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  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية
     واالجتماعية والثقافية

  الدورة احلادية واألربعون
   ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢١- ٣جنيف، 

  التقارير املقدمة من الدول األطرافالنظر يف 
   من العهد١٧ و١٦مبوجب املادتني 

  كينيا
  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق

  االقتصادية واالجتماعية والثقافية

نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير األويل لكينيا بشأن تنفيذ العهد          - ١
، املعقودة ٣٦ و٣٥ و٣٤يف جلساهتا ) E/C.12/KEN/1( اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الدويل

 ١٩، املعقودة يف    ٥١، واعتمدت يف جلستها     )E/C.12/2008/SR.34-36 (٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٧ و ٦يف  
  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين

   مقدمة- ألف 

ترحب اللجنة بتقدمي كينيا لتقريرها األويل، على الرغم من التأخر يف تقدميه، كما ترحب بالفرصة الـيت        - ٢
وترحب اللجنة أيضاً بردود الدولة الطرف املكتوبة على قائمة         . أتاحها ذلك إلجراء حوار بنَّاء مع الدولة الطرف       

على األسئلة الشفوية اليت طرحتـها       فد الدولة الطرف  املسائل اليت وضعتها اللجنة، وكذلك بالردود اليت قدمها و        
  .اللجنة، وهي ردود اتسمت عموماً بالصراحة والتفصيل

وتأسف اللجنة ألن التقرير ال يتضمن بيانات إحصائية مفصَّلة كان من شأهنا، لو توفرت، أن متكِّن اللجنة   - ٣
  .من إجراء تقييم أفضل لتنفيذ العهد يف الدولة الطرف
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  جلوانب اإلجيابية ا- باء 

 عمالً مببادئ باريس املتعلقة     ٢٠٠٢ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية الكينية حلقوق اإلنسان يف عام             - ٤
 كـانون   ٢٠  املـؤرخ  ٤٨/١٣قرار اجلمعيـة العامـة      (مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان        

  ).، املرفق١٩٩٣ديسمرب /األول

 التقدير أن الدولة الطرف قد اعتمدت تشريعاً للقضاء على التمييز ضـد احملـرومني               وتالحظ اللجنة مع    - ٥
الذي حيظر التمييز ضـد الالجـئني وملتمـسي       ) ٢٠٠٦(واملهمشني من أفراد وجمموعات، مثل قانون الالجئني        

شـخاص  الوطين للنهوض باأل   الذي أنشأ الصندوق  ) ٢٠٠٣(اللجوء، والقانون املتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة       
  .ذوي اإلعاقة

وترحب اللجنة بالتشريع الذي اعتمدته الدولة الطرف مؤخراً هبدف تعزيز معايري العمل وحرية نقابات                - ٦
  :العمال، وبصفة خاصة

الذي ُيعزز شروط وظروف العمل الدنيا، وحيظر العمل اجلربي وعمل          ) ٢٠٠٧(قانون العمالة     )أ(  
   يوماً وإجازة أمومة مدهتا ثالثة أشهر؛٢١وينص على إجازة سنوية مدهتا  والتمييز اجلنسيني، شاألطفال، والتحر

الذي ينشئ ويعزز مؤسسات إدارة وتنظيم عالقات العمـل،         ) ٢٠٠٧(قانون مؤسسات العمل      )ب(  
  مثل جملس وحمكمة العمل الوطنيني؛

نقابـات  الذي ينص على حرية تكوين اجلمعيات، واالعتراف ب       ) ٢٠٠٧(قانون عالقات العمل      )ج(  
  العمال، واالتفاقات اجلماعية، وحل املنازعات؛

الذي يوسِّع نطاق التأمني ليشمل مجيع فئات العمال ) ٢٠٠٧(قانون استحقاقات إصابات العمل   )د(  
ويكفل التعويض الكايف يف حالة إصابات العمل واإلصابة بأمراض تتعلق بالعمل، بغض النظر عن املالءة املاليـة                 

  لصاحب العمل؛

الذي حيظر تشغيل األطفال يف أماكن العمـل الـيت          ) ٢٠٠٧(قانون الصحة والسالمة املهنيتني       )ه(  
  .تتعرض فيها صحتهم للخطر ويشجع أصحاب املشاريع على وضع أهداف للسالمة ميكن حتقيقها يف مشاريعهم

إللزامي اجملـاين يف    وتالحظ اللجنـة مع التقديـر أن الدولة الطرف قد أخذت بنظام التعليم االبتدائي ا              - ٧
  .٢٠٠٨ والتعليم الثانوي اجملاين يف عام ٢٠٠٣عام 

   العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد- جيم 

  . تالحظ اللجنة عدم وجود أية عوامل أو صعوبات هامة حتول دون التنفيذ الفعال للعهد يف الدولة الطرف  - ٨
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  يات دواعي القلق األساسية واالقتراحات والتوص–دال 

تالحظ اللجنة بقلق أن احلقوق املشمولة بالعهد مل ُتدمج يف القانون احمللي ولذلك فإهنا ال تطّبق مباشرة يف   - ٩
  .حماكم الدولة الطرف

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ُتدرج احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف دستورها اجلديد، 
  .مباشرة يف احملاكمانطباقها  القانون احمللي وضمان العهد يفاملشمولة بقوق احلبغية دمج 

اليت تنتهجها الدولـة الطـرف إزاء       " عدم املساحمة مطلقاً  "وتأسف اللجنة ألنه، على الرغم من سياسة          - ١٠
تؤثر تأثرياً سلبياً على إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية ممارسات الفساد واحملسوبية، ال تزال هذه املمارسات 

  .سوى القليل من املالحقات القضائية املتعلقة بالفساديف الدولة الطرف جير الثقافية وألنه مل و

الفساد ومراجعة سياستها املتعلقة    جرائم  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها حملاكمة مرتكيب          
 الشرطة وغريهم من    كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتدريب أفراد      . جرائم الفساد األحكام يف   بإصدار  

املكلفني بإنفاذ القوانني ووكالء النيابة والقضاة بشأن التطبيق الدقيق لقوانني مكافحة الفساد، وتنظـيم              
  .لتوعية، وضمان شفافية سلوك السلطات العامة، يف إطار القانون واملمارسةلمحالت 

حالياً التفاوض بشأنه   جيري  قتصادية الذي   الشراكة اال ما ميكن أن يترتب على اتفاق       يساور اللجنة قلق إزاء     و  - ١١
مع االحتاد األورويب، واتفاق االستثمار يف إطار السوق املشتركة لشرق وجنوب أفريقيا وكذلك االتفاقـات الثنائيـة                 

على مصادر رزق صـغار     التزامات الدولة الطرف مبوجب العهد، وال سيما        من آثار سلبية على     للتجارة واالستثمار،   
الصناعات الكينيـة   استخدام العمال يف    على  األلبان، و منتجات  الذين يعتمدون على الذرة والقمح واألرز و      املزارعني  

  )١املادة، الفقرة  (.حقوق العمال واحلق يف الغذاءعلى  والطباعة، و،واملنسوجات، والورقلتجهيز األغذية، 

أن يترتب على أية التزامات حتمل ما ُيتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري الالزمة لتقييم      
مبوجب اتفاق الشراكة االقتصادية مع االحتاد األورويب، واتفاق االستثمار يف إطار السوق املشتركة             

حالياً التفاوض بشأهنما، وكذلك مبوجب االتفاقات الثنائية جيري لشرق وجنوب أفريقيا، ومها اتفاقان 
وأن للكينـيني،   حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     على ا من آثار سلبية    للتجارة واالستثمار،   

  .تكفل أال يؤثر ذلك بصورة سليبة على احلقوق املنصوص عليها يف العهد

يساور اللجنة قلق ألن أوجه التباين يف التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلـك                و  - ١٢
ت إىل حدوث توترات فيما بني اجملموعات اإلثنية وأعمال عنـف تلـت             التباين يف الوصول إىل األراضي، قد أد      

 قلق ألن مـرتكيب      اللجنة كما يساور . ٢٠٠٨ شخص يف أوائل عام      ١ ٥٠٠عن  قُتل فيها ما ال يقل      االنتخابات  
  )٢، الفقرة ٢املادة . (أفعال العنف هذه مل ُيقدموا، حىت اآلن إىل القضاء

اجل أوجه التباين يف التمتع باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة          توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تع     
يؤثر بصفة خاصة على الفقراء يف املناطق       التباين يف الوصول إىل األراضي، مما       والثقافية، مبا يف ذلك     

اعتمـاد   ألقليات والسكان األصليني يف املناطق الريفية، وذلك بوسائل منها مـثالً          ااحلضرية وعلى   
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 وإنشاء مفتشيات لرصد احلاالت اليت يتم فيـه توزيـع   املتعلقة باألراضي،الوطنية مشروع السياسة  
األراضي بشكل يقوم على التمييز، وتنفيذ توصيات جلنة إندوجنو للتحقيق يف توزيع األراضي العامة              

ُتعـىن بأعمـال    كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ حمكمة         . نظاميةغري  /بصورة غري قانونية  
إنـشاء  إىل العدالة، وكذلك    عمال  عد االنتخابات من أجل تقدمي مرتكيب هذه األ        اليت وقعت ب   العنف
األوسع نطاقاً، ولكي تعزز احلوار     املظامل التارخيية   احلقيقة والعدالة واملصاحلة لكي تتناول      ملعرفة  جلنة  

  .وتشجع على املصاحلة الشاملة فيما بني خمتلف اجملموعات اإلثنية

الواقع من سوق العمل يف     حبكم األمر   للجنة قلق إزاء التقارير اليت تفيد بأن الالجئني ُيستبعدون          يساور ا و  - ١٣
كما يساور . ألجور يف القطاع غري النظامياحلد اإلدىن لهنم يتلقون يف أحيان كثرية أجوراً دون أالقطاع النظامي و

يف أماكن معزولة ويف تقع نوات من مغادرة خميمات ُيمنعون لسكثرياً ما اللجنة قلق ألن الالجئني وملتمسي اللجوء 
يـدفعها  العامة هي أعلى من تلك الـيت  يف املستشفيات اليت تفرض عليهم   مناطق شبه قاحلة وألن رسوم العالج       

  )٢، الفقرة ٢املادة . (مواطنو الدولة الطرف

 قانون الالجـئني    توصي اللجنة الدولة الطرف بإصدار تصاريح عمل جلميع الالجئني، عمالً بأحكام          
. واستغالل الالجئني يف القطاع غري النظامي      وبرصد املمارسات غري العادلة يف جمال العمل      ) ٢٠٠٦(

ُيقال إهنـا تقتـضي أن يعـيش        كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالتساهل يف تطبيق سياستها اليت           
 املستـشفيات بـنفس     لفترات مطولة من الزمن، وأن توفر خدمات العالج يف        الالجئون يف خميمات    

  .لرسوم اليت يدفعها مواطنوهاا

األحوال الشخصية مثل الزواج والطالق قضايا من الدستور تستثين ) ٤(٨٢تالحظ اللجنة بقلق أن املادة و  - ١٤
بعض القبائل، من حظر التمييز املنصوص عليه       ملنطبق على   عند الوفاة، وكذلك القانون العريف ا     أيلولة املمتلكات   و

  )٣املادة . (يف هذه اجملاالت من القانونيؤدي عموماً إىل التمييز ضد املرأة تور، مما يف الدس

 من الدستور وضمان أن يكفل الدستور اجلديـد       ) ٤(٨٢اللجنة الدولة الطرف بإلغاء املادة      توصي  
 كما توصي اللجنـة   . حقوقاً متساوية للمرأة فيما يتعلق بامللكية الزوجية أثناء الزواج وعند فسخه          

مشاريع متيز ضد املرأة واعتماد     زيادة التوعية بضرورة إلغاء القوانني واألعراف اليت        الدولة الطرف ب  
  .قوانني الزواج وامللكية الزوجية واملساواة بني اجلنسني والعمل اإلجيايب

 العليـا ويف    متثيل املرأة يف الربملان ويف املناصب احلكومية      تدين مستوى   يساور اللجنة قلق إزاء استمرار      و  - ١٥
  )٣املادة . (حملكمة العليااكمة االستئناف أو مناصب قضاة حم

ل املرأة يف الربملان ويف     يتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابري إجيابية ترمي إىل رفع مستوى متث           
  .القضائي، ويف والوظائف العليا يف اخلدمة املدنيةجلهاز ا

 مليون عامل، على الرغم من      ١,٨ني يف القطاع النظامي ال يتجاوز       يساور اللجنة قلق ألن عدد العامل     و  - ١٦
قلق اللجنة  كما يساور   . ٢٠٠٧ و ٢٠٠٤يف الفترة بني عامي     يف الدولة الطرف     مليون وظيفة جديدة     ٢,٤إجياد  
 مليون عامل يف االقتصاد غري النظامي غري مشمولني على النحو الكـايف بأنظمـة العمـل والـضمان                 ٦,٤ألن  
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عي، مبا يف ذلك حقوق التقاعد ومحاية األمومة، وألن العديد من األشخاص يف الدولة الطرف ال يزالون                 االجتما
  )٦املادة . ( واملشردين داخلياً،الجئنيلواألشخاص ذوي اإلعاقة، واالنساء، عاطلني عن العمل، وال سيما 

، ة واملناطق احلضرية احملرومةتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها، وال سيما يف املناطق الريفي
تدابري تتعلق باهلياكل اختاذ التدريب املهين وتوفري رفع مستويات العمالة بوسائل منها مثالً ) أ(من أجل 

 من خالل حتسني ظروف عملـهم       النظامي أوضاع العاملني يف القطاع غري       تسوية )ب(األساسية؛ و 
ـ   ) ج(ي؛ و يف نظم الضمان االجتماع   إدخاهلم  بصورة تدرجيية و    لاختاذ تدابري خاصة لزيادة فرص العم

ملشردين داخلياً وغريهم مـن اجملموعـات احملرومـة         اواألشخاص ذوي اإلعاقة والالجئني و    للنساء  
مفتشو العمل كأداة مستقلة وفعالة ملكافحة انتهاكات حقوق العمل      عمل  ضمان أن ي  ) د(واملهمشة؛ و 
  .النظامييف القطاع غري الة  والعمالبطالةصد وضع نظام جلمع البيانات لر) ه(األساسية؛ و

من قانون العمل وقانون الـصحة والـسالمة         مناطق جتهيز الصادرات  استثناء  يساور اللجنة قلق إزاء     و  - ١٧
وعلـى   مثل اخنفاض مستوى املرتبات، والعمل لساعات طويلة للغاية      ،املهنيتني، مما أدى إىل تردي ظروف العمل      

التحرش اجلنسي، وانتهاكات   ، وعدم توفري التدريب وفرص للترقية، والعقود غري األكيدة، و         حنو ال ميكن التنبؤ به    
اجلماعية، وكذلك ممارسة بعض املدراء األجانب للتمييـز        احلق يف االنتساب لنقابات العمال واحلق يف املفاوضة         

  )٧املادة . (العنصري ضد العمال الكينيني

استثناء إلغاء جتهيز الصادرات، واخلاص مبناطق   وافز   احل  نظام توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع     
ن ا، مبا يف ذلك قانون العمل، وقانون الصحة والسالمة املهنيتة العمل الكينياتهذه املناطق من تشريع

 أكرب عدد مفتشي العمل     إىل حد ألجور، وأن تطبق بدقة معايري العمل وأن تزيد         لوأنظمة احلد األدىن    
لتحرش وأن تكفل حرية النقابات العمالية وأن تكافح ا       رص تدريب العمال وترقيتهم،     زيد من ف  وأن ت 

  .التمييز العنصري يف مناطق جتهيز الصادراتاجلنسي و

ال يكفي لتوفري مستوى معيشي مناسب ور احملدد مبوجب القانون يساور اللجنة قلق ألن احلد األدىن لألجو  - ١٨
سيما  املهارات، واللق ألن النساء تعمل عادةً يف وظائف متدنية األجور أو  اللجنة قكما يساور. للعمال وأسرهم

  )٧املادة . (يف املناطق الريفية واملناطق احلضرية احملرومة

 يـوفر لـضمان أن    وتعديله سنوياً وإنفاذه    ر  وألجلتوصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة احلد األدىن        
كما .  من العهد  ٧من املادة   ‘ ٢‘)أ(أحكام الفقرة   وألسرهم، عمالً ب  للعمال  مستوى معيشي مناسب    

وال سيما يف   لنساء،  تدابري حمددة اهلدف لضمان أن تتمكن ا      بأن تعتمد   توصي اللجنة الدولة الطرف     
ل إىل سوق العمل ااملناطق الريفية واملناطق احلضرية احملرومة، من الوصول على قدم املساواة مع الرج    

  .دأ األجر املستاوي عن العمل ذي القيمة املتساوية، وأن تطبق عملياً مبالنظامي

إلغاء تسجيلها ألسباب   يساور اللجنة قلق إزاء حاالت التأخري املبلغ عنها يف تسجيل نقابات العمال، و            و  - ١٩
تدخل موظفي سجل نقابات العمال ووزارة العمل يف إدارة وتشغيل نقابات العمـال، والقيـود               غامضة، وإزاء   
  )٨املادة . (ة على احلق يف اإلضراب، وال سيما يف مناطق جتهيز الصادراتاملفرطة املفروض
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توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري عاجلة لضمان حرية تشكيل نقابات العمال واالنضمام إليهـا،               
على ومنع التدخل يف إدارة وتشغيل نقابات العمال، وإزالة القيود املفرطة املفروضة يف القانون واملمارسة               

األمهية اليت توليها الدولة    اللجنة  وإذ تالحظ   .  مبا يف ذلك يف مناطق جتهيز الصادرات       ،احلق يف اإلضراب  
توصي الدولة الطرف بالنظر يف التصديق علـى        فإهنا  الطرف ملبادئ العملية الثالثية واحلوار االجتماعي،       

  .ة وحق التنظيمبشأن احلرية النقابي) ١٩٤٨(٨٧اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

تكـاليف  عن  تالحظ اللجنة بقلق أن الصندوق الوطين لتأمني املستشفيات الذي يعوض املشتركني فيه             و  - ٢٠
 من العاملني يف القطاع غري النظـامي وأن         ضئيلةاملستشفيات باستثناء التكاليف الطبية، ال يغطي إال نسبة مئوية          

 الذي يسعى إىل األخذ بنظام التـأمني الـصحي          ٢٠٠٤ام  مشروع قانون الضمان الصحي االجتماعي الوطين لع      
  )٩املادة . (اإللزامي جلميع املواطنني، مل حيصل على موافقة رئيس اجلمهورية

تأمني املستـشفيات   لصندوق الوطين   التوصي اللجنة الدولة الطرف بأن توسع بصورة تدرجيية نطاق          
 الطبية، ويغطي مجيع العاملني، مبن التكاليف، وال سيما ياتليشمل التعويض عن مجيع تكاليف املستشف

ن واخلدمة املرتلية والعامل   لان من حني إىل آخر وعم     ون يف القطاع غري النظامي والعامل     وفيهم العامل 
وكخطـوة أوىل، توصـي   . العاطلني عن العملفضالً عن ن حلساهبم اخلاص، وولبعض الوقت والعامل 

ة جزاءات تفرض على األشخاص الذين ال يستطيعون دفـع          أيإلغاء  اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف      
كما توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ خطوات فورية لألخذ بنظـام           . اشتراكاهتم يف الوقت احملدد   

لعاطلني عن العمل واألطفال وكبـار الـسن        يشمل ا للجميع، مبا   والشامل  للتأمني الصحي اإللزامي    
  .اجملموعات املهمشة واحملرومةفراد واألواألشخاص ذوي اإلعاقة وغريهم من 

تالحظ اللجنة بقلق أن العديد من أنظمة التقاعد هي أنظمة ممولة متويالً ناقصاً وأن الصندوق الـوطين                 و  - ٢١
قائم على االشتراكات أنشئ لدفع استحقاقات التقاعد       ملزم  للضمان االجتماعي، وهو صندوق ضمان اجتماعي       

  )٩املادة . (ال تقوم على االشتراكات من أية نظم للمساعدة االجتماعية، ال يتضهمللعاملني بعد تقاعد

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن السالمة املالية لنظم التقاعد القائمة وأن توسع نطاق الـصندوق                
الوطين للضمان االجتماعي ليشمل أهم فروع الضمان االجتماعي، وكذلك نظم املساعدة االجتماعية اليت 

وم على االشتراكات لصاحل ألشخاص الذين ال يتمكنون من دفع االشتراكات يف صندوق التقاعـد               ال تق 
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف التصديق على اتفاقيـة           . وغريه من نظم الضمان االجتماعي    

  .بشأن املعايري الدنيا للضمان االجتماعي) ١٩٥٢(١٠٢منظمة العمل الدولية رقم 

 اللجنة بقلق حاالت العنف املرتيل يف الدولة الطرف، واخنفاض عدد الشكاوى املقدمة من جانب تالحظو  - ٢٢
م أعمال جرِّ، وعدم وجود أحكام يف القانون اجلنائي ُتالزوجيضحايا العنف املرتيل، مبا يف ذلك ضحايا االغتصاب 

فيمـا  عدد احلاالت املبلغ عنها     ، كما تالحظ عدم وجود بيانات إحصائية بشأن         على وجه التحديد  العنف هذه   
" تطهـري "و" إرث الزوجـة  "إزاء املمارسات العرفية الضارة مثل      أيضاً  ويساور اللجنة قلق    . بالعنف املرتيل يتعلق  

  )١٠املادة . (أقارب الزوج املتوىفالذكور من األرامل على أيدي 
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) محاية األسـرة  (ف املرتيل   تصدر مشروع القانون املتعلق بالعن    ) أ(توصي اللجنة الدولة الطرف بأن      
، مبا يف ذلك االغتـصاب      على وجه التحديد   م العنف املرتيل  وغريه من التشريعات اليت جترّ    ) ٢٠٠٠(

" تطهري"هبا األذى، مبا يف ذلك طقوس لحق واملمارسات العرفية اليت حتط من كرامة املرأة وُتالزوجي، 
الشرطة ووكالء النيابة والقضاة على تطبيق اد أفردريب قوم بت ت) ب(؛  اإلجبارية" وراثتهن"األرامل و 

يف  نصوص عليهـا  ختفف حدة العقوبات امل   ) ج(مثل هذه األحكام من القانون اجلنائي تطبيقاً دقيقاً؛         
 واستبعاد تطبيقها يف    ،املتعلقة بتقدمي ادعاءات كاذبة    )٢٠٠٦( من قانون اجلرائم اجلنسية      ٣٨املادة  
بث ت) د(؛ أصحاب الشكاوىستند فيها اإلفراج بالضرورة إىل عدم صحة ادعاءات      يال  اليت  االت  احل

 بشأن الطبيعة اجلنائية للعنـف      ات احمللية،  وال سيما على مستوى اجملتمع     ،الوعي يف صفوف اجلمهور   
 عن عدد وطبيعةدَّثة يف تقريرها الدوري الثاين بيانات حم تقدم) ه(املرتيل واملمارسات العرفية الضارة؛ 

  .العقوبات املفروضة على مرتكيب هذه األفعالواملبلغ عنها، واإلدانات  لعنف املرتيل واجلنسياحاالت 

 مستمرة يف الدولة الطرف، وال سيما يف إلناثتالحظ اللجنة بقلق أن ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لو  - ٢٣
  )١٠املادة . (رة إال عندما يتعلق ذلك باألطفالاملناطق الريفية مثل املقاطعة الشمالية الشرقية، وأهنا غري حمظو

لإلنـاث  م مجيع ممارسات تشويه األعضاء التناسلية       توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تشريع جيرّ      
؛ وتدريب الشرطة ووكالء النيابة والقضاة على تطبيق القوانني اليت حتظر تشويه األعـضاء              اتالبالغ

اليت تتحـول   طقوس  لبديلة ل ممارسة طقوس   ؛ ومواصلة التشجيع على     ، تطبيقاً دقيقاً  لإلناثالتناسلية  
 الوالدين، وال سيما األمهات، واألطفال وقـادة اجملتمعـات      قيف الطفلة إىل امرأة بالغة؛ وتث     مبوجبها

؛ ومكافحة املعتقدات التقليديـة     لإلناثتشويه األعضاء التناسلية    ملمارسة  احمللية بشأن اآلثار الضارة     
  .لإلناث من أجل زيادة حظوظ الفتيات يف الزواجائدة تشويه األعضاء التناسلية فب املتعلقة

من النـساء   بيانات إحصائية عن عدد األشخاص املبلغ عنهم، وال سيما          توفر  تالحظ اللجنة بقلق عدم     و  - ٢٤
ـ     إليها   الدولة الطرف و   من، الذين مت االجتار هبم      واألطفال سي والعمـل   وداخل أراضيها ألغراض االستغالل اجلن

م االجتار باألشخاص ألغراض االسـتغالل      جّرالقسري، كما تالحظ اللجنة التقارير اليت تفيد بأن األحكام اليت تُ          
اجلنسي واالجتار باألطفال ال تنفذ إال يف حاالت نادرة، وأن األحكام املفروضة على األشخاص الذين يقومـون                 

  )١٠املادة . (صارمةغري كثرياً ما تكون باالجتار، يف حال تنفيذها، 

تقوم بتدريب ) ب(؛ )٢٠٠٧( مشروع قانون مكافحة االجتار  صدرت) أ(توصي اللجنة الدولة الطرف بأن      
الشرطة ووكالء النيابة والقضاة والعاملني الصحيني واالجتماعيني، على تطبيق أحكام قانون اجلرائم           أفراد  

م االجتـار باألشـخاص     جـرّ الذي يُ ) ٢٠٠١(تطبيقاً صارماً وكذلك قانون األطفال      ) ٢٠٠٦(اجلنسية  
ألحكام يف جـرائم    تراجع سياستها املتعلقة بإصدار ا    ) ج(ألغراض االستغالل اجلنسي واالجتار باألطفال؛      

عن عدد وطبيعة حـاالت االجتـار       بيانات حمّدثة   تقدم يف تقريرها الدوري الثاين      ) د(؛  االجتار باألشخاص 
  . الذين يقومون باالجتارصاألشخا ءات املفروضة علىملبلغ عنها، وعن اجلزااواإلدانات 
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ال تزال تشعر   فإهنا  التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف يف مكافحة عمل األطفال،          وبينما تالحظ اللجنة      - ٢٥
قلـق إزاء  اللجنة كما يساور . بقلق الستمرار االرتفاع الكبري يف عدد األطفال املنخرطني يف سوق عمل األطفال      

  )١٠املادة . (جربون على ممارسة البغاءد األطفال الذين ُيارتفاع عد

 ان حيظر نذيلتعزيز تنفيذ قانون الطفل وقانون اجلرائم اجلنسية ال       ) أ(حتث اللجنة الدولة الطرف على      
الشرطة ألفراد بوسائل منها مثالً التدريب اإللزامي وذلك عمل األطفال واالستغالل اجلنسي لألطفال 

الصحيني واالجتماعيني، وزيادة فعالية عمليات تفتـيش       وظفني  القضاة واملعلمني وامل  ووكالء النيابة و  
دمات االجتماعية، وكذلك فرض عقوبـات أشـد علـى          املدامهات اليت تقوم هبا دوائر اخل     العمل و 

اعتماد مشروع السياسة الوطنية بشأن     ) ب(عمل األطفال غري املشروع؛     غلون  األشخاص الذين يست  
ألطفال ووالـديهم بـشأن     لتوعية ا تنظيم محالت   ) ج( وتنفيذها بفعالية؛    ٢٠٠٢عام  عمل األطفال ل  

تقدمي املساعدة لألطفال املنخرطني يف سوق عمـل        ) د(احتياجات سبل املعيشة، مبا يف ذلك التعليم؛        
جبمع البيانات بشأن حجم ظاهرة عمل األطفال، مبا يف         نهجية  القيام بصورة م  ) ه(األطفال وأسرهم؛   

  .لعمل األطفال، وبغاء األطفال، يف الدولة الطرفاخلفية ألشكال ذلك ا

متالزمة نقص املناعـة    /ةيساور اللجنة قلق ألن األطفال واليتامى املتأثرين بفريوس نقص املناعة البشري          و  - ٢٦
ارس ء األطفال ورصد التحاقهم باملـد هؤالرعاية مهام املكتسب ال يتلقون الدعم الكايف من الدولة الطرف وألن  

تسند يف أحيان كثرية إىل أسرهم املوسعة وإىل املنظمات اجملتمعية واملنظمات اليت تقوم على املعتقد، دون دعـم                  
  )١٠املادة . (وإشراف كافيني من الدولة الطرف

األطفال املنتظم باملدارس من قبل    لتحاق  الجهودها لرصد ا  ضاعف  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت     
تأثرة بفريوس نقص املناعـة  املسر األ أو أطفال   اإليدز/ةبفريوس نقص املناعة البشري   واليتامى املصابني   

الـدعم  تلقـّيهم   رس وضمان   امن جانب املسؤولني يف املد    ضدهم  اإليدز، ومكافحة التمييز    /ةالبشري
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بإيالء األولوية إليداع        . املادي والنفسي املستمر من أجل تعليمهم     

يتامى يف بيوت احلضانة أو غريها من وسائل الرعاية البديلة غري املؤسسية وتقدمي الدعم املايل لألسر ال
رعايـة األطفـال    اليت تتـوىل    القائمة على املعتقد    املنظمات  املوسعة، وكذلك للمنظمات اجملتمعية و    

  . اإليدز/ةواليتامى املتأثرين بفريوس نقص املناعة البشري

 أي بأقل من    ،فقر مدقع حالة   بقلق أن أكثر من نصف سكان الدولة الطرف يعيشون يف            تالحظ اللجنة و  - ٢٧
حـضرية حمرومـة،    مناطق  دوالر أمريكي واحد يف اليوم، وال سيما األشخاص الذين يعيشون يف مناطق ريفية و             

سر املتأثرة بفريوس   واألالنساء واألطفال واألسر املعيشية اليت تعيلها نساء،        ، و ضٍاواألشخاص الذين ال ميلكون أر    
  )١١املادة . (ملشردين داخلياًااإليدز، واألشخاص ذوي اإلعاقة، و/ةنقص املناعة البشري

توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص أموال كافية للتنفيذ الفعال للخطة الوطنية الستئصال شأفة             
سـتراتيجية املـذكورتني   ُتدمج بالكامل يف اخلطة واال   احلد من الفقر، وضمان أن       استراتيجيةالفقر و 

احتياجات األشخاص أن ُتراعى فيهما على وجه التحديد  و،حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةا
النساء ، وضٍاالذين يعيشون يف مناطق ريفية ومناطق حضرية حمرومة، واألشخاص الذين ال ميلكون أر
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اإليدز، واألشخاص  /ةس نقص املناعة البشري   واألسر املتأثرة بفريو  واألطفال واألسر اليت تعيلها نساء،      
ويف هـذا   . ذوي اإلعاقة، والالجئني، واملشردين داخلياً وغريهم من اجملموعات احملرومة واملهمـشة          

الفقر والعهـد الـدويل     "الدولة الطرف إىل البيان الذي أدلت به اللجنة بشأن          حتيل اللجنة   الصدد،  
  ).E/CN.12/2001/10" (لثقافيةاخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية وا

التغذية احلاد يف املقاطعة الشمالية الشرقية وسوء       معدالت اإلصابة بسوء    يساور اللجنة قلق إزاء ارتفاع      و  - ٢٨
  )١١املادة . (التغذية املزمن يف مجيع مقاطعات الدولة الطرف، وال سيما سوء التغذية الذي يؤثر على األطفال

تدير بفعالة الربامج والصناديق ذات الصلة، مثل استراتيجية بقـاء   بأن  توصي اللجنة الدولة الطرف     
ية، لكـي تـضمن     فالطفل ومنائه وصندوق النهوض بالدوائر االنتخابية وأن ختصص هلا املوارد الكا          

للجميع، مبن فيهم األطفال يف املناطق الريفية واملناطق احلضرية احملرومة، إمكانية احلـصول ماديـاً               
دىن من الغذاء األساسي الكايف واآلمن من الناحية التغذوية، لضمان التحرر           ألعلى احلد ا  واقتصادياً،  

بشأن احلق يف غذاء كاٍف، وكذلك بياهنـا        ) ١٩٩٩(١٢من اجلوع، عمالً بالتعليق العام للجنة رقم        
  ).E/CN.12/2008/1 (الغذاء العامليةبشأن أزمة 

داخلياً بـسبب أعمـال     الف األشخاص الذين أصبحوا مشردين       العديد من مئات آ    بينما تالحظ اللجنة أن   و  - ٢٩
قد أُعيد توطينهم أو أُعيدوا إىل ديارهم، فإهنا تشعر بالقلق ألن            ٢٠٠٨العنف اليت تلت العملية االنتخابية يف أوائل عام         

  )١١املادة . (يةغري كافلتوطني الصندوق الوطين إلعادة ايف إطار املساعدة املالية املقدمة إىل املشردين داخلياً 

املشردين داخلياً وإلعادة توطني توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم املساعدة املالية الكافية إلعادة 
جتر إعادة توطينـهم أو  ن داخلياً الذين مل  وإدماجهم يف اجملتمع، وضمان أن يتمكن األشخاص املشرد       

على صول   من احل  ٢٠٠٨النتخابية يف عام    بعد أعمال العنف اليت تلت العملية ا      ديارهم  عادهتم إىل   إ
  .سكن وعمل مناسبني

تالحظ اللجنة بقلق أن األشخاص الذين يعيشون يف مستوطنات غري نظامية، وكذلك األشخاص الذين              و  - ٣٠
يعانون من احلرمان من الوصول إىل املاء الصاحل للشرب كثرياً ما القاحلة وشبه القاحلة، الريفية يعيشون يف املناطق 

دها يف إطار مشاريع    يرافق اإلصحاح اليت يستطيعون حتمل نفقاهتا، وألن وحدات اإلسكان اجلديدة اليت مت تشي            وم
  نريويب هي وحـدات سـكنية      /باألحياء الفقرية يف كيبريا   الكيين لالرتقاء   ربنامج  الاالرتقاء باألحياء الفقرية مثل     

  )١١املادة . (كاليفهاحتمل تمن  ال ميكن لألسر واألفراد احملرومني واملهمشني

فورية لضمان إمكانية احلصول بكلفة ميسورة على ما        توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري        
القاحلة وشبه الريفية ومرافق اإلصحاح يف املستوطنات غري النظامية واملناطق  من إمدادات املياه ييكف

احلد من بوسائل منها  احلق يف املاء، وذلك بشأن) ٢٠٠٢(١٥تعليق اللجنة العام رقم ، وفقاً لالقاحلة
باألسعار اليت تفرضها اخلدمات اخلاصـة      بقدر كاف   املاء، والتحكم   للحصول على   فترات االنتظار   

نة يمدبشبكة جماري الصرف الصحي يف املاء، وربط منطقة كيبريا بيع وحوانيت إمدادات املياه لتوفري 
بضمان أن متنح مشاريع االرتقاء باألحياء الفقرية األولوية        كما توصي اللجنة الدولة الطرف      . نريويب
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لبناء مساكن اجتماعية ميكن لألفراد واألسر احملرومني واملهمشني حتمل تكاليفها وبأن يتم على حنـو               
  .وإشراك اجملتمعات املتأثرة يف التخطيط هلذه املشاريع وتنفيذهافعال مشاورة 

اإلخالء القسري للمجتمعات الرعوية يف األخدود دم املساكن وعمليات ممارسة هيساور اللجنة قلق إزاء و  - ٣١
األفريقي، وسكان الغابات مثل األوجيك يف غابات ماو، واألشخاص الذين يعيشون يف املستوطنات غري النظامية               

فري إخطار مسبق ودون تو  املساحات املخصصة للطرق، حيث تفيد التقارير أن عمليات اهلدم تتم دون توجيه             ويف  
  )١١املادة . (سكن بديل مناسب أو تقدمي تعويض

توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف إدراج حكم يف مشروع دستورها اجلديد لضمان أن ال يـتم                 
 أو مبادئ توجيهية حتـدد بدقـة     تاللجوء إىل عمليات اإلخالء إال كمالذ أخري، وأن تعتمد تشريعا         

اللجنة العـام رقـم     وفقاً لتعليق   لقيام بعمليات اإلخالء،    الظروف والضمانات اليت جيب يف إطارها ا      
د كل ضحية من ضحايا اإلخالء القسري       يزوت القسري، وضمان    الءخإلبشأن حاالت ا  ) ١٩٩٧(٧

  .حصوله على تعويض ومتكينه من االستفادة من سبيل انتصاف فّعالمبسكن بديل مناسب أو 

ت األمهات والرضع واألطفال دون سن اخلامـسة، وإزاء         يساور اللجنة قلق إزاء ارتفاع معدالت وفيا      و  - ٣٢
املـاهرات، وال سـيما يف      عدم توفر مرافق لرعاية صحة األم جمهزة جتهيزاً كافياً فضالً عن خدمات القـابالت               

النساء الواقع ضد النساء الفقريات، والذي ميارس حبكم األمر التمييز وإزاء املقاطعات الشمالية الشرقية والساحلية، 
رعاية الصحة  خدمات  اإليدز يف الوصول إىل     /لكبريات يف السن والنساء املصابات بفريوس نقص املناعة البشرية        ا

  )١٢املادة . (النفاسية

ميع النساء احلوامل، مبن    تتاح جل ) أ(توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري فورية لضمان أن           
سن والنساء املـصابات بفـريوس نقـص املناعـة          الكبريات يف ال  النساء  فيهن النساء الفقريات، و   

على خدمات الرعاية املاهرة اخلالية مـن       صول بأسعار ميكن هلن حتملها      اإليدز، إمكانية احل  /البشرية
ليد، مبا يف ذلك يف     اوأثناء احلمل والوالدة، وفترات ما بعد الوالدة، ومن أجل رعاية امل          إساءة املعاملة   

األمومة يف املستشفيات ومرافق الصحة العامة،      ُتلغى فعلياً رسوم رعاية      )ب(املناطق الريفية النائية؛    
يف مجيـع   ظيم محالت للتحـصني لألطفـال       تن) ج(دون أن يؤثر ذلك على نوعية اخلدمات املقدمة؛         

اإليـدز،  /تقدمي العالج إىل احلوامل املصابات بفريوس نقص املناعة البشرية        ال يرفض   ) د(املقاطعات؛  
اإليدز أو /ر منفصلة يف املستشفيات، أو ُيرغمن على اخلضوع الختبارات الفريوس       بيف عنا أالّ ُيعزلن   و

هـن بإمكانيـة    موينبغي ضمان إعال  . يتعرضن للتمييز أو إساءة املعاملة من جانب املوظفني الصحيني        
 وبعدها، نقص املناعة البشرية أثناء فترة احلمل، وأثناء الوالدةاحلصول اجملاين على أدوية عالج فريوس 

تاريخ لتنفيذ قانون منع فريوس نقـص املناعـة         ُيحّدد  ) ه(األدوية ألطفاهلن؛   توفر هذه   مبا يف ذلك    
  .أسرع وقت ممكنيف ) ٢٠٠٦(البشرية والتحكم به 

يساور اللجنة قلق إزاء اإلمكانية احملدودة للوصول إىل خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية ووسائل منع              و  - ٣٣
ا يف املناطق الريفية واملناطق احلضرية احملرومة، وكذلك إزاء ارتفاع عدد حاالت اإلجهاض السرية احلمل، وال سيم

  )١٢املادة . (اليت تتم بوسائل غري مأمونة يف الدولة الطرف
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ن، إىل خدمات   وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إمكانية وصول كل شخص، مما يف ذلك املراهق            
  ، وذلـك بتكلفـة ميـسورة     ئل منع احلمل وخدمات اإلجهاض املأمونة       األسرة، ووسا لتنظيم  شاملة  

وال سيما يف املناطق الريفية واملناطق احلضرية احملرومة، من خالل إلغاء الرسوم الرمسية وغري الرمسية               
األسرة، ومتويل عملية التوزيع    نظيم  دين من اخلدمات العامة واخلاصة املتعلقة بت      فياملفروضة على املست  

 لوسائل منع احلمل، متويالً كافياً، وببث الوعي يف صفوف اجلمهور وتعزيز التعليم املدرسـي               اجملاين
عدم جترمي عمليات اإلجهاض يف بعض احلاالت، مبا يف ذلك حاالت           بشأن الصحة اجلنسية واإلجنابية و    

  .حملارماالغتصاب وسفاح ا

يات احلوامل، واألطفال الذين يعيشون يف مناطق تالحظ اللجنة بقلق أن األطفال من األسر الفقرية، والفتو  - ٣٤
ريفية نائية ويف مستوطنات غري رمسية وأطفال البدو، واألطفال ذوي اإلعاقة، واألطفـال الالجـئني واألطفـال         

  )١٣املادة  (.دوال حيصلون على التعليم إال بشكل حمداملشردين داخلياً 

شـراء   للمنح الدراسية وإعانات     خصصةموال امل زيادة األ ) أ(: مبا يلي توصي اللجنة الدولة الطرف     
اء دغاللنقل املدرسي ووجبات    لتوفري خدمات ا  الكتب الدراسية لألطفال من األسر الفقرية، وكذلك        

سربن يتتيسري إعادة قبول الفتيات الاليت      ) ب(احلضرية احملرومة؛ و  املناطق  يف املناطق الريفية النائية و    
إجياد ترتيبات مناسبة لرعايـة أطفـاهلن        خالل مساعدهتن على     وذلك من رس بسبب احلمل    ادمن امل 

قاطعـة  امل مبـا يف ذلـك يف        ،ضمان الوصول الكايف ألطفال البدو إىل املدارس املتنقلة       ) ج(الرضع؛  
تلبية االحتياجات اخلاصة باألطفال ذوي اإلعاقة وإدماج أطفال الالجـئني          ) د(الشمالية الشرقية؛ و  

  . يف النظام الدراسي العاديوأطفال املشردين داخلياً

عتني إثنيتني منفصلتني، حيث    وعدم االعتراف جبماعيت النوبيني واألوجييك بوصفهما جمم      تالحظ اللجنة   و  - ٣٥
  )١٥املادة . ("اآلخرين"إن الدولة الطرف تصنفهما ضمن فئة 

أن ن منفصلتان، و مها جمموعتان إثنيتاألوجييكتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعترف بأن النوبيني وا
  .تطوير تراثهما وهويتهما الثقافيتنيوكذلك حبقهما يف صون ومحاية تعترف 

ثة عن التمتع بكل توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم يف تقريرها الدوري الثاين بيانات إحصائية حمدّ          و  - ٣٦
، والوضـع الـسكاين     حبسب السن ونوع اجلنس واألصـل اإلثـين       مصّنفة  العهد،  اليت يشملها   قوق  احلحق من   
  .السنوات اخلمس املاضيةمقارن يشمل  من األوضاع ذات الصلة، على أساس سنوي ااحلضري وغريه/الريفي

للجنة الوطنية الكينية املعنية حبقوق اإلنسان، هبـدف        اتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز قدرة ومتويل        و  - ٣٧
  . يف الدولة الطرفدها يف مجيع املقاطعاتوضمان استقالهلا املايل ووج

 لعمالـة يف تقريرها الدوري املقبل النتائج امللموسة لتنفيذ قانون ا أن تبّين   توصي اللجنة الدولة الطرف ب    و  - ٣٨
، وقانون استحقاقات إصـابات  )٢٠٠٧(، وقانون عالقات العمل    )٢٠٠٧(، وقانون مؤسسات العمل     )٢٠٠٧(

  ).٢٠٠٧( وقانون الصحة والسالمة املهنيتني ،)٢٠٠٧(العمل 
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، والنظر يف التصديق  من العهد١٠ من املادة ٢الفقرة على توصي اللجنة الدولة الطرف بسحب حتفظها و  - ٣٩
بشأن مراجعة  ) ٢٠٠٠(١٨٣ ورقم   ،بشأن محاية األمومة  ) ١٩٥٢(١٠٣على اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم       

  .اتفاقية محاية األمومة

) ١٩٨٩(١٦٩ يف التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم          توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر    و  - ٤٠
  .بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة

توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال                و  - ٤١
  .املهاجرين وأفراد أسرهم

إىل النظر يف تقدمي وثيقة أساسية مشتركة وفقاً للمبادئ التوجيهية املنسقة           تدعو اللجنة الدولة الطرف     و  - ٤٢
 املعاهـدات الدوليـة حلقـوق اإلنـسان         رصـد التقارير إىل هيئـات      بشأن تقدمي    ٢٠٠٦اليت وضعت يف عام     

(HRI/GEN/2/Rev.5).  

 بني مجيع شـرائح     تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع            و  - ٤٣
 الدولة، واجلهاز القضائي، ومنظمات اجملتمع املدين، وأن تترمجها إىل اللغـة            اجملتمع، وخباصة يف صفوف مسؤويل    

كما تشجع اللجنة الدولـة  . اللجنة جبميع اخلطوات املتخذة لتنفيذها يف تقريرها الدوري القادم   السواحيلية وتبلغ   
اجملتمع املدين يف عملية النقاش على      غريها من أعضاء    مات غري احلكومية و   الطرف على االستمرار يف إشراك املنظ     

  .املستوى الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري القادم

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقاريرها الدورية من الثاين إىل اخلامس يف تقريـر واحـد يف                 - ٤٤
  .٢٠١٣يونيه / حزيران٣٠موعد أقصاه 

_ _ _ _ _  

  


