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  مقدمة
قام الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقاً لقـرار جملـس                -١

وجرى . ٢٠١٠مايو  / أيار ١٤ إىل   ٣ بعقد دورته الثامنة يف الفترة من        ،٥/١حقوق اإلنسان   
وقد ترأس وفد   . ٢٠١٠و  ماي/ أيار ٦االستعراض املتعلق بكينيا يف اجللسة السابعة املعقودة يف         

واعتمـد  . كينيا األونرابل موتوال كيلونزو، وزير العدل والوئام الوطين والشؤون الدسـتورية          
  .٢٠١٠مايو / أيار١٠الفريق العامل التقرير املتعلق بكينيا يف جلسته احلادية عشرة املعقودة يف 

 موعـة ، جم ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلـول  ٧يف  كان جملس حقوق اإلنسان قد اختار،       و  -٢
بـنغالديش  : كينيـا ب املتعلـق ستعراض  االمن أجل تيسري    ) اجملموعة الثالثية  (ةاملقررين التالي 

  . واملكسيك ومصر
ستعراض اال، صدرت الوثائق التالية من أجل       ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ووفقاً للفقرة     -٣

  :كينيااملتعلق ب
ــين  )أ(   ــر وط ــرة   /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط ) أ(١٥ع

(A/HRC/WG.6/8/KEN./1)؛  
 )ب(١٥جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة            )ب(  

(A/HRC/WG.6/8/KEN./2)؛  
) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  

(A/HRC/WG.6/8/KEN./3).  
ة أسئلة أعدهتا سلفاً األرجنـتني      وأحيلت إىل كينيا عن طريق اجملموعة الثالثية، قائم         -٤

وأملانيا وآيرلندا وبلجيكا واجلمهورية التشيكية والدامنرك والسويد وسويسرا والتفيا واململكة          
وميكن االطالع علـى هـذه      . املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والنرويج وهولندا      
  .األسئلة على الشبكة اخلارجية لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض   -أوالً   

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف   
 رئيس الوفد الكيين أن التقرير قد صيغ واعُتمد يف إطار مشاورات واسـعة              أوضح  -٥

مشلت احلكومة واللجنة الوطنية الكينية املعنية حبقوق اإلنسان واجملتمـع املـدين واجلهـات              
  .ة املصلحةصاحباألخرى 
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 وأصبحت دميقراطية دسـتورية متعـددة       ١٩٦٣قد نالت كينيا استقالهلا يف عام       ل  -٦
الرئيس الـذي يتـرأس     : وتتألف احلكومة من ثالثة أجهزة هي     . ١٩٩١األحزاب منذ عام    

اجلهاز التنفيذي، واهليئة التشريعية اليت تتكون من جملس واحد هو اجلمعية الوطنية، واجلهـاز         
  . جهاز مستقل عن احلكومةالقضائي وهو 

وتشمل املصادر األساسية لقوانني كينيا، الدستور والقوانني الربملانية وغريهـا مـن              -٧
  . القوانني احملددة السابقة لالستقالل والقوانني العرفية األفريقية والشريعة اإلسالمية

رشد  لكي يست  "٢٠٣٠رؤية كينيا لعام    "وقد وضعت كينيا خطة طويلة األجل وهي          -٨
ومن بـني اجملـاالت   . هبا برناجمها اإلمنائي، أما اخلطة األوىل املتوسطة األجل فهي قيد التنفيذ  

 الـوطين واملـصاحلة     التعايفذات األولوية اليت ختضع للتنفيذ، هناك مشاريع ترمي إىل حتقيق           
افية،  إعادة بناء االقتصاد مع التركيز على اإلنصاف، وتوفري فرص عمل إضالوطنية، فضالً عن

  . سيما للشباب، وحتقيق التوازن بني اجلنسني وال
وينص الفصل اخلامس من الدستور على التمتع باحلقوق واحلريات األساسـية دون              -٩

ومتلك احملكمة العليا اختصاصاً أصـلياً      . متييز رهناً باحترام حقوق اآلخرين واملصلحة العامة      
ساسية، وتتمتع بصالحيات واسعة يف هذا      للنظر يف قضايا تنطوي على انتهاكات للحقوق األ       

  . وميكن أيضاً االحتجاج باحلقوق كجزء من اإلجراء املتبع أمام احملاكم العادية. اخلصوص
واعتمد الربملان قوانني كثرية لتنفيذ تلك احلقوق الدستورية، إضـافة إىل احلقـوق               -١٠

.  صدقت عليهـا كينيـا     املنصوص عليها يف صكوك حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية اليت        
وأنشأت كينيا أيضاً مؤسسات لضمان تنفيذها، مثل اللجنة الوطنية املعنية بالشؤون اجلنسانية            

  .والتنمية واللجنة الكينية ملكافحة الفساد
وهناك مؤسسات أخرى تعىن حبقوق اإلنسان، مثل اللجنة الوطنية الكينيـة املعنيـة               -١١

كوى اجلمهور، إضافة إىل إنشاء آليات انتقالية للتصدي        حبقوق اإلنسان، واللجنة الدائمة لش    
النتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبت يف املرحلة الالحقة لالنتخابات الرئاسية اليت جرت يف             

   ).واكي جلنة(، مبا يف ذلك جلنة التحقيق يف أعمال العنف اليت تلت االنتخابات ٢٠٠٧عام 
. ية حلقوق اإلنسان الدولية منها واإلقليمية     وكينيا طرف يف معظم الصكوك األساس       -١٢

  .وأدرجت الصكوك الدولية يف القانون احمللي عن طريق قانون واحد أو عدة قوانني
ومن بني اإلجنازات اليت حتققت يف جمال صون حقوق اإلنسان، أشارت كينيا على               -١٣

خل حيز النفـاذ     الذي ُعدل ود   ٢٠٠٦قانون محاية الشهود لعام     : وجه التحديد إىل ما يلي    
وقد  ١٩٨٧مؤخراً، والوقف االختياري لعقوبة اإلعدام حبكم الواقع  الذي يسري منذ عام              

 بالـسجن مـدى احليـاة    أحكـام  حكماً باإلعدام إىل ٣ ٩٥٣ الرئيس مؤخراً ختفيف    قرر
 عملية تأمل وطنية يف هذه املسألة، وجتديد دائرة سجون كينيـا  يفيف الوقت نفسه   الشروع  و

  .  وسن قانون األحزاب السياسية،ان الوفاء باملعايري الدولية ذات الصلةهبدف ضم
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ويوجد يف كينيا عدة برامج وطنية ملكافحة الفقر، مبا يف ذلـك برنـامج احلـوافز                  -١٤
) لـشباب ل توفري فـرص العمـل    " (كازي كوا فيجانا  "، وبرنامج   ٢٠٠٩االقتصادية لعام   

  . وصندوق تنمية الدوائر
بتوفري التعليم االبتدائي اجملاين للجميع، يزداد معدل االلتحاق باملدرسـة          وفيما يتعلق     -١٥

وُتتخـذ تـدابري لتقـدمي      . إضافة إىل معدل االنتقال من التعليم االبتدائي إىل التعليم الثانوي         
  . املساعدة إىل األطفال األشد ضعفاً واألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة

ني ووضعت سياسات تتعلق باحلق يف الصحة، مثل        وقد سنت كينيا عدداً من القوان       -١٦
قانون الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز ومكافحتهما واالستراتيجية الوطنيـة            

  . ملكافحة املالريا
 إسكان وطنية ومشروع قانون     باحلق يف السكن، وضعت كينيا سياسة     وفيما يتعلق     -١٧

طريق رفع مستوى املستوطنات غري الرمسيـة        على   كبريةلإلسكان الوطين، وخطت خطوات     
  .اليت أُنشئت يف إطار برنامج النهوض باألحياء الفقرية

وفيما يتعلق باحلق يف العمل، أشـارت كينيـا إىل قـانون العمالـة الـصادر يف                   -١٨
، وقانون اسـتحقاقات إصـابات العمـل    ٢٠٠٧، وقانون عالقات العمل لعام  ٢٠٠٧ عام
  . ٢٠٠٧مة والصحة املهنيتني لعام ، وقانون السال٢٠٠٧ لعام
 ُصنفت كينيا يف التقرير األفريقي املتعلق برفاه األطفال من بني أكثر            ٢٠٠٨ويف عام     -١٩

احلكومات األفريقية مراعاة للطفل نظراً ملا لديها من أحكام قانونية مالئمة ترمي إىل محايـة               
  .حقوق الطفل

على أهنا من بـني التحـديات       ة والبطالة   وقد أشارت كينيا إىل الفقر وعدم املساوا        -٢٠
 ٢٠٠٣ مجيعها يف إطار رؤية عام       والقيود اليت تواجهها، وهي التحديات اليت جيري معاجلتها       

وإضافة إىل ذلك جيري تناول القوانني الدستورية غري الفعالة والقوانني          . وبرامج مكافحة الفقر  
 وسـيطرح   ٢٠١٠مـايو   / أيار ٦البالية عن طريق مشروع الدستور اجلديد الذي صدر يف          

لفساد عن طريق إطار سياسايت وقانوين وخطة       ل وجيري التصدي . لالستفتاء بعد ثالثة أشهر   
آخرين   لتحديني  أيضاً وجيري التصدي .  اجلهات صاحبة املصلحة املتعددة    حتركهاعمل وطنية   

  . مرافق السجونواكتظاظ عمل األطفال مها
 وإصالحات القـضاء    ة الدستوري املراجعةسية عملية   وتشمل األولويات الوطنية الرئي     -٢١

، أبدت كينيا التزامها بالتصدي ملسألة اإلفالت من العقاب على          ٢٠٠٣ومنذ عام   . والشرطة
 أُنشئت هلذا   ،٢٠٠٩يوليه  /ويف متوز . انتهاكات حقوق اإلنسان إضافة إىل اجلرائم االقتصادية      

  . الغرض جلنة احلقيقة والعدالة واملصاحلة
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ال يزال طابع التسييس الشديد يغلب على الرتعة اإلثنية، وجيرم قانون الوئام الوطين             و  -٢٢
لوئـام  ا اإلثين عن طريق جلنـة       األصل التمييز على أساس     ٢٠٠٨واالندماج الصادر يف عام     

  .الوطنية اليت بدأت عملها واالندماج
وال يزال . ة ومؤسسيةوميثل تعزيز األمن شاغالً رئيسياً وجتري حالياً إصالحات إداري      -٢٣

 النـساء   احتياجـات الفقر ميثل عقبة رئيسية أمام تلبية االحتياجات األساسية، وال سـيما            
متكـني  وتركز اجلهود يف الوقت احلاضر على إتاحة التعليم األساسي للجميـع و           . واألطفال

  . اعةاحلصول على اخلدمات الصحية األساسية وتوسيع نطاق القدرات اإلنتاجية يف جمال الزر
 اإلطارية للسياسات البيئية الرامية إىل تشديد اإلدارة البيئيـة          الورقةب أ العمل بدقد  و  -٢٤

  .والسياسات والتشريعات
 عن كثب مع اإلجراءات اخلاصة كما تبني من زيارة املقررين           بالعملوالتزمت كينيا     -٢٥

  . اخلاصني الستة
 بناء القدرات الكافية لوضع مؤشرات      ورحبت كينيا باملساعدة املقدمة إليها يف جمال        -٢٦

  . النفاذموضعمناسبة تتعلق حبقوق اإلنسان ولوضع الدستور اجلديد 
 اليت تواجهها كينيا، فإهنا التزمت بتعزيـز ومحايـة   التحدياتوعلى الرغم من مجيع       -٢٧

استكملت كينيا وضع خطـة عمـل        وقد. حقوق اإلنسان على املستويني الوطين والدويل     
وأولويـات يف جمـال     طنية من أجل حقوق اإلنسان لكي يتسىن حتديد أهداف          وسياسات و 

  .حقوق اإلنسان بصورة عقالنية وربط هذه احلقوق بالربنامج الوطين للتخطيط والتنمية

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء   
عشرون بياناً إضافياً مل    ثنان و اوهناك  .  وفداً ببيانات  ٥٥ أدىل   ،خالل احلوار التفاعلي    -٢٨

 أثناء احلوار التفاعلي بسبب ضيق الوقت وستنشر عند توفرها على الشبكة            هبايتسن اإلدالء   
 وترد التوصيات املقدمة أثناء احلوار التفـاعلي يف         .)١(اخلارجية لالستعراض الدوري الشامل   

امل الذي أعد من خالل ورحبت وفود كثرية بالتقرير الوطين الش. اجلزء الثاين من هذا التقرير   
بالتزام كينيا  كما رحبت   عملية تشاورية شاركت فيها مجيع اجلهات صاحبة املصلحة املعنية،          

  .باالستعراض الدوري الشامل
ورحبت بوركينا فاسو بكون كينيا طرفاً يف معظم الـصكوك األساسـية حلقـوق       -٢٩

ية حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك  محاحتققت يف جمالوالحظت بارتياح اإلجنازات اليت . اإلنسان
__________ 

تحدة، مجهوريـة كوريـا الـشعبية    إثيوبيا، إيطاليا، باكستان، بوروندي، بولندا، تايلند، مجهورية ترتانيا امل     )١(
الدميقراطية، جنوب أفريقيا، رواندا، سري النكا، سويسرا، شيلي، غانا، الكامريون، كندا، كونغو، التفيا،             

  .موزامبيق، نيبالليسوتو، ملديف، 
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تعاون مع اآلليات الدولية حلقـوق      الإرساء ضمانات تشريعية، ووضع اإلطار الدستوري، و      
وأشارت إىل استمرار الصعوبات يف جمايل األمن الغذائي ومحاية حقوق األقليـات            . اإلنسان

 لتحسني حقوق    التشريعية واملؤسسية  اإلصالحاتوالفئات املهمشة، وشجعت كينيا على متابعة       
  . توصية وقدمت. اإلنسان يف هذين اجملالني بدعم من مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان

بإنفاذها ووجدت اهلند ما يشجعها يف اجلهود السياساتية اليت تبذهلا كينيا، وال سيما               -٣٠
 الوطنيـة   املصاحلة الرامية إىل حتقيق     ٢٠٣٠اخلطة األوىل املتوسطة األجل يف إطار رؤية عام         

، وسلّمت اهلند يف معرض إشارهتا إىل مواطن القصور املؤسسي واهليكلي         . والتنمية االقتصادية 
واعترفت مبختلف املبادرات املتخذة للحد مـن الفقـر،        . ة اجلاري ة الشامل ة التشريعي باملراجعة

 وطلبت معلومات تتعلق بالتدابري املتخذة لزيادة عمالة األشخاص ذوي اإلعاقـة ولـضمان            
  . االستقاللية املالية للجنة الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان

 لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، وال سيما احلقـوق         املبذولةورحبت مصر باجلهود      -٣١
 مشرية إىل خطط وبرامج القضاء على الفقر واجلهود الرامية     ،االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

 وأثنت مصر على كينيا اللتزامها بتحقيق اهلدف اإلمنائي         .إىل ضمان احلق يف التعليم والصحة     
وأعربت عن تقديرها لصندوق مـشاريع      . لأللفية املتعلق باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة      

  .وقدمت مصر توصيات.  موارد إضافية هلذا الصندوقولتعهد احلكومة بتخصيصاملرأة 
 الرامية إىل توفري مستوى معيشي عال       ٢٠٣٠ لعام   رؤيتهاوهنأت اجلزائر كينيا على       -٣٢

سياسات كينيا الرامية إىل تسريع     ب ونوهت. وتعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
وطلبت اجلزائـر  . إعادة توطني املشردين داخلياً من جراء أعمال العنف اليت تلت االنتخابات        

وقـدمت  . التمتع حبقوق اإلنـسان   معلومات عن مبادرات املصاحلة الوطنية وعن تأثريها يف         
  . اجلزائر توصيات

وأشارت زمبابوي إىل أن كينيا تعلق أمهية كبرية على محاية حقوق اإلنسان وأهنـا                -٣٣
والحظت مشاركة اجملتمـع املـدين يف       . تشارك بنشاط يف أعمال منظمات حقوق اإلنسان      

  .وقدمت زمبابوي توصيات. مسائل حقوق اإلنسان
باإلجنازات اليت حققتها كينيا فيما يتعلق بالتعليم والصحة وحقوق         ورحبت جيبويت     -٣٤

. وأيدت التزام احلكومة بتعزيز السلم واالستقرار والعدالة على حنوٍ مستدام         . النساء واألطفال 
ورحبت جيبويت بقانون الطفل وأشارت إىل اخلطوات الكبرية املتخذة ملكافحة اإلفالت مـن            

ات اجلارية يف جمايل الشرطة والـسجون، وبرنـامج محايـة    وأشارت إىل اإلصالح  . العقاب
، والوقـف   اإليـدز ومكافحتـه   /فريوس نقص املناعة البـشرية    الشهود، وقانون الوقاية من     
  .االختياري لعقوبة اإلعدام

 جاهدة إىل محايـة حقـوق       سعتوأشارت اجلماهريية العربية الليبية إىل أن كينيا          -٣٥
والحظت . أنشأته من آليات حلقوق اإلنسان وآليات انتقالية      اإلنسان عن طريق الدستور وما      
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الربامج الوطنية الرامية إىل مكافحة الفقر وضمان احلصول على التعليم االبتدائي جماناً وعلـى        
وأشارت اجلماهريية العربية الليبية إىل حتسني القدرات اإلنتاجية يف         . خدمات الرعاية الصحية  

وذكرت أن عمل األطفال ميثل حتـدياً    . ق القاحلة وشبه القاحلة   الزراعة وإىل استصالح املناط   
  . توصياتوقدمت . رئيسياً وأن األطفال ال يزالون يقعون ضحايا لالجتار واالستغالل

.  عقوبة اإلعدام  توقفها الفعلي عن تنفيذ   وأثنت سلوفاكيا على كينيا، وال سيما على          -٣٦
ها جلنة مناهضة التعذيب فيما يتعلق بظروف       وأشارت سلوفاكيا إىل الشواغل اليت أعربت عن      

، وشواغل جلنة حقوق الطفل بشأن احلاالت اليت ُيعامل فيها األطفال           ٢٠٠٨السجن يف عام    
كمجرمني بالغني، والتقدم احملدود يف إقامة نظام عملي لقضاء األحداث خارج نريويب، وإىل             

ورحبـت سـلوفاكيا    . سـلية شواغل عدد من هيئات املعاهدات بشأن تشويه األعضاء التنا        
  .  سلوفاكيا توصياتوقدمت. باستحداث التعليم اجملاين يف املرحلتني االبتدائية والثانوية

وأشارت كوبا إىل أن كينيا قد حققت تنمية اجتماعية واقتصادية منذ استقالهلا على               -٣٧
تحديات العاملية اليت الرغم من النظام االقتصادي الدويل اجملحف وتأثري األزمة الدولية وزيادة ال

وسلطت كوبا الضوء على الربامج الرامية إىل مكافحة الفقر، وال سـيما            . تواجهها البشرية 
وأشارت إىل أن التعلـيم  . تدابري إتاحة فرص العمل وتوفري األمن الغذائي وزيادة إنتاج الغذاء         

والحظت كوبـا   . االبتدائي متاح للجميع جماناً وأن معدالت االلتحاق باملدارس قد ارتفعت         
 اإلجنابية واملالريـا،    والصحةاإليدز،  /التدابري املتخذة فيما يتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية       

  .وقدمت كوبا توصية. والتقدم احملرز يف جمال توفري السكن الالئق وحقوق العمال واألطفال
اللجنة الوطنية  الدستور وإنشاء   ملراجعة  وأثنت تركيا على كينيا للجهود اليت بذلتها          -٣٨

 ورحبت  .وصندوق تنمية الدوائر  املعنية حبقوق اإلنسان، واللجنة الدائمة لشكاوى اجلمهور        
وأشارت تركيا إىل أن معدالت الوفيات النفاسية ووفيات        . ٢٠٣٠بربنامج رؤية كينيا لعام     
  . وقدمت توصيات. األطفال ال تزال مرتفعة

 وشجعت على إدماج احلقوق االقتـصادية       ٢٠٣٠وأقرت بوليفيا برؤية كينيا لعام        -٣٩
 من  للتخفيفوأشارت إىل اجلهود املبذولة     . واالجتماعية والثقافية لتحسني مستويات املعيشة    

الفقر عن طريق تعزيز العمالة واألنشطة اإلنتاجية، وشجعت كينيا على ضمان األمـن             وطأة  
دى إىل اكتظاظ املدارس وخفـض       بوليفيا إىل أن توفري التعليم اجملاين قد أ        وأشارت. الغذائي

وطلبت بوليفيا معلومات عن تنفيذ توصيات املقرر اخلاص املعين بالـشعوب           . نوعية التعليم 
  . وقدمت بوليفيا توصيات. األصلية
 حقوق اإلنسان، مبـا يف       حالة  عن تقديرها اللتزام كينيا بتحسني     بوتسواناوأعربت    -٤٠

 والربامج املتعلقة حبقـوق     ٢٠٣٠ة الوطنية لعام    ذلك عن طريق برنامج محاية الشهود والرؤي      
وأعربت عن أملها يف أن تستفيد كينيا من التعاون مع منظومة األمم املتحدة حلقوق              . الطفل
  . وقدمت بوتسوانا توصيات. اإلنسان
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.  الدسـتور  مراجعةوأقّرت إسبانيا بالتقدم الدميقراطي الذي أحرزته كينيا من خالل            -٤١
 ذات الصلة واجملتمع املدين من أجـل        احملليةجراء مشاورات مع اجملتمعات     ودعت كينيا إىل إ   

  . وقدمت إسبانيا توصيات. وضع برامج ترمي إىل ضمان السكن الالئق للجميع
 من حيث مدهتا ونطاقها واليت تتـيح تعزيـز          ٢٠٣٠رؤية كينيا لعام    ب املغرب   ونّوه  -٤٢

 املصاحلة الوطنية والعمالة والتنمية العادلـة       الوباجلهود املبذولة يف جم   احلقوق جبميع أشكاهلا،    
 يف مكافحـة    "كازي كوا فيجانا  "برنامج   املغرب أيضاً بإسهام     نّوهو. واملنصفة جلميع املناطق  

 ورحـب املغـرب باإلصـالحات     .صندوق تنمية الـدوائر    هدف وكذلك يف حتقيق  الفقر  
  . وقدم املغرب توصية. الدستورية والقضائية

 وبإنشاء اللجنة الوطنيـة حلقـوق       ٢٠٣٠ر بصياغة رؤية كينيا لعام       النيج ورحب  -٤٣
  .توصياتوقدم النيجر . اإلنسان مبا يتالءم مع مبادئ باريس

والحظت الواليات املتحدة األمريكية بارتياح إنـشاء جلنـة إلصـالح الـشرطة               -٤٤
شرطة تواصل   ألن ال  ةال تزال قلق  قالت إهنا   و. واستفسرت عن التقدم احملرز يف هذا اخلصوص      

 مراعاة األصول القانونيـة، وألن      والتعامل بالرشوة وعدم  عمليات القتل واالحتجاز التعسفي     
.  تنفيذاً كامالً  احلكومة مل تنفذ توصيات جلنة التحقيق يف أعمال العنف اليت تلت االنتخابات           

فراد الـذين   وحثت الربملان على تعديل قانون محاية الشهود لتحسني اآللية املتاحة حلماية األ           
  . وقدمت توصيات. يشهدون ضد منتهكي حقوق اإلنسان

وأشار إىل أن كينيا بصدد     . وشكر رئيس الوفد الكيين الوفود على تعليقاهتا املشجعة         -٤٥
التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم، وقـد              

 كينيا  ولدى.  املتعلقة بالعمال املهاجرين   ١٤٣ رقم   صدقت على اتفاقية منظمة العمل الدولية     
قوانني حتمي حقوق العمال املهاجرين وأسرهم علـى النحـو املـبني يف قـانون العمالـة                 

  . وتدعم املنظمة الدولية للهجرة كينيا يف هذا الصدد. ٢٠٠٧ لعام
 األشخاص ذوي اإلعاقة، يشترط قـانون األشـخاص ذوي          بتوظيفوفيما يتعلق     -٤٦
 يف املائة من فـرص      ٥اقة على أرباب العمل أن خيصصوا لألشخاص ذوي اإلعاقة نسبة           اإلع

 توفريوحيظر القانون أيضاً التمييز من قبل أرباب العمل ويشترط عليهم           . العمل املتاحة لديهم  
وإضافة إىل ذلك ينص القانون على حـوافز ضـريبية          .  معقولة ألولئك األشخاص   ترتيبات

  .  أشخاصاً ذوي إعاقةوظفونيألرباب العمل الذين 
وإن لوحظـت يف هـذا      وسجلت ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث تراجعاً          -٤٧

  ممارسـة   إىل ٢٠٣٠وقد أشارت رؤية عام     . اخلصوص تفاوتات كبرية بني املناطق اجلغرافية     
بالتخلي عن  تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، ومشلت التدابري املتخذة إنشاء جلنة وطنية معنية            

 وصياغة سياسات وطنية تتعلق مبمارسـة تـشويه         ،ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث    
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 وشىت محالت إذكاء    ، بتلك املمارسة  يتعلقمشروع قانون   وضع  األعضاء التناسلية لإلناث، و   
  . الوعي اليت تنتشر يف مجيع أحناء البلد

أنشئت فرقة عمل معنيـة     : دابري التالية اختذت الت فقد   ،وفيما يتعلق بالعنف اجلنساين     -٤٨
 وقد عملت على وضع أنظمة وكتيب عن اجلـرائم  ٢٠٠٦بإنفاذ قانون اجلرائم اجلنسية لعام   

وأُنشئت مكاتب تعىن بقضايا اجلنسني يف      . اجلنسية من أجل تدريب احملققني وضباط الشرطة      
 ٢٠٠٩ و ٢٠٠٥ا بني   وشهدت الفترة م  . مراكز الشرطة ومركز للتعايف من العنف اجلنساين      

 عدد األشخاص الذين يدعى ارتكـاهبم جـرائم منافيـة           يف يف املائة    ١١,٥اخنفاضاً نسبته   
وقد وجه اهتمام   . ٢٠٠٩وأخرياً وضع إطار وطين يتعلق بالعنف اجلنساين يف عام          . لألخالق

  .  اليت تلت االنتخاباتلعنف اجلنساين الذي وقع أثناء أعمال العنفلكبري أيضاً 
 واسع النطاق   شعيبالتزمت حكومة كينيا بإلغاء عقوبة اإلعدام غري أن هناك تأييداً           و  -٤٩

وتعمل كينيا إىل جانب اللجنـة      . ة الدستوري املراجعةلإلبقاء عليها كما لوحظ مؤخراً أثناء       
  .الوطنية الكينية املعنية حبقوق اإلنسان إلذكاء وعي اجلمهور لتأييد إلغاء عقوبة اإلعدام

 هناك تعـصب    ،خيص العالقات اجلنسية اليت متارس بني أفراد من جنس واحد         وفيما    -٥٠
 على عدم جترمي هذه العالقـات       الساحقةشديد بسبب املعتقدات الثقافية واعتراض األغلبية       

بيد أن احلكومة ال تدعم التمييـز يف احلـصول          . ة الدستوري املراجعةكما لوحظ أثناء عملية     
  .اخلدمات على
يف اليت تقدم هلـا  املساعدة ب وهي ترحب جاهدة لتحقيق األمن الغذائي  وتعمل كينيا   -٥١

  .هذا اجملال وال سيما بالنظر إىل تغري املناخ
اململكـة  هي تشكر هبذه املناسـبة       أمهية كبرية على إصالح الشرطة و      كينياوتعلق    -٥٢

  .يف هذا اجملالالذي قدمته هلا لدعم على ااملتحدة والسويد وبلدان أخرى 
 للمحكمة اجلنائية الدولية التحقيق يف أعمال العنف اليت تلت االنتخابات يف     أُذنوقد    -٥٣

وعلى الرغم من التحقيقات واملالحقات     . يف التحقيق كينيا، ومن املقرر أن يبدأ املدعي العام        
؛ ولذلك عمدت    فإن اهلدف النهائي الذي تطمح إليه كينيا هو السعي إىل املصاحلة           ،القضائية

  .اء جلنة وطنية معنية باالندماج إنشإىل
  . على مراجعة احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائيةكينياوتعكف   -٥٤
توفري محاية صرحية   حبيث ينص على     الدستور   مراجعةورحبت إندونيسيا بعزم كينيا       -٥٥

 بإنـشاء   ونّوهت. للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وحتسني محاية الفئات الضعيفة       
.  لدفع كينيا حنو األمام    ٢٠٣٠لجنة الوطنية الكينية املعنية حبقوق اإلنسان وبأمهية رؤية عام          ال

وعلى الرغم من ارتفاع معدالت االلتحاق باملدارس بسبب إتاحة التعليم اجملاين واإللزامـي،             
وقـدمت  .  إىل عدم توافر فرص لألطفال الذين ينتمون إىل األسر املعيشية الفقـرية            فقد أشري 

  .دونيسيا توصياتإن
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يكفل  بإنشاء نظام سياسي     ٢٠٣٠ رؤية عام    مبوجبورحبت بلجيكا بالتزام كينيا       -٥٦
وباإلشارة إىل تعليقات الوفد املتعلقة بعقوبـة       . تعزيز سيادة القانون ومجيع احلقوق واحلريات     

  وجه املقـرر   ٢٠٠٩ويف عام   . اإلعدام، أفادت بلجيكا أن العقوبة تنال من كرامة اإلنسان        
اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القانون انتقادات إىل قـوات الـشرطة الكينيـة               
والسلطات القضائية، وأكد أن املدافعني عن حقوق اإلنسان يتعرضون للمضايقة على أيدي            

.  الـشرطة  التقدم احملرز يف إصالح جهـاز      عن   بلجيكاواستفسرت  . موظفي إنفاذ القانون  
  .وقدمت توصيات

مكافحة الفقـر وجملموعـة    ربامج  ول ٢٠٣٠ عام   رؤيةلربت الصني عن تقديرها     وأع  -٥٧
وأشارت إىل التقدم احملرز يف محايـة       .  ولتعزيز سيادة القانون   ٢٠٠٩احلوافز االقتصادية لعام    

وأعربت الصني عن ثقتها بأن كينيا سـتحقق        . احلق يف الصحة واحلماية االجتماعية والتعليم     
دماً يف اجملالني االقتصادي واالجتماعي ويف جمال تعزيـز حقـوق           بفضل اجلهود الدؤوبة تق   

  .توصياتوقدمت . اإلنسان
وأشارت املكسيك إىل اإلصالح الدستوري لكينيا وإىل التحديات الـيت ال تـزال               -٥٨

تواجهها بسبب، مجلة أمور منها الفقر وعدم االستقرار املؤسـسي والـسياسي واسـتمرار              
 املكسيك بالتدابري املتخذة لرفع سن املسؤولية اجلنائية        ونوهت. ةالسياسات الضارة والتمييزي  

  .وقدمت املكسيك توصيات. ولألخذ بوسائل بديلة الحتجاز األحداث
وأشارت ماليزيا إىل أن كينيا تسعى جاهدة إىل االضطالع بإصالحات مؤسـسية              -٥٩

لربنامج اإلمنائي ورؤية   وأشارت إىل ا  . وإدارية واسعة النطاق لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها      
 مـع  اللذين يرميان إىل حتقيق جمتمع دميقراطي وحر، وإىل استعداد كينيا للعمل             ٢٠٣٠عام  

  .وقدمت ماليزيا توصيات. آليات حقوق اإلنسان
لدستور املقترح ولتعاوهنا مع احملكمة اجلنائية      اوأثنت سلوفينيا على كينيا العتمادها        -٦٠

، والتمييز االدعاءات باستخدام الشرطة القوة املفرطة  إزاء   القلقعن  وأعربت سلوفينيا   . الدولية
املنهجي ضد املرأة، وعدم وجود تشريعات فيما يتعلق بالعنف ضد املرأة، واستمرار ممارسـة              

واستفسرت عن التـدابري    .  والعدد املرتفع ألطفال الشوارع    ،تشويه األعضاء التناسلية لإلناث   
وأعربت .  العقاب وتعزيز املساواة بني اجلنسني وعدم التمييز       املتخذة لوضع حد لإلفالت من    

  .وقدمت سلوفينيا توصيات.  باملدارسااللتحاقسلوفينيا عن تقديرها الرتفاع معدل 
ورحبت آيرلندا بالتزام كينيا بالتعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية مشرية إىل الشواغل              -٦١

واستفسرت عما إذا كان هناك نية      . عن حقوق اإلنسان  املثارة إزاء محاية الشهود واملدافعني      
وال يزال احلصول على التعليم يشكل شاغالً     .  لعقوبة اإلعدام وقفاً قانونياً    الفعليعل الوقف   جل

 باألطفـال  املتعلقةربامج  الوطُلبت معلومات عن    . على الرغم من توفري التعليم االبتدائي جماناً      
  .رلندا توصياتوقدمت آي. ذوي االحتياجات اخلاصة
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واستفسرت .  حقوق اإلنسان  يف جمال وأشارت هولندا إىل أن كينيا تواجه حتديات          -٦٢
عن التدابري املتخذة لسد الفجوة امللحوظة بني السياسات واملمارسات يف جمـال مكافحـة              

 تنفيذ اإلصالحات املقترحة يف إطـار       عنوطلبت هولندا معلومات    . الفساد ومحاية الشهود  
لعالقات اجلنسية الـيت    ل تقّبل اجملتمع يا للمصاحلة الوطنية والتدابري املتخذة لتحسني       اتفاق كين 

  .وقدمت هولندا توصيات. واحدمتارس بني أفراد من جنس 
وأعربت السويد عن شواغلها إزاء ما يزعم من اإلفالت من العقاب على اجلـرائم،                -٦٣

وأشارت إىل تقارير . ٢٠٠٧خابات عام وال سيما تلك اليت تتعلق بأعمال العنف اليت تلت انت
. انتهاكات حقوق اإلنسان والتهديدات اليت يتعرض هلا املدافعون عـن حقـوق اإلنـسان             

 العنـف ووضـع حـد       أعمالواستفسرت السويد عن التدابري املتخذة حلماية السكان من         
افعني عـن    التشريعات القائمة اليت ترمي إىل محاية املـد        وتنفيذلإلفالت من العقاب وتعزيز     

  .وقدمت السويد توصيات. حقوق اإلنسان
 ألن احلكومة مل تنفذ بعد توصيات جلنة واكي واملقـرر           القلقوأعربت الدامنرك عن      -٦٤

وسألت عمـا إذا كانـت      . تنفيذاً كامالً  اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء      
 الـدامنرك   واستفسرت. إلنساناحلكومة تعتزم مالحقة مرتكيب االنتهاكات اجلسيمة حلقوق ا       

عن التدابري املتخذة للقضاء على التعذيب وإساءة معاملة احملتجزين، وطلبت معلومات تتعلق            
بتنفيذ توصيات املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية يف أعقاب الزيارة اليت قام هبا يف               

  .وقدمت الدامنرك توصيات. ٢٠٠٧عام 
 ينبغي أن تراعي ٢٠٠٣أن رؤية كينيا لعام )  البوليفارية-ة مجهوري(وأكدت فرتويال   -٦٥

.  وعكس اجتاه ارتفاع معدالت البطالة بـني الـشباب         مستقرةاحلاجة إىل توفري فرص عمل      
ورحبت بنهج كينيا إزاء التصدي للفقر الذي يؤثر يف أكثر من نصف سكاهنا مشرية إىل أنه                

  .وقدمت فرتويال توصية. النساء واألطفال توجيه اهتمام خاص للفئات الضعيفة مثل ينبغي
عتمـاد  على اال  املؤسسة الوطنية الكينية حلقوق اإلنسان       حبصول األرجنتني ونوهت  -٦٦

من الفئة ألف من جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية املعنية بتعزيـز ومحايـة حقـوق      
  .وقدمت األرجنتني توصيات. اإلنسان

ينيا لدورها الرئيسي يف حتقيق االستقرار يف الـصومال          شكره إىل ك   الصومالووجه    -٦٧
وأشار إىل أنه بعد إغالق احلدود بني كينيـا         . واستضافة عدد كبري من الالجئني الصوماليني     

. كبري مـن الـصوماليني    اليت مير هبا عدد      حالة حقوق اإلنسان     القلق بشأن والصومال ازداد   
جمال تعزيز احلقوق االجتماعية واالقتـصادية،      يف  اليت حتققت   وأشار الصومال إىل اإلجنازات     

  .وقدم الصومال توصية. وال سيما احلق يف التعليم والصحة
 لعقوبة اإلعدام وبالتدابري التشريعية الرامية إىل إصـالح         الفعليورحبت النمسا بالوقف      -٦٨

ذلك  نون، مبا يف   لسيادة القا  اإلطار األعم لكنها ال تزال قلقة إزاء      . الشهودالشرطة وحتسني محاية    
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 وأعمـال ضعف املؤسسات والفساد املنهجي وعنف الشرطة وعدم فعالية اجلهـاز القـضائي     
  .وقدمت النمسا توصيات. االنتقام ضد الشهود الذين يتعاونون مع اإلجراءات اخلاصة

وسلَّطت أوروغواي الضوء على اجلهود اليت تبذهلا كينيا يف جمال محايـة حقـوق                -٦٩
وشجعت أوروغواي كينيا علـى مواصـلة       . ٢٠٣٠ ذلك اعتماد رؤية عام      اإلنسان، مبا يف  

وأعربت عن تقديرها التباع كينيـا هنـج    . جهودها لتنفيذ الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان     
التقدم احملرز يف االمتنـاع عـن       ب وأشادتالنقد الذايت إزاء سجلها يف محاية حقوق الطفل         

  .ي توصياتوقدمت أوروغوا. استخدام عقوبة اإلعدام
وأشارت سنغافورة إىل التحديات والقيود اليت تواجهها كينيا، مبا يف ذلك فيما يتعلق         -٧٠

وقالت إن مما يبعث على األمـل       . بالفقر وعدم املساواة واحلوكمة وسيادة القانون والفساد      
رؤيـة كينيـا    نوهت ب للنهوض حبقوق اإلنسان و   لديها   تعزيز بيئة السياسات     متكن كينيا من  

وأشارت إىل قـانون  . وأيدت سنغافورة كينيا يف بناء القدرات من أجل التنمية  . ٢٠٣٠ املع
  . ملشكلة الرتعة اإلثنية السلبيةالتصدي الذي يرمي إىل ٢٠٠٨الوئام الوطين واالندماج لعام 

 احلق يف الغذاء، مثل إدماج إنتاج صـغار         املبذولة إلعمال ورحبت الربازيل باجلهود      -٧١
 التغذية املدرسية وتوفري االئتمان والتأمني للمنتجني احملليني، واستفـسرت عـن            املزارعني يف 
هنـاك  زال يوفيما يتعلق بالعنف املرتيل، ال .  واملساعدة املطلوبة   اليت تواجهها كينيا   التحديات

وقـد  . يف املوضـوع   وعدم وجود أحكام تـشريعية       املقدمة الشكاوى   قلق إزاء تدين أعداد   
إنشاء هيئات متخصصة حلماية املرأة وتوفري التدريب ملوظفي إنفاذ القانون          اقترحت الربازيل   

يف جمال التحقيق واملالحقة القضائية ملرتكيب العنف اجلنسي ضد األطفال وبغـاء األطفـال              
  .وقدمت الربازيل توصيات. األطفالبواالجتار 

 راض الـدوري  يف االسـتع  كينيا   ملشاركةوأعربت اجلمهورية التشيكية عن تقديرها        -٧٢
   .توصيات وقدمت.  بوجود تشريعات حتظر تشويه األعضاء التناسلية لإلناثونوهت. الشامل
 كينيا لتسريع إعادة توطني حددهتاوالحظت أملانيا، يف معرض إشارهتا إىل األولوية اليت           -٧٣

ـ    شردين، املشردين داخلياً، عدم إتاحة الفرصة للتمتع باحلقوق واخلدمات األساسية ملئات من امل
  . توصياتوقدمت. لتدارك الوضعوطلبت معلومات عن اخلطط اليت وضعتها كينيا 

 العنف الذي نـشب يف      آثارواستفسرت فرنسا عن أهداف اآلليات املنشأة ملعاجلة          -٧٤
أولئك املسؤولني عن أعمـال     وأعربت عن قلقها لعدم حتديد هوية       . ٢٠٠٧انتخابات عام   

 فرنسا  وأعربت.  واملدافعني عن حقوق اإلنسان    ثري من الشهود  العنف يف االنتخابات وملقتل ك    
ورحبت فرنسا بالتقدم احملرز    . عن قلقها إزاء التأخري يف إنشاء حمكمة حملية موثوقة وخمصصة         

بيد أن العنف والتمييز ضد املرأة، وال سيما تشويه األعضاء التناسلية           . فيما يتعلق حبقوق املرأة   
  .قدمت فرنسا توصياتو. لإلناث ال يزال منتشراً
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وأشارت أذربيجان بارتياح إىل أن كينيا طرف يف معظم الصكوك األساسية حلقوق              -٧٥
اإلنسان تقريباً وأهنا تنظر يف االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال                

 وقـدمت . ٢٠٣٠ورحبت باعتماد برنامج رؤية كينيـا لعـام         . املهاجرين وأفراد أسرهم  
  .يجان توصياتأذرب
وأعربت اليابان عن أملها يف أن جيري التصويت بصورة عادلة يف االستفتاء العـام                -٧٦
وأشارت إىل أن العنف الذي نشب يف أعقـاب         .  مشروع الدستور الذي اعُتمد مؤخراً     على

.  الكـثريون  إىل تـشريد   شخص و  ١ ٠٠٠قتل ما يزيد عن     أدى إىل    ٢٠٠٧انتخابات عام   
أن تواصل احلكومة إحراز تقدم يف تدابري مكافحة الفقر واملصاحلة الوطنية           وأملت اليابان يف    

وأثنت على املبادرات واجلهود اإلصالحية الرامية إىل     . داخلياًوأن تقدم الدعم لعودة املشردين      
  .وقدمت اليابان توصيات. معاجلة مسألة محاية الشهود

 الرامية إىل ضـمان     ٢٠٣٠ية عام   وأثنت غينيا االستوائية على كينيا العتمادها رؤ        -٧٧
 ونوهـت . النمو االقتصادي املستدام وبناء جمتمع عادل ومتماسك ونظام سياسي دميقراطي         

وأقـرت غينيـا االسـتوائية    . اعتماد قانون الطفل ب التعليم االبتدائي املتاح للجميع و     ةسياسب
 مشاريع املرأة وطلبـت     ، مثل صندوق  وتنويعهابالتدابري الرامية إىل توسيع نطاق محاية املرأة        

  . اخلطوات اإلضافية املزمع اختاذهاعنمعلومات 
 مشروع  علىوحثت أستراليا كينيا على االحتفاظ بالزخم حنو إجراء استفتاء وطين             -٧٨

 املسؤولني عن العنف الـذي      وحماسبةالدستور وتعزيز سيادة القانون وتنفيذ إصالح قضائي        
مـن   احملكمة اجلنائيـة الدوليـة       بتمكنيتراليا  ورحبت أس . ٢٠٠٧نشب يف انتخابات عام     

وأعربت عن قلقها إزاء عدم كفاية      . اإلنسانية اليت يدعى أهنا ارتكبت    يف اجلرائم ضد    التحقيق  
 ،العنف اجلنـسي واالجتـار باألطفـال      ، وإزاء انتشار    داخلياًاملساعدة املقدمة إىل املشردين     

انتـشار  و،  اإليـدز /س نقص املناعة البشرية   فريواإلصابة ب الوفيات النفاسية و  وارتفاع معدل   
  .وقدمت أستراليا توصيات.  واستمرار فرض عقوبة اإلعدام،العنف اجلنساين

ورأت بيالروس أن التقرير الوطين يعكس املشاكل املطروحة بشمولية وموضـوعية،     -٧٩
 التزام   بيالروس وامتدحت.  وحالة املشردين داخلياً   ٢٠٠٧مبا يف ذلك األزمة السياسية لعام       

 وبتوسيع  ٢٠١٥كينيا بتنفيذ اهلدف اإلمنائي لأللفية املتعلق باملساواة بني اجلنسني حبلول عام            
  .وقدمت بيالروس توصيات. نطاق احلقوق والفرص املتاحة للمرأة

 اململكة املتحدة بالتقدم احملرز فيما يتعلق مبشروع الدستور الذي ينص على            وسلمت  -٨٠
التعاون مع احملكمة اجلنائية بورحبت اململكة املتحدة بالتزام كينيا . مةمزيد من املساءلة للحكو

 جنـاة آخـرين إىل      لتقدميالدولية لكنها أشارت إىل احلاجة إىل وجود حمكمة حملية تكميلية           
وحثت كينيا على إدانة عمليات ترهيب الشهود ومكافحتها ومحاية املدافعني عـن            . العدالة

  .توقدمت توصيا. حقوق اإلنسان
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. ورحبت الربتغال باعتماد الربملان مشروع دستور جديـد سـُيطرح لالسـتفتاء             -٨١
وأشادت باحلكومة لتأكيدها من جديد رغبتها يف االستمرار يف التعاون مع احملكمة اجلنائيـة              

ومعاقبة   اجلرائم املُرتكَبة أثناء أعمال  العنف اليت تلت االنتخابات         يفالدولية يف جمال التحقيق     
 الـذي   ٢٠٠٩ تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير عام         مدى واستفسرت عن . ولني عنها املسؤ

  .وقدمت الربتغال توصية. أعده املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء
 يف مجيع االتفاقيـات األساسـية       اًكينيا عضو كون  وأعربت هنغاريا عن تقديرها ل      -٨٢

.  أنشأت مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ بـاريس         حلقوق اإلنسان تقريباً وألهنا   
وشجعت هنغاريـا   . ورحبت باعتماد مشروع الدستور والتعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية        

وقدمت . كينيا على مواصلة جهودها لتعزيز فعالية املؤسسات املكلفة بإعمال حقوق اإلنسان          
  . هنغاريا توصيات

عرض دعمها لإلصالحات الدستورية واالنتخابية اجلاريـة يف         يف م  ،وأشارت فنلندا   -٨٣
.  إىل التحديات اليت ال تزال مطروحة فيما يتعلق بالنظام القضائي وقـوات الـشرطة              ،كينيا

 والعنف  للتهديدض املدافعني عن حقوق اإلنسان      تعرُّب املزاعم املتعلقة وأعربت عن قلقها إزاء     
بت معلومـات عـن التحقيقـات ذات الـصلة          البدين وتورط قوات األمن يف ذلك، وطل      

وطُلبت معلومات عن التدابري املُتخذة حلمايـة       . واإلجراءات املُزمع اختاذها لضمان محايتهم    
الشهود فيما يتعلق بالتهديدات املزعومة اليت يتعرَّض هلا الشهود يف حتقيقات احملكمة اجلنائية              

  .قدمت فنلندا توصياتو. الدولية بشأن أعمال العنف اليت تلت االنتخابات
ورحبت أنغوال باخلطوات اليت اختذهتا كينيا لتحقيق املصاحلة الوطنيـة واسـتعادة              -٨٤

وأثنت أنغـوال علـى   . الوحدة وباملبادرات الرامية إىل تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية  
نيفها من  ولتصميكن بلوغه   كينيا ملا تبذله من جهود لضمان التمتع بأعلى مستوى من الصحة            

  .وقدمت أنغوال توصية. ٢٠٠٨بني أكثر احلكومات األفريقية مراعاةً للطفل يف عام 
 العربية السعودية إىل أن كينيا طرف يف الصكوك الرئيسية حلقوق           اململكةوأشارت    -٨٥

اإلنسان وأهنا أنشأت آليات لتنفيذ معايري حقوق اإلنسان ولتعويض ضحايا انتهاكات حقوق            
رت إىل أن كينيا قد متكنت من أن ختطو خطوات واسعة على طريق تعزيـز               وأشا. اإلنسان

وأشارت إىل أن كينيـا بـصدد       .  تواجه من حتديات   احلق يف التعليم والصحة على الرغم مما      
  .وقدمت توصية. حقوق اإلنسانمن أجل خطة عمل سياسة وطنية ووضع 
لعقوبة اإلعـدام منـذ      الفعليلوقف  تنويهه با  يف معرض    ، الرسويل الكرسيوأشار    -٨٦
 خطـورة   شـد  على جرائم غري اجلرائم األ     أن هذه العقوبة ال تزال تفرض      إىل   ،١٩٨٧ عام

 عليها يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وشجع كينيا علـى أن              املنصوص
شـري إىل   وأُ. ُتدرج يف الدستور اجلديد احلق يف احلياة ابتداًء من احلمل وحىت الوفاة الطبيعية            

  .وقدم توصيات. ارتفاع معدل الوفيات النفاسية
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ونوهت مجهورية كوريا مع التقدير باجلهود اليت بذلتها كينيا يف تعزيز احلقوق املدنية       -٨٧
هودهـا يف   جبوالسياسية، بإنشائها برنامج حلماية الشهود وتنفيذها إصالحات للـسجون، و         

ورحبـت  . افية بوضع برامج ملكافحـة الفقـر      تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثق    
وشددت على احلاجة إىل نظام     . مجهورية كوريا بتنفيذ برنامج التعليم االبتدائي اجملاين الشامل       

". ٢٠٣٠الرؤيـة   "دستوري جديد وعلى أمهية املضي قدماً بنجاح يف تنفيـذ اسـتراتيجية             
  .وقدمت توصيات

للدولة عن محاية حقوق اإلنسان بغـض       وأكدت النرويج على املسؤولية األساسية        -٨٨
. النظر عن التحديات اليت تواجهها، منوهة بإسهامها يف حتقيق االستقرار وتعزيز شرعية الدولة

وأعربت عن قلقها إزاء تقليص حرية التعبري وحرية التجمع، وشددت على أمهيـة مواجهـة        
مهية دعم إجراءات احملكمة    ثقافة اإلفالت من العقاب، ألغراض منها حتقيق املصاحلة، وعلى أ         

  .وقدمت النرويج توصيات. ونوهت كذلك مبا أُحرز من تقدم دستوري. اجلنائية الدولية
ونـوه بربنـامج    . وأشاد السودان بدور كينيا يف استعادة السلم يف جنوب السودان           -٨٩

وأشاد . ذلك ما يتعلق بالدستور واجلهاز القضائي وحقوق اإلنسان       اإلصالح القانوين، مبا يف     
 والعدالة واملصاحلة، وباعتماد خطط وقوانني الستئصال الفساد        يقةالسودان بإنشاء جلنة احلق   

وأشار إىل مبادئ العدالة االنتقاليـة واملـصاحلة الوطنيـة          . وضمان تنفيذ اإلصالح اإلداري   
  . وقدم السودان توصيات. زعات وتقدمي التعويضاتبوصفها وسيلة هامة لتسوية املنا

ونوهت السنغال بالتزام كينيا حبماية حقوق اإلنسان والتزامها بآليـة االسـتعراض              -٩٠
الدوري الشامل، وهو ما جتلى بشكل خاص يف اعتمادها عدداً من التدابري الرامية إىل محايـة    

  . وقدمت السنغال توصيات.احلقوق املدنية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية
والحظت تشاد أن العنف الذي اندلع عقب االنتخابات قد أذكى الوعي بالـدور               -٩١

السليب للتعصب العرقي، وباحلاجة إىل إصالح الدستور واجلهاز القضائي والشرطة، واحلاجة           
 وأشارت كذلك إىل التدابري املتخذة يف     . إىل مكافحة اإلفالت من العقاب والعنف السياسي      

  .وقدمت توصية. جمال التعليم والصحة واحلد من الفقر، يف ضوء ظروف اجلفاف وقلة املوارد
وشددت الكويت على أن احلكومة بذلت جهوداً مكثفة من أجل تعزيز املـساواة               -٩٢

وختفيف الفقر، وذلك بالتركيز على التعليم االبتدائي الشامل، وحتسني سبل احلصول علـى             
. ، وزيادة القدرات اإلنتاجية يف جمال الزراعة وتنمية املناطق القاحلة         خدمات الرعاية الصحية  
  .وقدمت الكويت توصيات

وأشادت نيجرييا بكينيا إلطالقها عملية تشاور موسعة يف إطار إعـداد تقريرهـا               -٩٣
. الوطين، وجبدول أعماهلا اإلمنائي، سعياً منها ألن تصبح بلداً من البلدان متوسـطة الـدخل              

 ارتياحها إلدراج كينيا عدداً كبرياً من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان الـيت             وأعربت عن 
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ونوهت نيجرييا جبهود حكومة كينيا حلمايـة احلقـوق       . صدَّقت عليها يف تشريعاهتا الوطنية    
  .وقدمت نيجرييا توصيات. االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ح جهاز الشرطة عمـالً بتوصـية       وقالت كينيا إهنا أنشأت فرقة عمل وطنية إلصال         -٩٤
وأشارت إىل أنه جيري تنفيذ عدد من توصيات فرقة العمل، منـها التوصـيات              . واكي جلنة

املتعلقة بدور الشرطة اإلدارية، وإنشاء جلنة مستقلة للشكاوى، وتوظيف وتدريب مزيد مـن    
ي لتنفيـذ    مليار دوالر أمريك   ١١وقالت إنه أُوصي بتخصيص ميزانية قدرها       . ضباط الشرطة 

  . ٢٠١٢ التوصيات حبلول عام
وقالت كينيا إهنا اختذت إجراءات إزاء أفراد الشرطة املشتبه يف ارتكاهبم أعمال قتل               -٩٥

 ضابط شرطة، وسيتم التغلب على      ٣٤، ُوجِّهت اهتامات إىل     ٢٠٠٥فمنذ عام   . غري قانونية 
اثنني من املـدافعني عـن      وأدانت كينيا مقتل    . التحديات مبجرد تنفيذ قانون محاية الشهود     

  .حقوق اإلنسان، وهي تباشر التحقيقات يف هذا الصدد
وأشارت كينيا إىل أهنا اختذت عدداً من مبادرات مكافحة الفساد، منها إنشاء حماكم      -٩٦

خاصة، ووحدات ملكافحة الفساد يف مجيع املؤسسات احلكومية، وشرطة وطنيـة ملكافحـة          
 وقد أجريت حتقيقات مع مشتبهني يف حالة فساد كربى،   .الفساد، فضال عن تثقيف اجلمهور    

  . وأُدين عدد منهم
 الربوتوكوالت، أشارت كينيـا إىل قيـام جلنـة          شىتوفيما يتعلق بالتصديق على       -٩٧

حقوق اإلنسان بدراسة هذه الربوتوكوالت بغية      يف جمال   استشارية معنية بااللتزامات الدولية     
  ما نص عليـه     أماكن االحتجاز، وفق   مبعاينة وفيما يتعلق    .تقدمي الرأي بشأن التصديق عليها    

لربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، أشارت كينيا إىل أن اللجنة الوطنية الكينية            ا
  .الصالحيةحلقوق اإلنسان قد ُخوِّلت بالفعل هذه 

يتـضمن  وفيما يتصل باملسائل اجلنسانية، قالت كينيا إن مشروع الدستور اجلديد             -٩٨
أحكاماً بشأن القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وكذلك بـشأن املـساواة بـني            

ونفَّذت اللجنة الوطنية الكينية حلقوق اإلنسان،      . اجلنسني واإلجراءات اإلجيابية يف هذا الصدد     
وقد أنشئ صـندوق    . بالتعاون مع كيانات أخرى، برامج للتوعية يف جمال التمييز ضد املرأة          

  . هبدف متكني املرأة اقتصاديا٢٠٠٧ًاريع املرأة يف عام مش
واختذت احلكومة، بالتعاون مع اجملتمع املدين، تدابري تشريعية وإدارية خمتلفة هتـدف              -٩٩

وقد ُنفذ قانون   . سيما مكافحة عمل األطفال وزواج األطفال      إىل ضمان حقوق األطفال، ال    
  .٢٠١٢-٢٠٠٨نية املتعلقة باألطفال للفترة  من خالل خطة العمل الوط٢٠٠١األطفال لعام 

وشكر رئيس الوفد مجيع الوفود ملا أبدته من اهتمام، وشكر اللجنة الثالثية ملا قدمته                -١٠٠
وقال إن التزام كينيا بالتعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية ليس تفـضالً منـها،              . من مساعدة 
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ولذلك، ستقدم كينيا الدعم للمـدعي العـام        هو التزام مبوجب قانون اجلرائم الدولية؛        وإمنا
  .وأكد استمرار دعم كينيا جمللس حقوق اإلنسان. للمحكمة اجلنائية الدولية

  أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً   
، وتعرب عن   قُدِّمت خالل احلوار التفاعلي    اليت    التالية نظرت كينيا يف التوصيات     -١٠١

  :تأييدها هلا
التفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال        التصديق على ا    -١-١٠١

  ؛)فاسو بوركينا(املهاجرين وأفراد أسرهم 
النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع             -٢-١٠١

  ؛)اجلزائر(العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 
النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة          -٣-١٠١

  ؛)الدامنرك (التعذيب
النظر يف التصديق على اتفاقية منع جرمية اإلبـادة اجلماعيـة              -٤-١٠١

  ؛)الربازيل(واملعاقبة عليها 
اختاذ تدابري حمددة لضمان تنفيذ اتفاقيات األمم املتحدة الدولية           -٥-١٠١

تـشريعات  ال وتفعيلواالتفاقيات األفريقية ذات الصلة حبقوق اإلنسان، وتطوير        
  ؛)فنلندا(كفل احلقوق الدستورية للمواطنني يمبا وطنية ال

لدستور والنظـام   كل من ا  مواصلة إجراء اإلصالحات احملددة ل      -٦-١٠١
  ؛)زميبابوي(القضائي وجهاز الشرطة 

عد محايـة    الدستور اجلديد للبلد بشكل أفضل بُ      مراعاةضمان    -٧-١٠١
  ؛)النيجر(عد الدميقراطية وتعزيز حقوق اإلنسان، وُب

 استفتاء عادل،   بتنظيمقوف صفاً واحداً خلف دستور جديد       الو  -٨-١٠١
  ؛)اململكة املتحدة(وتنفيذ نتائج االستفتاء تنفيذاً كامالً 

بذل أقصى اجلهود من أجل ضمان إجراء استفتاء حر وعـادل             -٩-١٠١
ن من اعتماد دستور جديد، سعياً إىل إرساء أساس مـتني لتعزيـز حقـوق               ميكِّ

  ؛)رية كوريامجهو ( ومحايتهااإلنسان
  ؛)النرويج(سن قانون حرية اإلعالم، على سبيل االستعجال   -١٠-١٠١
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وضع آليات لتنفيذ قانون الطفل الوطين، الذي يدمج اتفاقيـة            -١١-١٠١
خطوة إجيابية حنو منح األطفال الكينـيني        حقوق الطفل يف أحكامه، والذي يعترب     

  ؛)اجلماهريية العربية الليبية(حقوقاً قابلة للتطبيق 
 الـذي ميثـل     العناصر الرئيسية لقانون األطفال   مواصلة تنفيذ     -١٢-١٠١

  ؛)أنغوال(خطوة كبرية حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية 
اختاذ مجيع التدابري، منها التماس املساعدة التقنية وبناء القدرات           -١٣-١٠١

ـ     سؤولة عـن  الالزمة للتصدي للشواغل املتعلقة باحلاجة إىل تعزيز املؤسسات امل
  ؛)تسواناوب(إعمال حقوق اإلنسان 

تعزيز قدرات اللجنة الوطنية الكينية حلقوق اإلنسان لتمكينـها           -١٤-١٠١
  ؛)إندونيسيا(من أداء دور أكرب يف تعزيز الوعي حبقوق اإلنسان يف البلد 

إنشاء سلطة مستقلة وموثوقة ورمسية لإلشراف على الـشرطة،           -١٥-١٠١
  ؛)اململكة املتحدة(رد الكافية ُتمنح السلطات واملوا

سياستها الوطنية وخطـة    ل وضع الصيغة النهائية  تسريع عملية     -١٦-١٠١
عملها املتعلقة حبقوق اإلنسان، وتعزيز بنيتها الوطنية األساسية املتعلقة حبقـوق           

  ؛)مصر(اإلنسان 
مواصلة االهتمام باألطفال والتركيز عليهم والتـشديد علـى           -١٧-١٠١

يف الصحة والتعليم، وذلك يف خطة العمل الوطنية املتعلقة بتعزيز          ضمان حقوقهم   
  ؛)اململكة العربية السعودية(ومحاية حقوق اإلنسان 

الوطنيتان النظر يف تسريع عملية اعتماد السياسة وخطة العمل           -١٨-١٠١
  ؛)ماليزيا(قوق اإلنسان يف البلد حل

  ؛)أملانيا(م اعتماد خطة عمل وطنية بشأن األطفال وحقوقه  -١٩-١٠١
تنفيذ املقترحات املقدمة من فرقة العمل الوطنية املعنية بإصالح           -٢٠-١٠١

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(جهاز الشرطة تنفيذاً كامالً 
تعزيز اجلهود الرامية إىل تنفيذ اإلصالحات الرئيسية، مبا فيهـا            -٢١-١٠١

  ؛)هولندا(إصالح جهاز الشرطة 
  ؛)فرنسا(إصالح النظام القضائي وجهاز الشرطة تسريع عملييت   -٢٢-١٠١
حل املسائل املتعلقة بتقصي احلقائق والعدالة واملصاحلة يف اإلطار           -٢٣-١٠١

  ؛)السودان(الوطين 
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تركيز االهتمام على العدالة االنتقالية واملصاحلة الوطنية كنـهج       -٢٤-١٠١
  ؛)السودان(يستخدم الحتواء املنازعات ومنع تكرارها 

اختاذ مجيع التدابري الضرورية لإلسهام يف تعزيز التسامح والوئام           -٢٥-١٠١
  ؛)السنغال(الوطين 
اختاذ تدابري من أجل التصدي على حنو شامل للمسائل القدميـة             -٢٦-١٠١

 من جدول أعمال احلوار واملصاحلة الوطنيني يف كينيـا،     ٤األزل احملددة يف البند     
  ؛)أستراليا(لقضائي وجهاز الشرطة مبا يف ذلك ما يتعلق بإصالح اجلهاز ا

مواصلة اختاذ التدابري الرامية إىل التـصدي للتحـديات الـيت             -٢٧-١٠١
حّددهتا احلكومة يف تقريرها الوطين، وال سيما املتعلقة باإلدارة الرشيدة واحترام           

  ؛)بوتسوانا(سيادة القانون 
  ؛)أذربيجان(مواصلة تعزيز اإلدارة الرشيدة   -٢٨-١٠١
  ؛)هولندا(تعزيز التدابري الرامية إىل التصدي للفساد   -٢٩-١٠١
مواصلة اجلهود الرامية إىل حل مشاكل املشردين داخلياً، واختاذ           -٣٠-١٠١

للمـصاحلة  احلكوميـة   مجيع التدابري الالزمة لتنفيـذ االسـتراتيجية الوطنيـة          
 وقانون الوئـام الـوطين واالنـدماج        االجتماعي واالقتصادي العاجل   ايفوالتع

  ؛)بيالروس (٢٠٠٨ عامل
دعم وتعزيز احترام احلقوق املدنية والسياسية، باختاذ اإلجراءات   -٣١-١٠١

  ؛)األرجنتني(القضائية إزاء الشكاوى املتعلقة بانتهاك تلك احلقوق 
تقدمي التدريب يف جمال حقوق اإلنسان للقضاة وضباط الشرطة           -٣٢-١٠١

  ؛)الربازيل(اذ القانون وحراس السجون ومجيع املوظفني املكلفني بإنف
سلطات األمن وإنفاذ القانون على مجيع      املوجه ل تثقيف  ال حتسني  -٣٣-١٠١

املستويات فيما يتعلق حبقوق املواطنني األساسية، والنظر بشكل جّدي يف كـل            
  ؛)فنلندا(حالة، وإجراء حتقيقات نزيهة ومعاقبة املدانني بارتكاب هذه األفعال 

يف أفراد الشرطة والعاملني يف السجون وأماكن       إنشاء نظام لتثق    -٣٤-١٠١
االحتجاز يف جمال حقوق اإلنسان، وإنشاء نظم للتحقيق الشامل واملـستقل يف            

ـ املانتهاكات حقوق اإلنسان من جانب هؤالء العـاملني و         ة علـى هـذه     عاقب
  ؛)اجلمهورية التشيكية( بانتظام االنتهاكات

  ؛)السنغال(حقوق اإلنسان مواصلة التثقيف والتدريب يف جمال   -٣٥-١٠١
توجيه دعوة إىل املقرر اخلاص املعين باملـدافعني عـن حقـوق              -٣٦-١٠١

  ؛)النرويج(اإلنسان 
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املكلفـني  مواصلة بذل مجيع اجلهود الضرورية لتنفيذ توصيات          -٣٧-١٠١
اإلجراءات اخلاصة التابعة لألمم املتحدة الذين زاروا البلد، وطلب املـساعدة           ب

  ؛)بوليفيا(بلوغ هذه الغاية، إذا اقتضى األمر الدولية من أجل 
تكثيف التعاون مع مفوضية األمم املتحـدة الـسامية حلقـوق             -٣٨-١٠١

 ٢٠٠٨فرباير / املفوضية يف شباطاليت أوفدهتا بعثة  الاإلنسان هبدف تنفيذ توصيات     
  ؛)املكسيك( عقب االنتخابات ٢٠٠٧للتحقيق يف العنف الذي اندلع يف هناية عام 

ادة متثيل املرأة   ضمن زي ي لتعزيز املنظور اجلنساين مبا   وضع سياسة     -٣٩-١٠١
  ؛)النيجر(يف هيئات اختاذ القرار 

بـدأ عـدم    مب تتقيد تقيداً كامالً  مراجعة قوانينها الوطنية حبيث       -٤٠-١٠١
القائم على أساس اجلنس واحلالة الشخصية واملواطنـة        التمييز  التمييز، وال سيما    

  ؛)يةاجلمهورية التشيك(
اختاذ التدابري الرامية إىل ضمان احلقوق االقتـصادية للمـرأة،            -٤١-١٠١

وتناول مسألة توظيف املـرأة، وزيـادة مـشاركتها يف احليـاة الـسياسية يف               
  ؛)بيالروس( البلد
مواصــلة مراجعــة تــشريعاهتا املتعلقــة بعقوبــة اإلعــدام   -٤٢-١٠١

  ؛)الرسويل الكرسي(
ملفيدة من أجل التحقيق يف انتهاكات حقوق       اختاذ مجيع التدابري ا     -٤٣-١٠١

 الشرطة، وال سيما اإلعدام خارج نطـاق القـضاء،          اليت يرتكبها أفراد  اإلنسان  
وذلك بتقدمي مرتكيب هذه األفعال للقضاء وضـمان تـوفري احلمايـة الفّعالـة              

  ؛)فرنسا(للمدافعني عن حقوق اإلنسان وللشهود 
الت من العقاب، مبـا يف ذلـك     بيان كيفية التصدي لثقافة اإلف      -٤٤-١٠١

  ؛)اململكة املتحدة(إفالت مرتكيب اإلعدام خارج نطاق القضاء 
تعزيز القانون املتعلق باستخدام ضـباط الـشرطة لألسـلحة            -٤٥-١٠١
إزاء إسـاءة اسـتخدام هـذه       " عدم التسامح "سياسة  ب باألخذوذلك   النارية،
  ؛)بلجيكا( األسلحة
 التعـذيب  للقضاء علـى ممارسـة    كنة  اختاذ مجيع اخلطوات املم     -٤٦-١٠١

وإساءة املعاملة من جانب املوظفني العموميني، ومقاضاة ومعاقبة املسؤولني عـن           
  ؛)الدامنرك(هذه األفعال 

اختاذ مزيد من التدابري الفّعالة للتصدي ملشاكل اإلفـالت مـن      -٤٧-١٠١
لقـانون  العقاب والعنف واالجتار بالنساء والفتيات، بطرق تشمل تعزيز إنفـاذ ا          
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والنظام القضائي وتكثيف الربامج اإلعالمية والتثقيفية الرامية إىل رفع مـستوى           
  ؛)ماليزيا(الوعي حبقوق املرأة 

اختاذ تدابري تضمن وصول ضحايا العنف اجلنساين من النـساء            -٤٨-١٠١
  ؛)الربازيل(إىل العدالة وسبل االنتصاف واحلماية 

ضد املرأة، ووضع مؤشرات وضع مشروع خطة ملكافحة العنف   -٤٩-١٠١
  ؛)فرنسا(موثوقة يف هذا اجملال 

  ؛)سترالياأ( واألطفال من العنف واالستغالل تعزيز محاية النساء  -٥٠-١٠١
تنفيذ تدابري ملنع مجيع أشكال العنف ضـد املـرأة واملعاقبـة              -٥١-١٠١
واستئـصاهلا، وإيـالء اهتمـام خـاص لوضـع املـرأة يف جمتمعـات                عليها

شّردين داخلياً، واالستئصال الكامل ملمارسـة تـشويه األعـضاء          وامل الالجئني
  ؛)األرجنتني(التناسلية لإلناث 

 تـشويه األعـضاء التناسـلية       ظاهرةاعتماد تدابري الستئصال      -٥٢-١٠١
لإلناث وتنفيذ هذه التدابري على النحو الواجب، بطرق منها محالت التوعية ضد            

  ؛)سلوفاكيا(هذه الظاهرة 
 تشويه األعضاء التناسلية لإلناث     ملمارسةالتجرمي الصارم   ضمان    -٥٣-١٠١

  ؛)اجلمهورية التشيكية(وتنظيم محالت توعية للقضاء على قبول اجملتمع هلا 
 تـشويه   ممارسةاعتماد تشريعات وسياسة وطنية متسقة لتجرمي         -٥٤-١٠١

  ؛)أملانيا(األعضاء التناسلية لإلناث 
 من أجل القضاء على ممارسة تـشويه        اختاذ تدابري مالئمة وفّعالة     -٥٥-١٠١

  ؛)سلوفينيا(األعضاء التناسلية لإلناث 
 تشويه األعضاء التناسـلية     ممارسةالتعجيل باعتماد تشريع جيّرم       -٥٦-١٠١

لإلناث، وتدريب أفراد الشرطة والنيابة والقضاة على التطبيق الصارم للقـوانني           
  ؛)هنغاريا(واللوائح اليت سُتعتمد يف هذا اجملال 

  ؛)اليابان(القضاء على ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث   -٥٧-١٠١
ضفاء الطابع اإلنساين على نظام السجون يف       إلتكثيف جهودها     -٥٨-١٠١
  ؛)سلوفاكيا(البلد 
اعتماد سياسة وطنية شاملة ملكافحة بغاء األطفـال واالجتـار            -٥٩-١٠١

  ؛)أوروغواي(باألطفال 
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ابري املناسبة لضمان حصول أطفـال الـشوارع        اختاذ مجيع التد    -٦٠-١٠١
  ؛)سلوفينيا(املعّرضني ألشكال خمتلفة من العنف على الرعاية واحلماية املالئمتني 

اختاذ تدابري تـشريعية وعمليـة تـضمن اسـتقالل القـضاء              -٦١-١٠١
  ؛)النمسا( وفعاليته
مبـادئ الوصـول إىل     يف جمال إقامة العدل تعاجل       سياسة   وضع  -٦٢-١٠١
الة والتثقيف باملصلحة العامة، واختاذ تدابري إصالحية للتصّدي للفساد، وال          العد

  ؛)أملانيا(سيما داخل النظام القضائي 
إيالء أولوية ملكافحة الفـساد وانعـدام الكفـاءة يف اجلهـاز              -٦٣-١٠١

  ؛)هنغاريا(القضائي، وتوفري املوارد البشرية واملادية الكافية إلقامة العدل 
يف إصـالح    على غرار ما مت يف جهاز الـشرطة،          ، قدماً املضي  -٦٤-١٠١

 حىت اآلن يف تناول قضايا املشتبه يف ضلوعهم         النظام القضائي الذي أثبت عجزه    
  ؛)اليابان(يف أعمال عنف 

إنشاء وكالة مستقلة حلماية الشهود، متحـررة مـن الـضغط          -٦٥-١٠١
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(السياسي 

ماية الكافيـة للـشهود علـى انتـهاكات حقـوق           توفري احل   -٦٦-١٠١
  ؛)هولندا( اإلنسان
إنشاء نظام حلماية الشهود، عن طريق تلك اجلهود الراميـة إىل             -٦٧-١٠١

  ؛)اليابان(تناول مسألة محاية الشهود من اجلانبني التشريعي واإلداري 
تعزيز محاية الشهود املقّدمني لألدلة واملـدافعني عـن حقـوق             -٦٨-١٠١
  ؛)اململكة املتحدة(ان اإلنس
تنفيذ التشريع الصادر مؤخراً بشأن إصالح الـشرطة ومحايـة            -٦٩-١٠١

  ؛)النمسا(الشهود تنفيذاً فعاالً 
رفع سن املسؤولية اجلنائيـة مبـا يتفـق واملعـايري الدوليـة               -٧٠-١٠١

  ؛)التشيكية اجلمهورية(
حـداث  اعتماد وتنفيذ التدابري الالزمة لتلبيـة احتياجـات األ          -٧١-١٠١

احملتجزين والتصدي ملا يواجهونه من حتّديات، بطرق منها رفـع الـسن الـدنيا     
  ؛)سلوفاكيا(للمسؤولية اجلنائية مبا يتفق واملعايري الدولية 

تكثيف جهودها من أجل التحقيق مع املسؤولني عـن العنـف             -٧٢-١٠١
ات ، ومعاقبة مرتكبيه، وال سيما العنف الذي ترتكبه قو      يستوجب القصاص الذي  

  ؛)إسبانيا(األمن والقوات املسلحة 
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اختاذ تدابري فعالة ملكافحة العنف الذي متارسـه الـشرطة، وال             -٧٣-١٠١
سيما بضمان إجراء حتقيقات شاملة ومقاضاة اجلناة املزعومني يف قوات الشرطة           

  ؛)النمسا(واألمن 
اختاذ خطوات فعالة لتعزيز املساءلة بغية استئصال اإلفالت من           -٧٤-١٠١

  ؛)السويد(لعقاب ا
اختاذ مزيد من التدابري ملنع مرتكيب العنف الذي اندلع عقـب             -٧٥-١٠١

  ؛)هولندا(االنتخابات من اإلفالت من العقاب 
تعزيــز التحقيقــات يف االضــطرابات االنتخابيــة وتعزيــز   -٧٦-١٠١
ملدى فعاليـة هـذه     املصاحلة الوطنية، وال سيما بإجراء مراجعة مستقلة         آليات
  ؛)فرنسا( اآلليات
التعاون الكامل مع التحقيقات اليت جتريهـا احملكمـة اجلنائيـة        -٧٧-١٠١

  ؛)النمسا(الدولية، وضمان محاية الشهود من التخويف والعنف 
التعاون الكامل مع احملكمة اجلنائية الدولية ومع التحقيقات اليت           -٧٨-١٠١

  ؛)نلنداف(جتريها، وضمان تنفيذ برنامج مستقل وموثوق حلماية الشهود 
التعاون الكامل مع احملكمة اجلنائية الدولية من أجـل مـساءلة             -٧٩-١٠١

األشخاص الذين يتحملون النصيب األوفر من املسؤولية عـن اجلـرائم الـيت             
 يف كينيا، ال سيما اجلرائم املرتكبة       ٢٠٠٧ارُتكبت خالل االنتخابات العامة لعام      

  ؛)مجهورية كوريا(ضد اإلنسانية 
 متتع املدافعني عن حقوق اإلنسان والـشهود باحلمايـة          ضمان  -٨٠-١٠١

وحبرية التحدث إىل فريق التحقيق التابع للمحكمة اجلنائية الدولية، مبـا ميكِّـن             
  ؛)آيرلندا(احملكمة من تنفيذ مهمتها بنجاح 

التعاون مـع التحقيقـات الـيت جتريهـا احملكمـة اجلنائيـة               -٨١-١٠١
لة املسؤولني عـن العنـف الـذي أعقـب          واختاذ تدابري لضمان مساء    الدولية،

   ؛)أستراليا(االنتخابات 
التعاون الكامل مـع احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة يف مجيـع               -٨٢-١٠١

  ؛)النرويج( إجراءاهتا
مواصلة تعاوهنا مع احملكمة اجلنائية الدولية، وفقـاً ملـسؤولياهتا            -٨٣-١٠١

حقيقات اليت يباشـرها    كدولة طرف يف نظام روما األساسي، أي فيما يتعلق بالت         
مسؤولو احملكمة، وتنفيذ برامج محاية الشهود، وتنفيذ أوامر التوقيف الـيت قـد       

  ؛ )الربتغال(تصدرها احملكمة 



A/HRC/15/8 

25 GE.10-14486 

إجراء حتقيقات موثوقة وفعالة، على سبيل األولوية، يف أعمـال            -٨٤-١٠١
يكي، وعملية جبل إجلون، واغتيال اثـنني مـن         جنمالقتل اليت ارتكبتها مجاعة     

  ؛)النرويج( اجملتمع املدين، فضالً عن العنف الذي اندلع عقب االنتخابات يشطنا
وضع سياسة وطنية شاملة ومبادئ توجيهية تنظم عملية التـبين           -٨٥-١٠١

  ؛)أملانيا(وفقاً التفاقية حقوق الطفل 
 ١٨ب مواصلة تعزيز القانون الذي حيدد السن الدنيا للـزواج            -٨٦-١٠١
  ؛)الكرسي الرسويل(سنة 
مراجعة تشريعها الوطين املتعلق حبرية التعبري حبيث يتواءم متامـاً            -٨٧-١٠١

مع األحكام ذات الصلة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية،             
ويكفل احلماية الفعالة للمدافعني عن حقوق اإلنسان من املضايقة واالضـطهاد           

  ؛ )اجلمهورية التشيكية(
فورية فعالة حلماية األعمال اليت يقوم هبا املـدافعون         اختاذ تدابري     -٨٨-١٠١

محايـة  أولويات احلكومـة      إدراج ضمن  عن حقوق اإلنسان، بطرق منها ضمان     
  ؛)السويد(الشهود ومحاية املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين يساعدون الشهود 

التحقيق يف املـضايقات واالعتـداءات الـيت يتعـرض هلـا              -٨٩-١٠١
افعون عن حقوق اإلنسان، بغية تقدمي املـسؤولني عـن ذلـك            واملد الصحفيون

  ؛)النرويج(للعدالة 
إجراء دراسة بشأن عمل األطفال على املستوى الوطين بـدعم            -٩٠-١٠١

من منظمة العمل الدولية وغريها من الشركاء، بغية النظر يف هذه املسألة، وسن             
اج ضحاياه من   تشريع يف أقرب وقت ممكن يركز على منع عمل األطفال وإخر          
   ؛)أوروغواي(أماكن العمل، وتأهيلهم، وإعادة إدماجهم يف اجملتمع، وتعليمهم 

  ؛)أذربيجان(اختاذ خطوات فعالة للتصدي لعمل األطفال   -٩١-١٠١
حتسني سـبل حـصول احلوامـل علـى خـدمات الـصحة           -٩٢-١٠١

  ؛)تركيا( اإلجنابية
يـع الـسكان،    ضمان التوزيع العادل للماء والغذاء علـى مج         -٩٣-١٠١
  ؛)إسبانيا(سيما يف أوقات اجلفاف  ال

مضاعفة جهودها الرامية إىل احملافظة على سالمة األم والطفـل            -٩٤-١٠١
  ؛ )الكرسي الرسويل(

مواصلة تنفيذ جدول عملها اإلمنائي الوطين مبوجب استراتيجية          ٩٥-١٠١
  ؛)مصر (٢٠٣٠الرؤية 
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  ؛)السنغال(ات األشد ضعفاً مواصلة إيالء اهتمام كبري لوضع الفئ  -٩٦-١٠١
مواصلة جهودها الراميـة إىل تعزيـز احلقـوق االقتـصادية             -٩٧-١٠١

  ؛)اجلزائر(واالجتماعية والثقافية، وتكثيف الربامج الوطنية وبرامج مكافحة الفقر 
متابعة تنفيذ الربامج الوطنية الرامية إىل ختفيف الفقر وحتـسني            -٩٨-١٠١

اجلماهريية (حتسني الوضع املعيشي لألطفال الكينيني      األحوال املعيشية، سعيا إىل     
  ؛ )العربية الليبية

ضمان توافق السياسات العامة املتعلقة مبكافحـة الفقـر مـع             -٩٩-١٠١
احلقوق املدرجة يف العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة            

يت قد يضطلع هبـا     والثقافية، وضمان أال تتأثر هذه احلقوق سلبياً بااللتزامات ال        
   ؛)بوليفيا(البلد يف سياق االتفاقات التجارية واالستثمارية 

مواصلة تنفيذ سياسات وطنية فعالة للتخفيـف مـن الفقـر             -١٠٠-١٠١
  ؛)أذربيجان( والبطالة
مواصلة جهودها الرامية إىل حتقيق أعلى مستوى ممكـن مـن             -١٠١-١٠١

  ؛)الكويت(يت الفقر والبطالة العدالة االجتماعية وإجياد حلول مناسبة ملشكل
  ؛)السنغال(تعزيز جهود مكافحة الفقر   -١٠٢-١٠١
التركيز على الربط بني هدف استئصال الفقر وبـني هـدف              -١٠٣-١٠١

  ؛)السودان(القضاء على عمل األطفال وهدف زيادة معدل االلتحاق باملدارس 
مواصلة تنفيذ سياسات التخفيف من الفقـر، ال سـيما مـن              -١٠٤-١٠١
، وتقاسم خرباهتا يف هذا الصدد مـع بلـدان          "كازي كوا فيجانا  "برنامج   خالل
  ؛ )بوتسوانا( أخرى
كازي كوا  "، وبرنامج   ٢٠٣٠مواصلة تنفيذ استراتيجية الرؤية       -١٠٥-١٠١
، وصندوق تنمية الدوائر االنتخابية، والتماس املساعدة التقنية واملاليـة          "فيجانا

  ؛)املغرب(الالزمة هلذا الغرض 
مواصلة تنفيذ اسـتراتيجياهتا املتعلقـة بالتعـايف االجتمـاعي            -١٠٦-١٠١

   ؛)الصني(واالقتصادي، مع تعزيز السلم االجتماعي والتنمية املستدامة 
 سياسات التنمية ومكافحة الفقـر، والنـهوض        تنفيذمواصلة    -١٠٧-١٠١

  ؛)الصني(بالتعاون الدويل، وتكثيف جهودها الرامية إىل ختفيف الفقر 
الالزمة اليت  التدابري االجتماعية   الربامج و مواصلة تعزيز وتوطيد      -١٠٨-١٠١
 إىل اخلفض العاجل ملستويات الفقر واالستبعاد االجتماعي، مع التوزيـع           تؤدي

العادل للثروة الوطنية، مبا حيقق أفضل مستوى ممكن من الرفاه لسكاهنا، والتماس    
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من أجل بلـوغ هـذه الغايـات         ، إذا لزم األمر،   املساعدة والتضامن الدوليني  
  ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية(

تعزيز سياستها التعليمية لـضمان حتقيـق النوعيـة املطلوبـة             -١٠٩-١٠١
وإتاحته جلميع أفراد اجملتمع، ال سيما اجلماعـات املهمـشة واألشـد             للتعليم،
  ؛ )سلوفاكيا( ضعفاً
يـد، ال سـيما     وضع سياسات تعليمية تضمن تقدمي التعليم اجل        -١١٠-١٠١

للفقراء والشرائح املهمشة والضعيفة يف اجملتمع، وطلب املساعدة الدوليـة مـن      
  ؛)بوليفيا(أجل بلوغ هذه الغاية 

وضع سياسة تعليمية ملكافحة األمية، مع التركيز بوجه خـاص            -١١١-١٠١
   ؛)النيجر(على تعليم الطفلة 

طفـال ذوي  وضع وتنفيذ خطة تعليمية حمددة تشمل مجيـع األ        -١١٢-١٠١
  ؛)آيرلندا(االحتياجات اخلاصة 

مواصلة وضع برامج وتدابري هتدف إىل ضمان جودة وجمانيـة            -١١٣-١٠١
  ؛)كوبا(التعليم واخلدمات الصحية املقدمة للسكان 

تنفيذ توصيات ومقررات مؤسـساهتا القـضائية وتوصـيات           -١١٤-١٠١
ا املتعلقـة منـها     ومقررات اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، ال سيم       

  ؛)بوليفيا(حبقوق الشعوب األصلية 
مواصلة تنفيذ السياسة احلالية املتعلقة بالالجئني الـصوماليني،          -١١٥-١٠١

   ؛)الصومال(انطالقا من مبادئ التضامن ومحاية حقوق اإلنسان األساسية 
مواصلة جهودها الرامية إىل إعادة توطني املـشردين داخليـاً،            -١١٦-١٠١

وهلم على حقوق اإلنـسان األساسـية واخلـدمات االجتماعيـة           وضمان حص 
  ؛ )اجلزائر( األساسية

قـوق  حب املعـين متابعة التوصيات املقدمة من ممثل األمني العام          -١١٧-١٠١
اإلنسان للمشردين داخلياً، ال سيما التوصيات املتعلقة باحلاجة إىل اعتماد تدابري           

   ؛)املكسيك(دين داخلياً للمصاحلة ولتنفيذ استراتيجية شاملة للمشر
بعـني   املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخلي       خذضمان أ   -١١٨-١٠١

  ؛)األرجنتني(االعتبار يف السياسات الرامية إىل مساعدة املشردين داخلياً 
شاملة مع اجملتمع املدين من أجـل     واملشاركة يف عملية تشاركية       -١١٩-١٠١

  ؛)النرويج( الشامل تنفيذ توصيات االستعراض الدوري
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التماس املساعدة الدولية من أجل إدامة جهودهـا الراميـة إىل             -١٢٠-١٠١
تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، ال سيما احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،          

  ؛)مصر(الوطنية وفقاً ألولوياهتا 
 حتديد احتياجاهتا من حيث املساعدة التقنيـة واملاليـة وبنـاء            -١٢١-١٠١

القدرات، والتماس املساعدة املطلوبة بناًء علـى ذلـك مـن املنظمـات ذات              
  ؛)اجلزائر( الصلة
مواصلة التماس املساعدة الالزمة لبناء القدرات الكافية لوضع          -١٢٢-١٠١

   ؛)زمبابوي(مؤشرات مناسبة حلقوق اإلنسان 
دعم اجملتمع الدويل لكينيا من خالل برنامج لبنـاء القـدرات             -١٢٣-١٠١
  ؛)النيجر(قوية املؤسسات من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وت

التماس املساعدة من اجملتمع الدويل للتصدي للتحديات الـيت           -١٢٤-١٠١
  ؛)تشاد(تواجهها 

التماس املساعدة التقنية الالزمة من اجملتمع الدويل، لضمان بناء           -١٢٥-١٠١
يت توفر فرص عمل للـشباب  القدرات يف جماالت إمنائية متنوعة، ال سيما تلك ال 

  ؛)الكويت(يف املدن واملناطق الريفية 
التماس دعم اجملتمع الدويل والتعاون معه مـن أجـل صـياغة              -١٢٦-١٠١

 احلصول على التعليم اجملاين واإللزامـي،       زيادة توسيع فرص  سياسات هتدف إىل    
  ؛)إندونيسيا(وال سيما ألطفال األسر املعيشية الفقرية 

 اجملتمع الدويل واملنظمات الدولية يف أنشطة دعم        أعضاء إشراك  -١٢٧-١٠١
بناء القدرات وتقدمي املساعدة التقنية، ال سيما يف جماالت االقتصاد وتوفري فرص            

  ؛)ماليزيا(العمل وتنمية املوارد البشرية وختفيف الفقر 
مواصلة التماس الدعم من اجملتمع الدويل يف شـكل مـساعدة             -١٢٨-١٠١

  ).نيجرييا(ة وفقاً ألولوياهتا الوطنية مالية أو تقني
علـى  ستبحث كينيا التوصيات التالية وستقدم ردوداً عليها يف املوعد املناسب،             -١٠٢
 /يتجاوز موعد الدورة اخلامسة عشرة جمللس حقوق اإلنسان، اليت ستعقد يف أيلـول             أال

  .٢٠١٠سبتمرب 
والت الـيت مل    االنضمام إىل اتفاقيات حقوق اإلنسان والربوتوك       -١-١٠٢

  ؛)النيجر(بعد كينيا تنضم إليها 
التوقيع والتصديق، يف املستقبل القريب، علـى الربوتوكـول           -٢-١٠٢

  ؛)أملانيا(االختياري التفاقية مناهضة التعذيب 
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التصديق على الربوتوكولني االختياريني للعهد الدويل اخلـاص          -٣-١٠٢
  ؛)النمسا(باحلقوق املدنية والسياسية 

لتصديق، يف أقرب وقت ممكن، على االتفاقية الدولية حلمايـة          ا  -٤-١٠٢
  ؛)فرنسا(مجيع األشخاص من االختفاء القسري 

تنفيذ مجيع التوصيات اليت قدمها املقرر اخلاص املعـين حبقـوق             -٥-٢٠٢
، والتصديق على اتفاقية    ٢٠٠٧الشعوب األصلية عقب زيارته إىل كينيا يف عام         

  ؛)الدامنرك (١٦٩منظمة العمل الدولية رقم 
، ١٦٩النظر يف التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم            -٦-١٠٢

واختاذ خطوات لتنفيذ إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، مبـا            
يف ذلك االعتراف الدستوري والقانوين حبقوقهم يف األراضي واملوارد وباملشاركة          

  ؛)النرويج(السياسية الفعالة 
توجيه دعوة مفتوحة ودائمة إىل مجيع املكلفني بإجراءات خاصة،     -٧-١٠٢

والتوقيع والتصديق على الربوتوكوالت االختيارية للعهد الدويل اخلاص باحلقوق         
املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة           

ة القضاء على مجيـع     والثقافية، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واتفاقي      
أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة       
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، والتوقيع والتصديق على االتفاقيـة            
الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، والربوتوكول االختيـاري          

ل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف         التفاقية حقوق الطف  
  ؛)إسبانيا(املواد اإلباحية 

التصديق على الربوتوكول االختياري للعهد الـدويل اخلـاص           -٨-١٠٢
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والربوتوكول االختياري الثاين للعهد        

ية، والربوتوكول االختيـاري التفاقيـة      الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياس    
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، والربوتوكول االختياري التفاقيـة           
مناهضة التعذيب، والربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق األشـخاص ذوي          
اإلعاقة، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيـع األطفـال           

 واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، واالتفاقية الدولية حلمايـة          وبغاء األطفال 
حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واالتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع            

  ؛)األرجنتني(األشخاص من االختفاء القسري 
التصديق على الربوتوكول االختياري الثـاين للعهـد الـدويل            -٩-١٠٢

ة والسياسية، والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على       اخلاص باحلقوق املدني  
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مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن       
  ؛)أوروغواي(االختفاء القسري 

ـ   املكلفـني  توجيه دعوة مفتوحـة ودائمـة إىل        -١٠-١٠٢ اإلجراءات ب
  ؛)زيلاالرب( اخلاصة
ـ      -١١-١٠٢ ـ   املكلفـني  وة مفتوحـة إىل   النظر يف توجيه دع اإلجراءات ب
  ؛)الربازيل( اخلاصة
إدراج تعريف التعذيب يف تشريعاهتا الوطنية، على النحو الوارد           -١٢-١٠٢

 من اتفاقية مكافحة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة            ١يف املادة   
تيـاري  القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة، واالنـضمام إىل بروتوكوهلـا االخ            

  ؛ )اجلمهورية التشيكية(
إنشاء آلية وطنية مستقلة عن املدعي العـام والنائـب العـام              -١٣-١٠٢

 وبعدها ومقاضـاة    ٢٠٠٧للتحقيق يف اجلرائم املرتكبة إبان فترة انتخابات عام         
  ؛)الدامنرك(مرتكبيها 

النظر يف إنشاء سلطة حتقيق مستقلة ميكنها أن جتري حتقيقـات             -١٤-١٠٢
 ويف املشاركة املزعومة للـشرطة      ٢٠٠٧العنف املتصل بانتخابات عام     فعالة يف   

  ؛)النمسا(واملدعي العام يف هذا العنف 
التعاون الكامل مع حتقيقات احملكمة اجلنائية الدوليـة، وفقـاً            -١٥-١٠٢

اللتزامات كينيا مبوجب نظام روما األساسي، وإنشاء حمكمة حمليـة موثوقـة يف             
  ).تحدةاململكة امل(نفس الوقت 

   :وال حتظى التوصيات التالية بتأييد كينيا  -١٠٣
تعديل التشريعات الوطنية إللغاء عقوبة اإلعدام حبيث ُتحظـر           -١-١٠٣

متاماً، والتوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص          
ـ   القانوين؛ الوقف   )إسبانيا(باحلقوق املدنية والسياسية     ة اإلعـدام،    لتطبيق عقوب

؛ اختاذ مجيع التدابري إللغـاء تطبيـق عقوبـة اإلعـدام            )بلجيكا(هبدف إلغائها   
 تطبيـق   وتعليـق ؛  )آيرلندا والنمسا وأملانيا  (؛ إلغاء عقوبة اإلعدام     )أوروغواي(

  ؛)األرجنتني(عقوبة اإلعدام وإلغاؤها هنائيا 
إعـالن  األطفال، و ب عقوبة اإلعدام    إيقاعااللتزام الصارم بعدم      -٢-١٠٣

  ؛)أستراليا(الوقف الرمسي لإلعدامات هبدف إلغاء عقوبة اإلعدام 
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منع حاالت اإلعدام خارج نطاق القـضاء، وضـمان تقـدمي             -٣-١٠٣
التعويض وتوفري العدالة ألسر الضحايا، مع مراعاة توصيات املقرر اخلاص املعين           

   ؛)هولندا(حباالت اإلعدام خارج القضاء 
ميع التوصيات املقدمة من جلنة واكي ومـن        التنفيذ الفوري جل    -٤-١٠٣

  ؛)الدامنرك(املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء 
اختاذ خطوات عملية حنو توفري احلماية واملـساواة يف املعاملـة             -٥-١٠٣

؛ )هولنـدا (للمثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية         
؛ )اجلمهورية التـشيكية  (جلنسي املثلي بني البالغني املتراضني      عدم جترمي النشاط ا   

إلغاء مجيع األحكام التشريعية اليت جترِّم النشاط اجلنسي بني البالغني املتراضـني            
؛ عدم جترمي املثلية اجلنسية عن طريق إلغاء األحكام         )الواليات املتحدة األمريكية  (

اجلنسية بني األفراد املتراضني من نفس     القانونية احلالية اليت تعاقب على العالقات       
 اجلنـسي وحقـوق     بامليـل اجلنس، واالشتراك يف إعالن اجلمعية العامة املتعلق        

  ؛)فرنسا (٢٠٠٨ديسمرب /اإلنسان، الصادر يف كانون األول
دعم إعالن األمم املتحدة بشأن حقـوق الـشعوب األصـلية،             ٦-١٠٣

قرر اخلاص املعـين حبالـة حقـوق        وتوجيه االهتمام حنو التوصيات اليت قدمها امل      
   ؛)املكسيك(اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني عقب زيارته إىل البلد 

مواصلة تقوية العالقات مع اجملتمعات األصلية هبـدف تعزيـز            -٧-١٠٣
  ).ماليزيا(ومحاية حقوقها ومساعدهتا على تنفيذ مبادراهتا اإلمنائية 

 أعاله، أشارت كينيا إىل أن      ١-١٠٣ الواردة يف الفقرة     وفيما يتعلق بالتوصيات    -١٠٤
وأفـادت بـأن    . غالبية الشعب الكيين يرفض إلغاء عقوبة اإلعدام على أخطر اجلـرائم          

احلكومة تواصل توعية اجلمهور بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام، بالتعاون مع اللجنة الوطنيـة             
   .حلقوق اإلنسان يف كينيا وغريها من أصحاب املصلحة،

 أعاله، تود كينيا أن تبني أهنا ٢-١٠٣وفيما يتصل بالتوصيات الواردة يف الفقرة   -١٠٥
          وفيمـا خيـص  . األطفال، ولذلك ال حاجة إىل هـذه التوصـية  بال توقع عقوبة اإلعدام   

مسألة الوقف الرمسي لتنفيذ عقوبة اإلعدام، يظل موقف كينيا على النحو املـبني بـشأن               
  .١-١٠٣التوصية 
 أعاله، أشارت كينيا إىل أهنا،      ٣-١٠٣وفيما خيص التوصيات الواردة يف الفقرة         -١٠٦

رغم التزامها مبنع حاالت اإلعدام خارج القضاء وبضمان تقدمي التعويض وتوفري العدالة            
ألسر الضحايا من خالل اإلجراءات الواجبة، فإهنا ال توافق على ربط هذه املسألة بتقرير              

  .إىل أوجه القصور اليت ينطوي عليهاأشارت   أنلحكومةل  سبقاملقرر اخلاص، الذي
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 أعاله، أشـارت كينيـا إىل أن        ٤-١٠٣وخبصوص التوصية الواردة يف الفقرة        -١٠٧
غري مقبول، نظراً لعدم جدواه؛ غري أن معظم التوصيات الواردة يف           " مجيع"استخدام لفظ   

ير املقرر اخلاص قـد أثـارت       تقرير جلنة واكي جيري تنفيذها، كما أن بعض جوانب تقر         
  .مسائل حتظى باالهتمام

 أعاله، أشارت كينيا إىل أن      ٥-١٠٣وفيما يتعلق بالتوصيات الواردة يف الفقرة         -١٠٨
  .احتادات املثليني غري مقبولة ثقافياً يف كينيا

 أعاله، أشارت ٧-١٠٣ و٦-١٠٣وفيما يتعلق بالتوصيات الواردة يف الفقرتني   -١٠٩
ال ينطبق، إذ إن مجيع الكينيني املنحدرين من أصل         " الشعوب األصلية "تعبري  كينيا إىل أن    

 حبالة الضعف اليت تعاين منـها     غري أن احلكومة تعترف     . أفريقي هم سكان كينيا األصليني    
   .األقليات واجملتمعات املهمشة

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عـن موقـف           /ومجيع االستنتاجات و    -١١٠
وال ينبغي تأويلها على أهنا     . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(ولة  الد

  .حتظى بتأييد الفريق العامل ككل
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