفادت    -٢١
  .)٥٠(لسكانل من دواعي الشكاوى العديدةة فعالسبل االنتصاف الوغياب احلماية الكافية و

  حق الفرد يف احلياة واحلرية ويف األمان على شخصه  -٢  
ري حمدد من غولكن عدد كبري وجود لاللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها     أعربت    -٢٢

عقوبة اإلعدام على جرائم ال تنطبق عليها صـفة         توقيع   و ،األشخاص احملكوم عليهم باإلعدام   
. )٥١(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الدويل    العهد يفباملعىن املقصود   "  اجلرائم خطورة  أشد"

ملا أفادت به التقارير من استمرار احلكم       جلنة حقوق الطفل عن قلقها بشكل خاص        وأعربت  
  . )٥٢(حظر توقيع هذه العقوبة عليهمعلى الرغم من على األطفال باإلعدام، 

املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خـارج القـضاء أو          خلص  ،  ٢٠٠٩يف عام   و  -٢٣
 ما تقوم بعمليات    أن الشرطة كثرياً   بعد بعثة قام هبا إىل كينيا إىل         بإجراءات موجزة أو تعسفاً   

األكثر إثـارة   و. يسود يف البلد  وأن مناخ اإلفالت من العقاب       خارج نطاق القضاء،     اإلعدام
اليت تعمل بناء على أوامر مـن كبـار املـسؤولني يف             التابعة للشرطة،    للقلق هو فرق املوت   

 وخلـص   .)٥٣(جراميةإلوأعضاء املنظمات ا  واليت تكلف بتصفية القادة املشتبه هبم        ،الشرطة
إىل أن ميليشيا الدفاع عن أرض السباوت وقوات األمن احلكومية ترتكب          املقرر اخلاص أيضا    

بوجـه  مبا يف ذلك التعذيب والقتل      جبل إلغون،   منطقة  يف  أعماال وحشية على نطاق واسع      
كينيا علـى الفـور يف      حتقق  أن  ب وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان       .)٥٤(خمالف للقانون 

بأن تقـدم   إنفاذ القانون و  املنسوبة إىل الشرطة أو املسؤولني عن       عمليات القتل غري القانونية     
ما إىل مقتل    ٢٠٠٩نية لعام   مكتب تنسيق الشؤون اإلنسا   وأشار تقرير   . املسؤولني للمحاكمة 
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          بـسبب الـرتاع القـائم       ٢٠٠٩يف عـام     شخصا يف املناطق الرعويـة       ٣٢٣ال يقل عن    
  .)٥٦(على املوارد

مـن أصـحاب     ١٤أعرب  ،  ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاين  ٤مؤرخ   بيان مشترك    ويف  -٢٤
          اليت جـرت  بات  نتائج االنتخا  النإعألحداث اليت وقعت بعد     لقلقهم العميق   عن   اتواليال

الـيت حـدثت يف   فرط أدانوا بشدة أعمال العنف امل و٢٠٠٧ ديسمرب  / كانون األول  ٣٠يف  
 عشرات من املدنيني، بينهم أطفال      واليت قتل فيها     ٢٠٠٨ يناير/ كانون الثاين  ١لدوريت يف   إ

ب وأعـرب أصـحا   . النار يف إحدى الكنائس   بإشعال  الغوغاء  قيام جمموعة من    ونساء، بعد   
ن قبل قوات األمن ضد املتظاهرين وغريهم مـن  البيان عن جزعهم الستخدام القوة املفرطة م  

  ، عن وفـاة    املفوضيةوأسفر هذا العنف، طبقا ملا جاء يف التقرير املقدم من بعثة            . )٥٧(املدنيني
ما يزيد على ألف شخص، وفرار مئات اآلالف من األفراد من ديـارهم، وتـدمري وهنـب                 

  .)٥٨(ف من املنازل واملتاجر واألعمال التجاريةعشرات اآلال
يف بأهنا مارست فعال،     وعقبات و  اًقيودتواجه  بعثة املفوضية بأن دولة كينيا      واعترفت    -٢٥

متكنت يف هناية األمر من محاية الفارين من  من ضبط النفس واًمعينمستوى عدد من احلاالت، 
يف اختاذ مجيع التدابري املناسـبة حلمايـة        رغم ذلك   فشلت   لكنها، و مواصلة االعتداء عليهم  

حقوق مواطنيها يف احلياة والسالمة اجلسدية، وامللكية، واحلقوق الدميقراطية، وحرية التعـبري            
الشرطة قامـت    أنالحظت وفقا لألرقام اليت أعلنت عنها احلكومة،        و .)٥٩(والتجمع والتنقل 

  .)٦٠( يف املائة من عمليات القتل١٠بنحو 
اجلرمية وانعدام األمن العـام واألنـشطة       زيادة  فريق األمم املتحدة القطري      والحظ  -٢٦

مجاعات امليليشيا مثل مـوجنيكى     نتيجة لألعمال اليت تقوم هبا      اإلجرامية يف املناطق احلضرية     
 فريق األمم   اقترح و .)٦١(أساسا من الشباب العاطلني واحملرومني    كسونغوسونغو اليت تتكون    و

الذين يتم القـبض    اجملرمني  مساءلة  ا متعدد اجلوانب مبا يف ذلك ضمان        املتحدة القطري هنج  
  .)٦٢(الطويلعليهم يف األجل 

 بدون حماكمـة،    حتجازالتعذيب، واال بأن أعمال   فريق األمم املتحدة القطري     وأفاد    -٢٧
 وأعربـت  .)٦٣(تجزين مستمرة بال هـوادة     واالنتهاكات اجلسيمة حلقوق احمل    ،وسوء املعاملة 

 اً جد كبريالواردة بوقوع عدد    إزاء املعلومات   عن قلقها اخلاص    املعنية حبقوق اإلنسان    اللجنة  
 جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء تفشي الفساد         وأعربت. )٦٤(الوفيات أثناء االحتجاز  من  

  .)٦٥(بني ضباط الشرطة
الوفـد   ، أبلغ ، أثناء الدورة الرابعة جمللس حقوق اإلنسان      ٢٠٠٧مارس  / يف آذار   و  -٢٨

الـربامج  يف إطـار    تخـذة   املبـادرات امل   شفوياً ب  الكيين املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب     
 لـضباط الـشرطة     يـة ربامج التدريب الالعدل والقانون والنظام، و   اإلصالحية لقطاع اإلدارة و   

  .)٦٦(الشرطة والسجون دوائر  ملنع وحظر التعذيب وإصالح،والسجون
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عن قلقها إزاء انتشار    والثقافية  احلقوق االقتصادية واالجتماعية    ة ب املعنيلجنة  الوأعربت    -٢٩
القانون يف   وعدم وجود أحكام      يف هذا الشأن،   العنف املرتيل، واخنفاض عدد الشكاوى املقدمة     

املقرر اخلاص املعـين    أفاد  ،  ٢٠٠٩يف عام   و .)٦٧( بالتحديد  هذا النوع من العنف    ميتجرلاجلنائي  
يؤدي إىل  املساواة يف حقوق امللكية عند االنفصال أو الطالق         بأن عدم   ة  مبسألة العنف ضد املرأ   

املقرر اخلاص املعـين باالجتـار      أشار  ،  ٢٠٠٧يف عام   و. )٦٨( العنيفة الزجية ترك   تثبيط مهتها عن  
ـ    باألشخاص وخباصة النساء واألطفـال                       ويف . )٦٩(الزواج القـسري إىل العـادات املتـصلة ب

 الناجنيمتنع  عوامل متعددة   بأن   صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة       أفاد تقرير  ،٢٠٠٩عام  
  .)٧٠(من العنف اجلنسي من احلصول على العالج الطيب والرعاية والدعم

، وجلنة القضاء   )٧١(احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   املعنية ب لجنة  الوالحظت    -٣٠
 مع  )٧٤(، وجلنة مناهضة التعذيب   )٧٣(لجنة املعنية حبقوق اإلنسان   ، وال )٧٢(على التمييز ضد املرأة   

املعنيـة  لجنة  الوالحظت  . القلق أن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث ال يزال ميارس يف كينيا          
نطوي على أطفال، ت تأن املمارسة حمظورة إذا كاناحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ب

  .)٧٥(لبالغاتاإلناث تشويه األعضاء التناسلية لرم وأوصت باعتماد تشريعات جت
 جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء الظـروف القاسـية لالحتجـاز يف              وأعربت  -٣١

 ،كتظاظ السجون، وانعدام اخلدمات الـصحية املناسـبة       ، وعلى وجه اخلصوص ال    السجون
  .)٧٦(العنفالعالية من ستويات املو

همـا إزاء   قلق عـن    )٧٨(حقوق الطفل  وجلنة   )٧٧(ق اإلنسان اللجنة املعنية حبقو  وأعربت    -٣٢
لعدم اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها       وأعربت  . ألطفالادعاءات االجتار باألطفال ودعارة     ا

وحثـت جلنـة    . )٧٩(توفري احلماية الكافية للـضحايا    واملعاقبة عليها وعدم    مالحقة جرائم االجتار    
   .)٨٠(لالتفاقيةللتبين امتثاال مبادئ توجيهية وسة وطنية شاملة وضع سياعلى حقوق الطفل كينيا 

 جلنة حقوق الطفل عن قلقها العميق إزاء وجود عدد كبري مـن أطفـال               وأعربت  -٣٣
الشوارع، وحرماهنم من حقهم يف التعليم والرعاية الصحية، وتعرضهم ملختلـف أشـكال             

  .)٨١(املفرطالتعسفي ووقيف التالعتداء اجلنسي واالستغالل ولالعنف، مبا يف ذلك 

  إقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٣  
. )٨٢(إىل االسـتقالل  يفتقـر عمومـاً     فريق األمم املتحدة القطري أن القضاء       أكد    -٣٤

خلل خطـري يف    الواردة بوجود   تقارير  الاللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء        وأعربت  
املـوارد البـشرية واملاديـة وبـطء        االفتقـار إىل    يعزى أساسا إىل     وبأن ذلك    لعدلإقامة ا 

انتشار الفساد يؤدي، يف مجلة أمور، إىل عدم        قلق أن   اللجنة مع ال  الحظت  و. )٨٣(اإلجراءات
أحكامها تنفيذ أوامر احملكمة و، وأن عدم الوصول إىل احملاكم احمللية وسبل االنتصاف القضائية

    وأفادت كينيا يف ردهـا املقـدم يف         .)٨٤(األحيان من األسباب اإلضافية للقلق    يف الكثري من    
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زيد من السيطرة علـى     املعطاء السلطة القضائية    إل من التدابري    أهنا اختذت عدداً   ب ٢٠٠٦عام  
  .)٨٥(مواردها ومحايتها من التدخل

الت معاملة  طفال يف بعض احلا   إزاء معاملة األ  جلنة حقوق الطفل عن قلقها      وأعربت    -٣٥
 نظـام فعـال لقـضاء األحـداث خـارج           وضعيف  رز  التقدم احملدود احمل   و اجملرمني الكبار 

ـ  عن قلقه  )٨٨(حقوق الطفل جلنة  و )٨٧( جلنة مناهضة التعذيب    وأعربت .)٨٦(العاصمة إزاء ا  م
هـذه  رفـع   ب)٨١( أوصت جلنة مناهضة التعذيب .بثماين سنوات سن املسؤولية اجلنائية    حتديد  

  .)٨٢(لمعايري الدوليةجه السرعة من أجل مطابقتها لالسن على و
 يف احترام سيادة القـانون إىل عدم القيام عموماً بفريق األمم املتحدة القطري    وأشار    -٣٦

 وأفـادت بعثـة     .)٩٠(ي السائدة واملنتشرة بوجه عـام     ثقافة اإلفالت من العقاب ه    حني أن   
              اهم يف جتـدد واسـتمرار   املفوضية بأن التـراث الـدائم لإلفـالت مـن العقـاب يـس            

  .)٩١(العنف والصراع
بـإجراءات  أو  لمقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القـضاء          ووفقاً ل   -٣٧

 ١ ١١٣اليت أحاطت مبقتل   ظروف  أوضحت جلنة حتقيق وطنية بالتفصيل ال     موجزة أو تعسفاً،    
توصيات اللجنة مل تنفـذ     بيد أن   . ٢٠٠٧عام  اليت جرت يف    نتخابات  اليف أعقاب ا  شخصاً  

 مبـا يف     للمحاكمة، بعد االنتخابات اليت وقعت    عن أعمال عنف     وناملسؤولومل يقدم   . بعد
وظفني الـذين    وامل ،عمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء    املسؤولني عن    الشرطة   فرادذلك أ 
ـ     شهرا تقريبـا   ١٨أعمال العنف أو حرضوا على ارتكاهبا، رغم مضي          نظموا ذه  علـى ه

لمالحقـة  كينيا إجراءات خاصة ومستقلة ل     تخذأن ت ببعثة املفوضية   وأوصت  . )٩٢(األحداث
القضائية، رمبا بدعم دويل، لتعزيز قدرهتا على تقدمي مرتكيب أعمال العنـف الـيت أعقبـت                

  .)٩٣(محاكمةللاالنتخابات 
دمتها جلنة   حلقوق اإلنسان أن تنفيذ التوصيات اليت ق       ة السامي ة املفوض ةنائبوذكرت    -٣٨

على وجه اخلصوص إنشاء حمكمة خاصة      و -التحقيق يف مرحلة ما بعد االنتخابات والعنف        
للقيادة السياسية الكينيـة يف       ستكون اختبارا حامساً   -ذات مصداقية وإصالح قوات األمن      

احلقيقـة والعدالـة    وأضافت أن جلنة    . )٩٤(إلفالت من العقاب  من أجل وضع حد ل    النضال  
 يف   ومكمـالً   هاماً دوراً، وميكنها أن تؤدي     ات مصداقية ومستقلة استقالال تاما    ذواملصاحلة  

  .)٩٥(تعزيز املساءلة واملصاحلة
عدمي الفعالية وأنه  نظام محاية الشهود ضعيف وبأنفريق األمم املتحدة القطري     وأفاد    -٣٩

املقرر اخلاص  شار   وأ .)٩٦( اجلارية سيما يف ضوء عمليات العدالة االنتقالية      مصدر قلق كبري ال   
التهديـدات  إىل بإجراءات موجزة أو تعـسفاً     أو  املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء       

ين أدلـوا   ن عن حقوق اإلنـسان الـذ      واملدافعاليت تعرض هلا    القتل  حوادث  واملضايقات و 
الضحايا محاية  بضمان  وأوصت بعثة املفوضية    . )٩٧(بشهادهتم أثناء البعثة اليت قام هبا إىل كينيا       
  .)٩٨(املدافعني عن حقوق اإلنسانحبماية  وكذلكوالشهود من انتهاكات حقوق اإلنسان، 
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اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها من أن معظم املشتبه هبم ال ميكنهم             وأعربت    -٤٠
يواجهون هتمـة   الذين  وأن األفراد    )٩٩(حتجازاحلصول على حمام خالل املراحل األوىل من اال       

وحثت جلنة مناهضة   . )١٠٠(نظام املساعدة القانونية  فقط هم الذين يستفيدون من       العمد   القتل
عقبة يف الوصول إىل العدالة وعلى      أن ال يكون النقص يف املوارد       ضمان  على  التعذيب كينيا   

إنـشاء مكتـب   بتنفيذ الربنامج الوطين للمساعدة القانونية، الذي قد يكون مصحوبا         سرعة  
  .)١٠١(لدفاع للمحامي العامل

 نة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء املشاكل والتأخري يف تقدمي التعويضات   وأعربت جل   -٤١
  .)١٠٢(لضحايا التعذيب

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
األطفال، استمرار الزواج بني      املرأة عن قلقها إزاء    ضد على التميز    القضاءأعربت جلنة     -٤٢

قلقهـا  اللجنة عن   أعربت  و.  عاما ثمانية عشر قانون الطفل ب  سن الدنيا للزواج يف     حتديد ال رغم  
اليت ال يتزوجان بعـدها     والدة الطفل و   غري متزوجني عند     األبوينحلاالت اليت يكون فيها     إزاء ا 

  .)١٠٣(لى عاتق األم وحدهاع الطفلتنشئة عن املسؤولية القانونية اليت تقع فيها 

  حرية التنقل  -٥  
     إدراج حرية احلركة يف سياسة احلكومـة وفقـا التفاقيـة   إىل  املفوضية بقوة   عت  د  -٤٣

   ) ١٠٤(يف خميمات حمـددة   كومة  احلوفقا لسياسة   الالجئني يقيمون    أن   توأضاف. ١٩٥١عام  
فـرض  التعليم واخلدمات الصحية، و   يف مجلة أمور، إىل تقييد وصول األطفال إىل         مما يؤدي،   

 .)١٠٥(اتفاقية حقوق الطفل املكفولة بوالتعبري وتكوين اجلمعياتقيود على حرية التنقل 

حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي، واحلق يف املشاركة يف احليـاة العامـة         -٦  
  واحلياة السياسية

، واملقـرر    يف حرية الرأي والتعبري    باحلقاملقرر اخلاص املعين    جه   ، و  ٢٠٠٨يف عام     -٤٤
   نداء عاجال بشأن إلقاء القبض على أكثـر        ،الة املدافعني عن حقوق اإلنسان    اخلاص املعين حب  

مشروع قـانون    املدين الذين جتمعوا لالحتجاج على       اجملتمع من الصحفيني ونشطاء     ٦٠من  
استخدام هـذا   عرب عن القلق من     أُو. ، الذي أقره الربملان   ٢٠٠٨ لعام) املعدل(االتصاالت  

  .)١٠٦(حرية اإلعالمه، يف تقييد القانون، يف حالة التصديق علي
، طلبت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية املعنية بتطبيق االتفاقيـات           ٢٠٠٥يف عام   و  -٤٥

األحكام املتعلقة بتسجيل اجلمعيات يف     مواءمة  والتوصيات معلومات بشأن التدابري الرامية إىل       
ـ     التفاقية منظمة العمل الدولية بـشأن      ١٩٦٨قانون اجلمعيات لعام     . )١٠٥(سخرة إلغـاء ال

االجتماعات السياسية العامـة    إزاء خضوع   اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها       وأعربت  
مظـاهرات  إزاء رفض اإلذن بتنظيم     ثالثة أيام على األقل، و    بالكربى لشرط اإلخطار املسبق     
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نة عن  وأعربت اللج .  من العهد  ٢١يف املادة   خالف األسباب املنصوص عليها     عامة ألسباب   
  .)١٠٨(قلقها لعدم وجود وسيلة للطعن يف القرار بالرفض

 واملقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني      ،املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية التعبري      ووجه    -٤٦
 ةعن حقوق اإلنسان ، جمتمعني ومنفردين، فضال عن املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب عد             

واالسـتجواب والتعـذيب    واالحتجاز التعسفي    ةاملضايقويف و رسائل بشأن عمليات التخ   
 العنف الذي وقـع يف      ن عن حقوق اإلنسان، وكذلك بشأن     واملدافعاملزعومة اليت تعرض هلا     

  .)١٠٩(ظاهراتقمع امل
املستقلة  بعثة املفوضية أن النتائج اليت توصلت إليها بعثات املراقبة والتقارير            وذكرت  -٤٧

اخبني الكينيني كانوا حمرومني من حقهم األساسـي يف انتخابـات           املختلفة تشري إىل أن الن    
  .)١١٠(دميقراطية حرة ونزيهة

  احلق يف العمل ويف التمتع بأوضاع عمل عادلة ومواتية  -٧  
اختاذ تـدابري هادفـة     احلقوق االقتصادية واالجتماعية الثقافية ب    املعنية ب لجنة  الأوصت    -٤٨

        يف املناطق الريفية واملناطق احلـضرية احملرومـة، إىل         سيما ال،   املرأة املساواة يف وصول  لضمان  
           مـن ذ مبدأ املساواة يف األجر عن العمـل ذي القيمـة املتـساوية              يسوق العمل العادية، وتنف   

   .)١١١(العمليةالناحية 
نفيذ زيادة وتكييف وت  باحلقوق االقتصادية واالجتماعية الثقافية     املعنية ب لجنة  الأوصت  و  -٤٩

تدابري بأن تتخذ   ، و )١١٢(للعمالتوفري مستوى معيشي الئق     احلد األدىن لألجور سنوياً من أجل       
عاجلة لضمان حرية تشكيل النقابات واالنضمام إليها، ومنع التدخل يف إدارة وتشغيل نقابات             

  . )١١٣( وإزالة القيود املفرطة على احلق يف اإلضراب يف القانون ويف املمارسة العملية،العمال
والحظت جلنة حقوق الطفل مع القلق عدم وجود سياسات أو لوائح داخلية بـشأن                -٥٠

املستمرة واخلطـرية املتعلقـة   املشاكل الواردة بشأن  تقارير  أشارت إىل ال  و. )١١٤(عمالة األطفال 
       يف و. )١١٥(االستغالل االقتصادي لألطفال وعدد األطفـال املـشاركني يف أعمـال خطـرة            ب

ىل أمهية وضع حد أدىن لسن القبـول  إ، أشارت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية       ٢٠٠٣عام  
  .)١١٦(الزراعةيف قطاع عمل يف مجيع القطاعات، مبا يف ذلك  لليف العمل أو

 احلكومـة أن تتخـذ      إىل، طلبت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية        ٢٠٠٩ عام   ويف  -٥١
 العمل اجلربي يف جمالللرئيس ات املخولة  م قانون السلط  أو تعديل أحكا   التدابري الالزمة إللغاء  

 يف  وأعربت اللجنة عن أملها   . )١١٧(املتعلقة بإلغاء السخرة  منظمة العمل الدولية    التفاقية  وفقا  
لعمل القسري كجرمية جنائية،    فرض السخرة أو ا   املعاقبة على    قانون العقوبات لضمان     تعديل
  .)١١٨(كاهباعلى ارت العقوبات املفروضة مةومالء
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  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشة الئق  -٨  
  سيما فقر الدخل،   الحظ إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية أن الفقر، وال           -٥٢

احلقوق املعنية ب لجنة  الوأعربت  . )١١٩(ال يزال من أكرب التحديات اليت تواجه السكان يف كينيا         
والثقافية عن قلقها من أن أكثر من نصف السكان يعيشون يف فقـر             االقتصادية واالجتماعية   

وأفادت بعثة املفوضية بأن انتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة كانـت           . )١٢٠(مدقع
موجودة قبل أعمال العنف اليت وقعت مؤخراً ومن ذلك عدم الوصول إىل امليـاه والغـذاء                

  .)١٢١(لشباب والتفاوت الصارخوالصحة والسكن الالئق ومعدل البطالة بني ا
وأشادت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة بإنشاء صندوق تنمية الفئات املستهدفة              -٥٣

 الطفل عن أسفها لعدم     وأعربت جلنة حقوق  . )١٢٢(الذي يهدف إىل حتسني حياة املرأة الريفية      
  .)١٢٣(ستراتيجية احلد من الفقر لألطفالالتعرض يف ا

ية عـن قلقهـا ألن      احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاف   املعنية ب نة  لجالوأعربت    -٥٤
لتأمني املستشفيات ال يغطي إال نسبة صغرية فقط من العاملني يف القطـاع             الصندوق الوطين   

، )٢٠٠٤(غري الرمسي ولعدم حصول مشروع القانون الوطين للتأمني الصحي االجتمـاعي            
لصحي اإللزامي جلميـع املـواطنني، علـى موافقـة          الذي يسعى إىل إدخال نظام التأمني ا      

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها من       املعنية ب لجنة  الوأعربت  . )١٢٤(الرئيس
أن العديد من نظم املعاشات التقاعدية تعاين من نقص التمويـل وألن الـصندوق الـوطين                

                  عيــة غــري القائمــةللــضمان االجتمــاعي ال يتــضمن أي خمطــط للمعونــة االجتما
  .)١٢٥(على االشتراكات

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بإدخال خدمات مـا        املعنية ب لجنة  الورحبت    -٥٥
قبل الوالدة اجملانية للنساء احلوامل ولكنها أعربت عن قلقها من أن معـدالت الوفيـات بـني             

ومن عدم حصول النساء على نوعيـة جيـدة مـن           األمهات واألطفال الرضع ال تزال عالية       
والحظت اللجنة االخنفاض يف معدالت انتشار فريوس نقص        . )١٢٦(اخلدمات اجلنسية واإلجنابية  

            سـيما   املناعة مؤخراً ولكنها أعربت عن قلقها ألن كينيا ال تزال تواجـه وبـاء خطـرياً، ال                
  .)١٢٧(بني الشابات

وصاً يف وادي ريفت، تسبب     ة بأن سوء توزيع األراضي، وخص     وأبلغت بعثة املفوضي    -٥٦
وأبرز إطار عمل األمم املتحـدة للمـساعدة        . )١٢٨( على األراضي الصاحلة للزراعة    يف نزاع 

اإلمنائية أن مشكلة اجلفاف والفيضانات أصبحت دائمة وترتب آثاراً اجتماعية واقتـصادية            
وأشار إطار عمـل    . )١٢٧(ن وزيادة القابلية للتأثر   سلبية كبرية، مثل انعدام األمن الغذائي املزم      

األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية إىل التهديد املتزايد للمـوارد املائيـة بـالتلوث وتـدهور               
وال تزال مرافق التخلص من الفـضالت يف معظـم          . مستجمعات املياه واالستغالل املفرط   

    االزدحام أماكن كافيـة للـتخلص       املستوطنات غري الرمسية حمدودة جداً، وال توجد بسبب       
  .)١٣٠(من القمامة
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اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلـق         ، قدم املقرر    ٢٠٠٤ويف عام     -٥٧
 ، بعد قيامه ببعثة إىل كينيا، عدة توصيات بشأن، يف مجلة أمـور،       يف مستوى معيشي مناسب   

عية وبرامج اإلسـكان وحتـسني      إدماج منظور حقوق اإلنسان يف السياسات القطا      : ما يلي 
أحوال األحياء الفقرية، واألطر الدستورية والقانونية، وتطبيق املؤشرات ذات احلساسية حلقوق           
اإلنسان؛ واستعراض وتطوير الربامج والسياسات القائمة والقوانني اليت جيري وضعها لتوجيهها           

معاجلة القضايا املتعلقة بـاإلخالء     حنو املرأة وأشد السكان فقراً والفئات الضعيفة واملهمشني؛ و        
القسري، وضمان احليازة، وإضفاء الشرعية على املستوطنات غري الرمسية، وحتـسني أحـوال             

   .)١٣١(األحياء الفقرية بنهج شاملة؛ وإقامة حمكمة شبه قضائية للمستوطنات البشرية غري الرمسية

  احلق يف التعليم   -٩  
واجملاين يف كينيا أدى إىل     التعليم اإللزامي   بأن نظام   ي  فريق األمم املتحدة القطر   فاد  أ  -٥٨

 يف املائة على الصعيد الوطين      ٩٠باملدارس بنسبة تزيد على     مجالية  إلمعدالت االلتحاق ا  زيادة  
 والحظت جلنة حقوق الطفل أن      .)١٣٢( حىت اآلن  لألطفال من األسر الفقرية   ولكنه غري متاح    

بالقراءة والكتابة بني األطفال من جمتمعـات األقليـات         معدالت االلتحاق باملدارس واإلملام     
 .)١٣٣(يف حالة الفتيـات   على وجه اخلصوص    والسكان األصليني تقل عن املتوسط الوطين، و      

واملؤسسات التعليميـة   رعاية  بدور ال  االلتحاق   التخنفاض معد وأعربت اللجنة عن قلقها ال    
  . )١٣٤(لطفولة املبكرةاملخصصة ل

مشكلة يف كينيا حيـث     نوعية التعليم   ال تزال   األمم املتحدة القطري،    لفريق  ووفقاً    -٥٩
نقص التدريب املهين   ويساهم  . ١ إىل   ١٠٠ عند ما يقرب من      تقف نسبة الطلبة إىل املعلمني    

  .)١٣٥(ية معينةقتصاداالتقين يف غياب األشخاص املؤهلني الالزمني لدعم قطاعات 

  األقليات والشعوب األصلية  -١٠  
املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية        الحظ  ،  ٢٠٠٧ام  يف ع   -٦٠

معظـم األقليـات    ، أن   ٢٠٠٦ يف عـام     ، بعد البعثة اليت قام هبا إىل كينيا       للسكان األصليني 
 يف املناطق القاحلـة وشـبه       ونوالرعاة الذين يعيش  والشعوب األصلية يف كينيا من الصيادين       

 عدم االعتراف القانوين  ت معيشتهم وثقافتهم للتمييز بانتظام وأدى       وقد تعرض  .)١٣٦(ةالقاحل
قضايا حقـوق   تتصل   و .الجتماعي والسياسي واالقتصادي  هبم وعدم متكينهم إىل هتميشهم ا     

وتدهور ،  يواجهوهنا بفقدان أراضيهم وغاباهتم ومواردهم الطبيعية التقليدية      اإلنسان الرئيسية اليت    
اخلدمات االجتماعية  ويؤدي االفتقار إىل    .  غري املالئمة هلم   احملافظةية و البيئة، والسياسات اإلمنائ  

أوصى املقرر  و. لنساء واألطفال إىل صعوبات خاصة ل   والصحية يف جمتمعات السكان األصليني      
  .)١٣٦( حتسني حالة حقوق اإلنسان للشعوب األصلية يف كينيااخلاص باإلسهام يف

    ي اجلنـسية   من األشخاص عـدمي    ١٠٠ ٠٠٠ بأن ما يقدر بنحو   وأفادت املفوضية     -٦١
  .)١٣٧(نيمن النوبي
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  املهاجرون، والالجئون، وطالبو اللجوء  -١١  
 ٢٠٠٩نوفمرب  /أفاد فريق األمم املتحدة القطري بأن كينيا استضافت حىت تشرين الثاين            -٦٢

وق الطفـل عـن     وأعربت جلنة حق  . )١٣٨( من الالجئني وطاليب اللجوء    ٣٧٥ ٠٠٠أكثر من   
  . )١٣٩(٢٠٠٦قلقها للثغرات يف تنفيذ قانون الالجئني لعام 

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقهـا للتقـارير         املعنية ب لجنة  الوأعربت    -٦٣
الواردة بشأن استبعاد الالجئني حبكم الواقع من قطاع العمل الرمسي وحصوهلم كثرياً على أجـور               

وأعربت جلنة القضاء على التمييز ضـد       . )١٤٠( لألجور يف القطاع غري الرمسي     تقل عن احلد األدىن   
املرأة عن قلقها للمعلومات الواردة بشأن عدم توفري احلماية الكافية للمرأة من مجيع أشكال العنف               
يف جمتمعات الالجئني واملشردين داخلياً والتعويض املناسب يف هذا الشأن، عالوة علـى إفـالت      

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقهـا للتقـارير         . )١٤١(ه األفعال الواضح من العقاب    مرتكيب هذ 
  .)١٤٢(الواردة بشأن األعمال الوحشية واملضايقات اليت متارسها الشرطة مع األطفال الالجئني

 حدودها  ٢٠٠٧ووفقاً لفريق األمم املتحدة القطري، أغلقت احلكومة يف أوائل عام             -٦٤
وتواصـل  .  وجود خماوف أمنية مبا يتعارض مع احلق يف التماس اللجوء      مع بلد جماور بدعوى   

  .   )١٤٣(مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني احلوار مع احلكومة إللغاء هذا القرار

  املشردون داخلياً  -١٢  
الحظ إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية أن مئات اآلالف من املـشردين               -٦٥
وتعيش أعداد كبرية من املشردين     . اً يف كينيا يفتقرون إىل احلقوق واخلدمات األساسية       داخلي

داخليا يف أجزاء ضعيفة بيئيا واقتصاديا من كينيا مما يقلل من فرص انـدماجهم وتطـورهم                
وقدمت بعثة املفوضية توصيات فيما يتعلـق بـالعنف         . )١٤٤(ويزيد بالتايل من قابليتهم للتأثر    

  .)١٤٥(ف القائم على الفوارق بني اجلنسني الذي يؤثر على املشردين داخلياًاجلنسي والعن
 يف  ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخليـاً        ، الحظ   ٢٠٠٨ويف عام     -٦٦

ختام زيارة العمل اليت قام هبا إىل كينيا أن اجلهود اخلاصة اليت تبذهلا احلكومة والوكاالت اإلنسانية                
 املاحنة من أجل عودة املشردين نتيجة ألعمال العنف اليت وقعت بعـد االنتخابـات إىل                واجلهات

وأضـاف أنـه    . )١٤٦(ديارهم ينبغي أن تكون مستدامة ومتفقة مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان          
ينبغي اختاذ تدابري أشد قوة للمصاحلة وعودة املشردين داخليا إىل ديـارهم ومعاجلـة األسـباب                

ستراتيجية شاملة للمشردين داخليا والقوانني الالزمة لتنفيذها،       وأوصى باعتماد ا  . ة للتشرد اجلوهري
والحظ أن تصديق كينيا على الربوتوكوالت املتعلقة باملشردين داخليا وبإعادة املمتلكات املعتمدة            

دوات الالزمـة   يف املؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى يوفر فرصة فريدة لتزويد البلد باأل            
  .)١٤٧(للحاالت السابقة واملقبلة للتشردلوضع حد 
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  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -١٣  
، وجه ثالثة مقررين خاصني نـداءين عـاجلني بـشأن          ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧يف عامي     -٦٧

احتجاز عدد من املواطنني واألجانب، معظمهم من املسلمني، ووضع عدد كـبري منـهم يف           
 توجيه اهتام إليهم، ونقلهم بعد ذلـك إىل دول ثالثـة دون مـنحهم               احلبس االنفرادي دون  

لمقرر اخلاص املعين بتعزيـز ومحايـة حقـوق         ، تبني ل  ٢٠٠٩ويف عام   . )١٤٨(الفرصة للطعن 
 أن كينيا من البلدان الـيت يـّسرت         اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب      

ة مناهضة التعذيب كينيا على ضمان اتفاق أي        وحثت جلن . )١٤٩(عمليات التسليم االستثنائي  
  . )١٥٠(١٥٦٦ و١٣٧٣إجراء تتخذه ملكافحة اإلرهاب مع قراري جملس األمن 

ملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات        ، وجه ا  ٢٠٠٦ويف عام     -٦٨
 رهـاب   رسالة فيما يتعلق مبشروع قانون مكافحـة اإل األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب    

يعرب فيها عن قلقه بشأن بعض أحكام املشروع ويؤكد احلاجـة إىل مراجعـة               ٢٠٠٦لعام  
تعريف العدوان والنص عليه بطريقة دقيقة وواضحة، واحلد من نطاقه ليقتصر علـى األعمـال             
اإلرهابية احلقيقية بطبيعتها، فضال عن احلاجة إىل أحكام واضحة وحمددة بشأن حظر املنظمات             

  .)١٥١( املزعومة والرقابة القضائية املناسبة، وتوفري سبل انتصاف فعالة، والتعويضاإلرهابية

  االجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، واملعوقات  -ثالثاً   
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية كينيا بأن تعمل على        املعنية ب لجنة  الأوصت    -٦٩

عهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة       عدم تأثر احلقوق املنصوص عليها يف ال      
  . )١٥٢(والثقافية سلبياً بأي تعهدات تتخذها مبوجب اتفاقات التجارة واالستثمار

وأبلغ فريق األمم املتحدة القطري بارتفاع مستويات انعدام األمن والرتاعات املسلحة      -٧٠
وأشار إطار عمل األمم    . )١٥٣(فيفةوأعمال العنف باستعمال األسلحة الصغرية واألسلحة اخل      

املتحدة للمساعدة اإلمنائية إىل احلاجة العاجلة إىل وضع نظام وطين للحماية االجتماعية لتقدمي           
  .  )١٥٤(اخلدمات للسكان الضعفاء على أساس مستدام

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   

  تعهدات الدولة   -ألف   
، تعهدت احلكومة، يف مجلة أمور، مبواصلة التعاون بشكل وثيق مع           ٢٠٠٦ عام   يف  -٧١

وأفادت احلكومة  . اإلجراءات اخلاصة وبتقدمي تقارير إىل هيئات املعاهدات اإلقليمية والدولية        
بأهنا اختذت خطوات ملموسة، مبا يف ذلك فتح اجملال بغري حدود ملشاركة الشعب يف العملية               
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طـات اإلذاعـة    رير موجات األثري الكينية، ورفع القيود املفروضة علـى حم         الدميقراطية، وحت 
  .)١٥٥(فزيون املستقلة والصحف احمللية والدوليةوالتل

  توصيات حمددة للمتابعة  - باء  
طلبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل كينيا أن تقدم، يف غضون سـنة واحـدة،                 -٧٢

املتعلقة بالتمييز املنهجي ضد املرأة، والقتل خـارج  معلومات عن استجابتها لتوصيات اللجنة    
نطاق القضاء الذي يقع من موظفني مكلفني بإنفاذ القانون، وسوء املعاملة أثناء االحتجـاز              

 .)١٥٧(٢٠٠٦وأرسلت كينيا ردا يف عام . )١٥٦(بالشرطة، واخللل يف النظام القضائي

يف غضون سنة واحدة، معلومات عن      وطلبت جلنة مناهضة التعذيب إىل كينيا أن تقدم،           -٧٣
اإلجراءات املتخذة لالستجابة لتوصيات اللجنة املتعلقة بإدراج االتفاقية وتعريـف التعـذيب يف             

 وأعمـال    والتوقيف التعسفي وفساد الـشرطة،     القانون الوطين، وختفيض سن املسؤولية اجلنائية،     
تـهاكات حقـوق اإلنـسان      ، وان ٢٠٠٨-٢٠٠٧العنف اليت وقعت بعد االنتخابات يف الفترة        
، ٢٠٠٨مـارس   /يف آذار " عملية أوكـوا مايـشا    "املزعومة اليت ارتكبها العسكريون عند تنفيذ       

  . ومل يقدم أي رد على هذا الطلب. )١٥٨(تعويض ضحايا التعذيبو

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  - خامساً 
ة من عدد من اهليئـات      حثت جلنة حقوق الطفل كينيا على التماس املساعدة التقني          -٧٤

  .)١٥٩( فيما يتعلق بالتبين يف بلد آخر، والعنف ضد األطفال، وعمل األطفالالدولية
 بأهنا على استعداد للعمل مع احلكومة، يف حـدود مواردهـا   املفوضيةوأفادت بعثة    -٧٥

الـة  وواليتها، من أجل تنفيذ توصيات البعثة بصورة فعالة، وتوفري الدعم للجنة احلقيقة والعد           
  . )١٦٠(واملصاحلة، وجلنة التحقيق يف أعمال العنف اليت وقعت بعد االنتخابات
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