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لجنة القضاء على التمييز العنصري

المالحظ ا ا ااام البتاني ا ا ااة ال ا ا اان التق ا ا ااا ر ال
السااع لكينيا*

ا ا ااة نا ا ا ا الب ا ا ااان

ل ا ا ااى

 -١نظرت اللجنة يف التقارير الدورية من اخلامس إىل السابع لكينيا (،)CERD/C/KEN/5-7
املقدمةةة يف وقيقةةة وا ةةدل ،يف السةةتي ا  2530و( 253١انظةةر  )CERD/C/SR.2530و،)2531
املعق ة ةةيف يف  2و 3أيار/م ة ةةاييف  .20١7واعتم ة ةةدت يف الس ة ةةا ا  254١و 2542و،2543
املعقيف ل يف  ١0و ١١أيار/ماييف  ،20١7املال ظات اخلتامية التالية .

ألف -نق نة
ر ةةل اللجنةةة ،رأ ة التةةلتق ،بتقةةدر التقةةارير الدوريةةة مةةن اخلةةامس إىل السةةابع للدولةةة
-2
الطرف .و عرب اللجنة عن قديرها للحيفار البناء الذي ارى أقناء النظر يف التقريةر ،ممةا ةيف أ
شكر اليففد على املعليفمات املفصلة املقدمة تالل النظر يف التقريةر واملعليفمةات اافةافية املقدمةة
بعد اتتتام احليفار.

ااء -الجوانب اإل جااية
ث ةةل اللجن ةةة عل ةةى الدول ةةة الط ةةرف عل ةةى مش ةةارمت ا يف وف ةةع تط ةةة التنمي ةةة املس ةةتدامة
-3
لع ةةام  2030وعل ةةى ةةا يف اطط ةةا ااة ةةا  ،ر ي ةةة ع ةةام  ،2030واسة ةيا يجيا ا الرامي ةةة إىل
حتقيق املساوال الفعلية عن طريق ع املناطق والفئات احملرومة ارخيياً.
 -4و ر ةةل اللجنةةة ةةيف اللجنةةة اليفطنيةةة لليف ةةام واتنةةدمان .ممةةا ر ةةل ب نشةةاء ةةندو
املساوال لفا دل املناطق امل مشة.
 -5و ش ةةيد اللجن ةةة
الالائ يف العامل.
-٦
__________

*

ةةيف الدول ةةة الط ةةرف بص ةةفت ا بل ةةداً مض ةةيفاً ا ةةدى أم ةةا ميفع ةةات

و ر ل اللجنة أيضاً باعتما الدولة الطرف التدابق التشريعية التالية:

اعتمد ا اللجنة يف ور ا الثانية والتسع ( 24نيسا /أبريل  ١2 -أيار/ماييف .)20١7

)GE.17-09077(A



CERD/C/KEN/CO/5-7

(أ)

قانيف اهليئة اليفطنية للعمالة ()20١٦؛

(ب)

قانيف املساعدل القانيفنية ()20١٦؛

(ن)

إنشاء ندو العدالة التصاحلية ()20١٦؛

()

قانيف التعلي األساس ()20١3؛

(ه)

قانيف وقاية ومحاية ومساعدل املشر ين اتلياً واجملتمعات احمللية املتضررل (.)20١2

جيم -د اعي القلق التوصيام
اإلحصاءام
ر ةةل اللجنةةة باملعليفمةةات ال ة قةةدمت ا الدولةةة الطةةرف بشةةل متثيةةل اتلةةم اجملميفعةةات
-7
ااقنيةةة يف اليفةيفةةة العميفميةةة .أةةق أ اللجنةةة قلقةةة أل البيانةةات املقدمةةة ت تةةي قييم ةاً شةةامالً
ملستيفى التمتع باحلقيف املكفيفلة مبيفال ات فاقية ،مثل احلق يف السكن والتعلي والعمةل والرعايةة
الصحية ،مصنفة حبسل اجملميفعة ااقنية ،مبا يف ذلك الشعيفب األ لية .وقد طلبت اللجنة هذه
البيانات يف مال ظا ا اخلتامية السابقة (املا ل .)١
 -٨توصااي اللجنااة ال لااة الناارل ااان تنلااب ن ا المكتااب الااواني ل حصاااء ااي ينيااا
ت ا ااو ير ايان ا ااام حص ا ااااية نص ا اانفة ااس ا ااب الج ا اان عا ا ا الاال ا ااة االجتماعي ا ااة االقتص ا اااد ة
للمجموعام اإلثنياة اماا اي لاش اللاعول ا،صالية تمفيلااا اي التعلايم العما الرعا اة
الصاية السك الاياة العانة السياسية ن أج تز ا اا انسااع عملاي لتقيايم المساا اة
ي التمتع االاقوق المنصوص علياا ي االتفاقية.
تعر ف التمييز العنصري
ال ة ة ةةن اللجنة ة ةةة باهتمة ة ةةام مبة ة ةةق أ سة ة ةةتيفر الدولة ة ةةة الطة ة ةةرف وقة ة ةةانيف اليف ة ة ةةام الة ة ةةيفطل
-٩
واتنةةدمان ( )200٨حيظ ةرا التمييةة ،ااقةةل ،لكن ةةا ال ةةن أ عريةةم التميي ة ،ااقةةل ال ةيفار يف
القانيف ت يتماشى مع املا ل  ١من ات فاقية.
 -١0توصي اللجنة ال لة النرل اتع تعر اف التميياز اإلثناي الاوا د اي قاانو الوااا
الواني االن ناج اايث تماشى نع المادة  )1(1ن االتفاقية.
المؤسسة الوانية لاقوق اإلنسا
 -١١ر ل اللجنة باملعليفمات ال فيد بل املؤسسةة اليفطنيةة حلقةيف اانسةا  ،وهة اللجنةة
اليفطنيةةة الكينيةةة حلقةةيف اانسةةا  ،قةةد ةةنفت مةةرل أتةةرى فةةمن الفئةةة ألةةم مةةن قبةةل التحةةالم
العامل للمؤسسةات اليفطنيةة حلقةيف اانسةا  .و لمةل اللجنةة أ يتةا للجنةة مةا يكفة مةن املةيفار
لالفطالع بيفتيت ا بفعالية (املا ا  2و.)٦
 -١2تلير اللجنة لى توصيتاا العانة قم  )1993(17الن نلااء نؤسساام انياة
لتيسااير تنفياات االتفاقيااة توصااي ال لااة الناارل اضااما تبصااية المااوا د الماليااة الكا يااة
للجنة الوانية الكينية لاقوق اإلنسا اماا تفاق تمانااً ناع الماادة  )3(249نا ال ساتو
الكينااي نااع المبااادا المتعلقااة امر ااز المؤسسااام الوانيااة لتعز ااز حما ااة حقااوق اإلنسااا
(نبادا اا ).
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أ عال التمييز العنصري خنال الكرااية العنصري التار ض على الكرااية العنصر ة
 -١3ر ل اللجنة باتسةيا يجيات الة اعتمةدت مةؤتراً لر ةد تطةاب الكراهيةة والتحةري
على العنم يف منابر وسا ط التيفا ل اتاتماع ويف التجمعات السياسية .وحتةيط اللجنةة علمةاً
باابالغ عن ةاتت متيية ،عنصةري وتطةاب مراهيةة ومبقافةال املتةيفرط في ةا ،و ال ةن باهتمةام
أ الدولة الطرف سةتعر قةانيف اليف ةام الةيفطل واتنةدمان مةن أاةل شةديد العقيفبةات املفروفةة
على مةر ك أفعةال التميية ،العنصةري .بيةد أ اللجنةة شةعر بةالقلق إماء عةدم اةع بيانةات شةاملة
عن أسةباب رفة املقافةال ،واا انةات ،وسةبل اتنتصةاف الفعالةة املتا ةة للضةحايا ،واملعليفمةات
املتعلقةةة ب ةةاااراءات اا اريةةة ،والعقيفب ةةات علةةى أفع ةةال التمييةة ،العنص ةةري ،مبةةا يف ذل ةةك البيان ةةات
املصنفة حبسل اجملال (العمالة والتعلي والسكن وااعالم ،إخل) .ويسةاور اللجنةة القلةق أيضةاً إماء
املعليفمات اليفار ل بشل احلااة إىل ميا ل امليفار املخصصة ملدير النيابة العامة وجلنةة اليف ةام الةيفطل
واتنةةدمان وفةةرورل أ تمتةةع اللجنةةة باسةةتقاللية أمةةا .ويسةةاور اللجنةةة القلةةق مةةذلك أل احلظةةر
الةةيفار يف القةةانيف ت يتفةةق متام ةاً مةةع املةةا ل  4مةةن ات فاقيةةة .و ال ةةن باهتمةةام مةةا بذل ة الدولةةة
الطرف من ا يف شريعية يف هذا الصد (امليفا  2و 4و.)٦
تل ااير اللجن ااة ل ااى توص اايتياا الع ااانتي ق اام  )2005(31ال اان نن ااع التميي ااز
-١4
العنصااري ااي دا ة سااير عما نظااا الع الااة الجناايااة قاام  )2013(35الاان نكا اااة
خنال الكرااية العنصر ة إناا:
(أ)
ن االتفاقية؛

توصاي ال لااة الناارل اتعا

تلاار عاتاا نا أجا نواءنتاااا نااع المااادة 4

(ب) تلجع ال لة النرل علاى نواصالة نقاةااة المتاو اي اي أ عاال التميياز
العنصااري خنااال الكراايااة العنصااري ح ااادة صااالحيام ن ا ر النيااااة العانااة ااي نباشاارة
اإلجراءام نسؤ ليام لجنة الواا الواني االن ناج تعز ز استقاللاا ي اآل اته؛
(ن) تكر الباا الاصول على نعلونام ع اللكا ى المالحقام القضااية
اإلدان ااام اإلجا اراءام اإلدا ااة المتب ااتة ااس ااب المج ااال (العما ا التعل اايم اإلع ااال
الس ااك خن ااال الكرااي ااة ل ااا) العقوا ااام المفر ة ااة عل ااى نرتكب ااي أ ع ااال التميي ااز
العنصا ااري (انظا اار  CERD/C/KEN/CO/1-4الفق ا ارتي  )10 9تنلا ااب نعلونا ااام ع ا ا
ت ا ا ااير التعا ااو ض المتاحا ااة للضا اااا ا التا ااي اعتم ا ا تاا السا االنام نتيجا ااة لاا اات اإلدانا ااة أ
الجزاءام؛
( ) تنل ااب توة اايااً لمبتل ااف الاي ااام اإلدا ااة المبول ااة التصا ا ي  ،ع ااال
التمييز العنصري (ااسب المجال اما ي لاش خناال الكرااياة الساك التعلايم اإلعاال
العمالة).
نكانية اللجوء لى القضاء
 -١5ر ل اللجنة باعتما قانيف املساعدل القانيفنية ( )20١٦والسياسةة اليفطنيةة للمسةاعدل
القانيفنيةةة  ،وه ة سياسةةة رم ة إىل فةةما اليف ةةيفل إىل تةةدمات املسةةاعدل القانيفنيةةة والتيفعيةةة ةةا
بتكلفة مقبيفلة جلميع الكيني  .بيد أ اللجنة شعر بالقلق أل ميفع مي،انية ةندو املسةاعدل
القانيفنية والصندو اليفطل للتيفعيةة باملسةاعدل القانيفنيةة قةد يكةيف أةق مةاف .ممةا يسةاور اللجنةة
القلق إماء التقارير ال فيد بةل القةانيف مل ينفةذ نفيةذاً مةامالً ،وأ اااةراءات القضةا ية ت ة،ال
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مفرطةةة التعقيةةد ومكلفةةة للكث ةقين مةةن فةةحايا التمييةة ،العنصةةري ،مبةةن يف ذلةةك الشةةعيفب األ ةةلية
والنساء (املا ا  5و.)٦
 -١٦تلااجع اللجنااة ال لااة الناارل علااى نواصاالة تنفياات سياسااام المساااع ة القانونيااة
لضما المسا اة اي الوصاول لاى الع الاة لضااا ا التميياز العنصاري ا،قلياام اللاعول
ا،صلية ال سيما ع ار ق نا لي:
(أ)
القانونية؛

تا ااو ير نا ااا كفا ااي ن ا ا التمو ا ا

الما ااالة الا ااو يفي لب ا ا نام المسا اااع ة

(ب) تقر ااب الماااا م الوانيااة ااي المنااااق التااي تعااي ياااا اعااض اللااعول
ا،صاالية ا،قليااام اسااب نناااا اناااء ق ا ام نظاام الع الااة الب لااة ااي نااا تص ا ااقااوق
اإلنسا االستمرا اي نلااء تفعيا نااا م المنالباام الصاتيرة لتتعانا ناع المناحعاام
البسينة.
الت ااير الباصة لمعالجة أ جه انع ا المسا اة
 -١7ر ةةل اللجن ةةة مبختل ةةم األ ك ةةام ال ةيفار ل يف الق ةةانيف احملل ة وال ةاام الرامي ةةة إىل وف ةةع
ةةدابق تا ةةة لتص ةةحي التف ةةاوت بة ة اتل ةةم اجملميفع ةةات واملقاطع ةةات .و س ةةد أ ةةد العنا ةةر
الر يس ةةية هل ةةذه اجل ةةيف يف اخلطة ةيفات املتخ ةةذل لنق ةةل بعة ة الس ةةلطات إىل كيفم ةةات املقاطع ةةات
و فعيةل ةةندو املسةةاوال ةدف ،ويةةد املنةةاطق امل مشةة بتمةةيفيالت تا ةةة لتحقيةق التنميةةة واحلةةد
من التفاو ات .بيد أ اللجنة ال ةن أ ةدو املقاطعةات كةن يف بعة احلةاتت أ عكةس
التقس ةةيمات ااقني ةةة ،لك ةةن أمث ةةر م ةةن اقنة ة عش ةةرل مقاطع ةةة ت متتث ةةل أ ك ةةام ق ةةانيف كيفم ةةات
املقاطعةةات الةةذي يقتض ة مةةلء مةةا ت يقةةل عةةن  30يف املا ةةة مةةن اليفةةةا م الشةةاأرل للمبتةةد
مبرشح ينتميف إىل األقليات ااقنية للبلد (املا ل .)5
 -١٨قااً للمااادتي  )2(2 )4(1ن ا االتفاقيااة التوصااية العانااة  )2009(32الاان
نعنى نناق التا ااير الباصاة اي جمياع نجااالم االتفاقياة توصاي اللجناة ال لاة النارل
اتعز ا ااز جاوداا ااا ا ااي سا اابي ةا ااما أ تنفا اات المقااعا ااام نتنلبا ااام تو يا ااف ا،قليا ااام
المنصااوص علياااا ااي قااانو حكونااام المقااعااام اسااب نناااا النظاار ااي نكانيااة اار
عقواااام علااى المقااعااام مياار الممتفلااة .مااا تنلااب اللجنااة لااى ال لااة الناارل تلااجيع
اللر ام الباصة المؤسسام التجا ة ي البلا علاى تيساير ح اادة المساا اة ااي الف اام
اإلثنية ي العمالة.
حالة اللعول ا،صلية
 -١٩شعر اللجنة بالف،ع إماء التقارير الة فيةد بةل أفةرا شةعل السةنُيفير يطةر و قسةراً مةن
أرافي احلراية التقليدية يف أابة إمبيفبيفت ،وهةيف مةا خيةالم أمةراً ةا راً عةن احملكمةة العليةا .وإذ
حتيط اللجنة علماً مبيفقم الدولة الطرف الذي ينف دوث أي إتالء قسري يف الفيل األتةقل،
ال ن ما ور هةا مةن ا عةاءات مفا هةا أ أعةيفا تدمةة الُابةات الكينيةة أ رقةيفا عشةرات املنةامل
التابعة للسنُيفير .مما شعر اللجنةة بةالقلق إماء التقةارير الة فيةد بةل ااعةة إنةدورويس األ ةلية
عرف ةةت هلجم ةةات مس ةةلحة وعملي ةةات إت ةةالء قس ةةري عل ةةى أي ةةدي مُة ةقين مس ةةلح  .ويس ةةاور
اللجنة القلق مذلك إماء التقارير ال فيد بلن على الرأ مةن القةرار الصةا ر عةن احملكمةة العاليةة
يف ع ةةام  20١4يف قض ةةية ايفمي ةةم ليتيفي ةةا وضتة ةرين ف ةةد امل ةةدع الع ةةام ،فة ة عملي ةةات اات ةةالء
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القسةةري لُابةةة مةةاو مةةن سةةكا ا األو ايةةك مسةةتمرل ةةى اليةةيفم .ويسةةاور اللجنةةة القلةةق أيضةاً إماء
التقارير ال فيد بل أنشطة ؤقر يف أراف السةلم الة شةُل ا الشةعيفب األ ةلية نفةذت و
ميفافقت احلرل واملسبقة واملستنقل (امليفا  2و 5و.)٦
 -20تملااياً نااع التوصااية العانااة  )1997(23الاان حقااوق اللااعول ا،صاالية ت ا عو
اللجنة اإلااح ال لة النرل لى القيا اما لي:
ا ،دجياش
ننع ا ،عال التي تاا د ا،نا الجسا ي للسانتو ر اإلنا
(أ)
أ اراد اللااعول ا،صاالية ا،خاارى الممتلكااام التااعااة لااام التاقيااق ياااا نقاةاااة نرتكبياااا
نعاقبتام؛
(ب) ة ااما االعتا ارال الق ااانوني ا ااالاقوق الجماعي ااة للس اانتو ر اإلنا ا
ا ،دجيااش اللااعول ا،صاالية ا،خاارى ااي انااتالة تنميااة اسااتب ا أ اةااياا نوا داااا
أقاليما ااا المجتمعي ااة الس ااينرة عليا ااا قا ااً للق ااواني العر ي ااة ال اانظم التقلي ااة لاي اااحة
ا ،اةي ي الملا ة ي استتالل دا ة حفظ الموا د النبيعية المرتبنة ااا؛
(ن) جراء نلا ام عالة اي الجاام الفاعلة المعنية المجتمعام المالياة
الت ااي اتما ا أ تت اانثر امل ااا ع تن ااو ر أ حف ااظ أ اس ااتتالل أ اة ااي أس ااالل الل ااعول
ا،صا االية أ نوا داا ااا النبيعيا ااة الاصا ااول علا ااى الموا قا ااة الاا اارة المسا اابقة المسا ااتنيرة
للمجتمعام ا،صلية قب تنفيت تلش الملا ع.
 -2١وإذ ر ل اللجنة مبا اختذ الدولة الطرف مؤتراً من دابق من أال ع،ي ،اليف ةيفل إىل
التعلةةي  ،يسةةاورها القلةةق إماء التقةةارير ال ة فيةةد بةةل أف ةرا الشةةعيفب األ ةةلية ةةدو ةةعيفبة يف
احلصيفل على التعلي بسبل اتفتقار إىل مدارس قريبة (املا ا (5ه) و.)7
 -22توصي اللجنة ال لة النرل اتعز ز جاوداا ي سبي ةما تمتع جميع الكينيي
اإنكانية الاصول على التعليم د تمييز لش اسب نناا اعتماد ت ااير خاصة نالامة.
الظلم التا بي المتعلق اا ،اةي
 -23ش ةةيد اللجن ةةة بتض ةةمن امل ةةا ل  40م ةةن س ةةتيفر ع ةةام  20١0كمة ةاً يؤم ةةد ةةق األفة ةرا
واجملميفعةةات يف امللكيةةة بصةةفة فر يةةة أو ااعيةةة .ممةةا ال ةةن اعتمةةا قةةانيف األراف ة اجملتمعيةةة
لعةةام  20١٦وقةةانيف عةةديل قةيفان األرافة لعةةام  ،20١٦الةةذي يتنةةاول الظل ة التةةارخي املتعلةةق
باألراف ة  .و ر ةةل اللجن ةةة ب نش ةةاء ةةندو العدال ةةة التص ةةاحلية يف ع ةةام  ،20١٦ةةدف إأاق ةةة
ف ةةحايا الظلة ة الت ةةارخي  .بي ةةد أ اللجن ةةة ش ةةعر ب ةةالقلق أل الصة ةراعات العرقي ةةة ت ة ة،ال ُ ةةذي ا
التباينات الناشئة عن النمط احلايل مللكية األراف (املا ل  ) (5و(ه)).
 -24اااالنظر لااى أ نمااع توح ااع ا ،اةااي التميياازي نظلمااة أساسااية تااؤج المناحعااام
العرقيااة تاااث اللجنااة ال لااة الناارل علااى اتبااا الت ا ااير الالحنااة ن ا أج ا عااادة توح ااع
ا ،اةي .تكر اللجنة توصيتاا ان تتبت ال لة النرل د انااء تا ااير لتفعيا الياام
نعالجة نلا ا ،اةي الك ننصف ناع نراعااة الساياقام التا بياة لملكياة ا ،اةاي
حياحتاا ااا (انظا اار الوثيقا ااة  CERD/C/KEN/CO/1-4الفقا اارة  .)18ت ا ا عو اللجنا ااة ال لا ااة
النرل لى تق م ايانام ع أنماط نلكية ا ،اةي .ما تاود اللجناة الاصاول علاى نز ا
نا المعلونااام عا اللاار ط ال سااتو ة التااي تقضااي اوةااع حا أقصااى لمساااحة ا ،اةااي
التي مك تملكاا أ است جا اا ن قبا ارد أ نجموعاة .تااث اللجناة ال لاة النارل
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رصة ن خالل اران التبنيع الاضري لبناء نجتمعاام نالياة عاي
على امتنا
سااكاناا عملااو ااتابو لااى الم ا ا ع لااا و ااي اللااؤ السياسااية ااي سااياقام
نتع دة اإلثنيام.
ا،حياء العلوااية
 -25ت ة،ال اللجنةة قلقةةة إماء األ يةاء العشةيفا ية ومةا يبةدو مةةن بةطء يف حتةةر احلكيفمةة ،علةةى
الرأ من برنام اتر قاء باأل ياء الفققل ،لت،ويد املقيم بالسةكن الال ةق وامليةاه النظيفةة ومرافةق
الصرف الصح وتدمات الرعاية الصحية والتعلي للشباب .وقد شد ت اللجنةة يف مال ظا ةا
اخلتامي ةةة الس ةةابقة عل ةةى أ ه ةةذه املس ةةللة ملح ةةة وأن ة ةةل اخت ةةاذ تط ةيفات لالس ةةتثمار يف ا ةةيف
تناسل مع ج املشامل نباً للم،يد من الصراعات ااقنية يف األ ياء الفققل (املا ل .)5
 -2٦ا ااالنظر ل ااى أ ا،حي اااء العل ااوااية ال تا ازال نصا ا اس ااتياء نتواصا ا ت ااوتر ثن ااي
ناتم تود اللجنة أ تبلغ االتا ااير التاي أقرتااا ال لاة النارل لمعالجاة حا ة الملاكلة
ت ا عواا لااى التعجي ا اتنفياات ارنااان اال تقاااء اا،حياااء الفقياارة ااي ينيااا تلااجعاا علااى
تعز ز المزج اإلثني ي السك .
ع مو الجنسية
 -27ال ن اللجنة باهتمام ا يف الدولة الطةرف يف سةبيل سةجيل األفةرا عةد اجلنسةية.
بيد أ اللجنة قلقة إماء التقارير ال فيد بل بع اجملميفعات ااقنية ،مبن في ا النيفبييف واألفةرا
املنح ةةدرو م ةةن أ ةةل ةةيفمايل واجلماع ةةات املقيم ةةة ب ةةالقرب م ةةن ةةدو البل ةةد ،يفااة ة حت ةةديات
وإاراءات حتقق مطيفلة للحصيفل على وقا ق اهليفية (امليفا  ١و 2و.)5
 -2٨قاً للتوصية العانة قام  )2004(30الان التميياز ةا ميار الماوااني تااث
اللجنااة ال لااة الناارل علااى قااف المما سااام التمييز ااة حااث جاوداااا لمعالجااة نساانلة
انع ا الجنسية اسب نناا توحي جراءام التسجي ص ا ثااق الاو اة الرسامية .ماا
تاااث اللجنااة ال لااة الناارل علااى النظاار ااي ناانة الجنسااية الكينيااة لجميااع النااوايي الاات
انوا قيمو ي ينيا ي تا ا استقاللاا أحفادام.
ت ااير نكا اة اإل اال
 -2٩إذ ال ةةن اللجنةةة اهلجمةةات اارهابيةةة األتةةقل الة أ ت إىل شةةديد التةةدابق األمنيةةة يف
مينيةةا ،يسةةاورها القلةةق إماء التقةةارير الة فيةةد بةةل مبةةا رات مكافحةةة اارهةةاب الراميةةة إىل اربةةة
رمة الشباب  ،مبا يف ذلك التصنيم ااقل لبع اجلماعات ااقنية ،قد أسةفرت عةن انت امةات
حلقيف اانسا  ،مبا يف ذلك العشةرات مةن ةاتت القتةل تةارن نطةا القضةاء واتتتفةاء القسةري
(املا ل .)5
 -30توصااي اللجنااة ال لااة الناارل ااإلساراة ااي نعالجااة االنتاا ااام المزعونااة التن ا
ن ا اسااتفادة جميااع الملااتبه اايام ن ا الضاامانام القانونيااة ا،ساسااية خاصااة ناانام ي
ا،ص ااول أ الجنس اايام ا،جنبي ااة ااي ة ااوء البي ااا المتعل ااق ا ااالتمييز العنص ااري تا ا ااير
نكا اا ااة اإل اا ااال الا ااتي اعتم تا ااه اللجنا ااة ا ااي  8ا ا /نا ااا ع ( 2002انظا اار الوثيقا ااة
 A/57/18الفقرة .)514
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االتجا اا،شباص العمال المااجر

ي البا ج

 -3١يسةةاور اللجنةةة القلةةق إماء مةةا قدمت ة الدولةةة الطةةرف مةةن معليفمةةات عةةن يفةيةةم ميني ة ،
ت س ةةيما النس ةةاء ،يف اخلدم ةةة املن،لي ةةة يف اخل ةةارن يف ة ةةروف ش ةةبي ة ب ةةالر  .واللجن ةةة منش ةةُلة أل
الدولة الطرف د ت يف عةام  20١3العشةرات مةن فةحايا ات ةار لكن ةا مل ةد سةيفى سةبعة
من مر ك ارا ات ار (املا ا  5و.)٦
ااث نا تبتله ن جااود اي سابي نكا ااة االتجاا
 -32توصي اللجنة ال لة النرل ّ
اا،شاباص اتضاامي تقر راااا الا ي المقبا ايانااام عا االتجااا االبلاار اماا ااي لااش
نعلونااام عا الا عا ى القضااااية سااب االنتصااال المتاحااة للضاااا ا .مااا تلااجعاا علااى
نواصلة جاوداا الرانية لى نكا اة اإلسااءة لاى العماال الماااجر الكينياي اي الباا ج
التص ا ا ا ق علا ا ااى اتفاقيا ا ااة ننظما ا ااة العم ا ا ا ال ليا ا ااة الا ا اان العما ا ااال المن ا ا ازليي 2011
( قم .)198
ا،شباص المصااو االماق
 -33إذ حتيط اللجنة علمةاً مبةا قدمتة الدولةة الطةرف ،أقنةاء احلةيفار ،مةن معليفمةات عةن اجل ةيف
الرامية إىل التصدي للعنم باألشةخا املصةاب بةامل ق يف مينيةا ،شةعر بةاجل،ع إماء التقةارير الة
فيد حبدوث  ١3اعتداء من هذا القبيل ،مبا في ا مخس اتت قتل (املا ا  ٦و.)7
 -34توصي اللجنة ال لة النارل اان تتبات تا ااير عالاة لاما اة ا،شاباص المصاااي
االماق ن العنف التمييز الوصم.
لجنة الاقيقة الع الة المصالاة
 -35رأة املعليفمةات الة قةدمت ا الدولةة الطةرف ،يسةاور اللجنةة القلةق إماء التقةارير الة فيةد
بل البع من فحايا العنم الذي ال انتخابات عام  2007مل يتلقيفا إأاقة مافية ومل يتمكنةيفا
من العيف ل إىل ياره بلما بسبل شيفاأل أمنية (املا ا  ٦و.)7
 -3٦تنل ااب اللجن ااة ل ااى ال ل ااة الن اارل تقا ا م المز ا ا نا ا التفاص ااي الض اامانام ال اان
التوصيام التي ق نتاا لجنة الاقيقة الع الة المصالاة سب االنتصاال المتاحاة للمتضار
ن أعمال العنف التاي أعقباا انتباااام عاا ( 2007انظار الوثيقاة CERD/C/KEN/CO/1-4
الفقرام .)16-14
الالج و نلتمسو اللجوء
 -37ث ةةل اللجن ةةة عل ةةى الدول ةةة الط ةةرف ال ة ة لق ةةت واستض ةةافت مئ ةةات ا تف م ةةن الالائ ة ة
وملتمس ة اللجةةيفء علةةى مةةدى أمثةةر مةةن  25عام ةاً ،بالتنسةةيق مةةع اليفمةةاتت اانسةةانية الدوليةةة .ومةةع
ذلك ،يساور اللجنة قلق بالغ إماء قرار احلكيفمة استئناف قةرار احملكمةة العاليةة الصةا ر يف عةام 20١7
الذي قضى ب بطال وإلُاء األمر ب أال اي ا اب ،الذي يستضيم أمثةر مةن  250ألةم تاة .
ويس ةةاور اللجن ةةة القل ةةق إماء ع ةةدم ورو معليفم ةةات ع ةةن قاس ة األعب ةةاء م ةةن اجملتم ةةع ال ةةدويل ،عل ةةى ةةيف
مة ةةا أو ة ةةت ب ة ة اللجنة ةةة يف مال ظا ة ةةا اخلتامية ةةة السة ةةابقة (انظة ةةر ،اليفقيقة ةةة ،CERD/C/KEN/CO/1-4
الفقرل  .)25واللجنة قلقة أيضاً إماء القييف املفروفةة علةى ريةة نقةل الالائة  ،وعةدم واةيف تيةارات
إعا ل يفط بديلة ور اءل ةروف معيشة سكا املخيمات (امليفا  2و 5و.)٦
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 -3٨توص ااي اللجن ااة ال ل ااة الن اارل اض ااما حما ااة نلتمس ااي اللج ااوء الالج ااي ااي
قليماا قاً اللتزاناتاا القانونية ال سيما ع ار ق نا لي:
نواصلة اللرا ة نع الو االم اإلنسانية ال لية لتاو ير حفاظ ااقاة ا ياة
(أ)
السااتيعال الالج اي نلتمسااي اللجااوء ااي نرا ااق االسااتقبال اإتاحااة نااا كفااي ن ا التااتاء
المن ى الب نام الصاية؛
(ب) تكا ارا دعوتا ااا المجتم ااع الا ا لي ل ااى تاما ا نس ااؤ ليته تج ااا الالج ااي
اموجب نب أ تقاسم ا،عباء؛
(ن) القيااا االتلااا نااع المجموعااام المعنيااة ااي ش ارا ة نااع نفوةااية ا،ن اام
المتا ة السانية للاؤ الالج اي المنظماام ا،خارى ام الصالة اوةاع اساتراتيجية او لاة
ا،ج اا ل تنفيت الا الا اام المتمفا اي دنااج الالج اي اي المجتماع المالاي ال سايما
يما تص االتعليم الوصول لى سب العي الكار م  ،اإلقاناة اي المبيماام ليساا حاالً
دااماً لسكاناا؛

( ) احتارا قارا الماكمااة العاليااة الصاااد ااي عااا  2013ااي قضااية يتااو
تلااا سااير ا اخاار ةا الما عي العااا تنبيااق القااانو عنا عااال حظاار التجااول لضااما

أال ستمر ترة أاول ن الالح أال لجن ليه ال ي ر ل استفنااية.

دال -توصيام أخرى
التص ق على الصكوة ا،خرى
 -3٩تضااع اللجنااة ااي اعتبا اااا ع ا قااليااة حقااوق اإلنسااا للتجزاااة تلااجع ال لااة
الناارل علااى النظاار ااي المصااادقة علااى صااكوة حقااوق اإلنسااا ال ليااة التااي لاام تصااادق
علياا اع ال سيما المعاا ام التاي تنناوي علاى أحكاا لااا صالة نباشارة االمجموعاام
التي ق تتعر ،شاكال التميياز العنصاري اماا اي لاش االتفاقياة ال لياة لاما اة حقاوق
جميع العمال المااجر أ راد أسرام .ماا توصاي اللجناة ال لاة النارل االتصا ق علاى
اتفاقية ننظمة العم ال لية الن اللعول ا،صلية القبلية  ( 1989قم .)169
نتااعة عال ارنان عم د راا
 -40توصااي اللجنااة ال لااة الناارل ااي ةااوء توصاايتاا العانااة قاام  )2009(33الاان
نتااعة نؤتمر استعرا د راا ان تُن ِفت ل ى د اجااا أحكاا االتفاقياة اي نظانااا القاانوني
المالي عال ارنان عما د رااا اللات اعتما اما الماؤتمر العاالمي لمكا ااة العنصار ة
التمييز العنصري ار ا،جاناب ناا تصا ااتلش نا تعصاب اي أ لول/سابتمبر 2001
ن ااع نراع اااة الوثيق ااة البتاني ااة لم ااؤتمر اس ااتعرا د را ااا ال ااتي ُعقا ا اجني ااف ااي نيس ااا /
أار ا ا  .2009تنل ااب اللجن ااة ل ااى ال ل ااة الن اارل أ تا ا ج ااي تقر را ااا الا ا ي المقبا ا
نعلوناام ناا دة عا خناع العما التا ااير ا،خارى المتبااتة لتنفياات عاال ارنااان عما
د راا على الصعي الواني.
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ن أص أ ر 
قي

العق ال لي للمنا

 -4١توص ااي اللجن ااة ااي ة ااوء قا ارا الجمعي ااة العان ااة  237/68ال ااتي أعلن ااا ي ااه
نا أصا أ ر قاي القارا  16/69الان
الفترة  2024-2015عق اً د لياً للمنا
ارنا ااان أنلا اانة تنفيا اات العق ا ا اا اان تضا ااع ال لا ااة النا اارل ارنانج ا ااً نناسا ااباً ن ا ا الت ا ا ااير
السياسااام تعما علااى تنفياات  .تنلااب اللجنااة لااى ال لااة الناارل أ تا ج ااي تقر راااا
ال ا ي المقب ا نعلونااام دقيقااة ع ا الت ا ااير الملموسااة المعتم ا ة ااي اااتا اإلاااا نااع
نا
نراعاااة توصاايتاا العانااة قاام  )2011(34الاان التمييااز العنصااري ة ا المنا ا
أص أ ر قي.
التلا نع المجتمع الم

ني

 -42توصااي اللجنااة ال لااة الناارل امواصاالة التلااا نااع ننظمااام المجتمااع الم ا ني
العانلاة اي نجاال حما ااة حقاوق اإلنساا ال سايما ااي نجاال نكا ااة التميياز العنصااري
تكفياف الااوا نعاااا لا ى عا اد تقر راااا الا ي المقبا لا ى نتااعاة اات المالحظااام
البتانية.
 تع

المادة  8ن االتفاقية

 -43توصي اللجنة ان تصا قق ال لاة النارل علاى تعا الماادة  )6(8نا االتفاقياة
او التع التي اعتُم ي  15انو الفاني /نا ر  1992ي االجتماة الراااع علار للا ل
ا،ارال ي االتفاقية أقرته الجمعية العانة ي قرا اا .111/47
اإلعال المنصوص عليه ي المادة  14ن االتفاقية
 -44تلااجع اللجنااة ال لااة الناارل علااى ص ا ا اإلعااال االختيااا ي الملااا ليااه ااي
الم ااادة  14نا ا االتفاقي ااة ال ااتي تعت اارل الا ا ل ا،اا ارال امقتض ااا ااختص اااص اللجن ااة
ااستال البالمام المق نة ن ا ،راد النظر ياا.
الوثيقة ا،ساسية الموح

ة

 -45تلجع اللجنة ال لة النرل على أ تق لياا ثيقة أساسية نلاتر ة تاا ناا
ثيقتاااا ا،ساسااية ( )HRI/CORE/KEN/2011الصاااد ة ااي عااا  2011ق ااً للمبااادا
التوجياية المنسقة المتعلقة اعملية اإلااال اموجاب المعااا ام ال لياة لاقاوق اإلنساا
ال س اايما تل ااش المتعلق ااة االوثيق ااة ا،ساس ااية المل ااتر ة الت ااي اعتما ا اا االجتم اااة الب ااان
الملااترة اااي اي ااام ص ا المعاا ا ام ال ليااة لاقااوق اإلنسااا المعقااود ااي حز ارا /
ونيا ا ا ااه  HRI/GEN/2/Rev.6( 2006الفص ا ا ا ا ا ،ل) . ا ا ا ااي ةا ا ا ااوء ق ا ا ا ارا الجمعي ا ا ا ااة
العانة  268/68تاث اللجنة ال لة النرل على التقيّ االا ا،قصاى لعا د الكلماام
الما د ا  42 400لمة للوثيقة ا،ساسية الموح ة.

البتانية
نتااعة ات المالحظام

 -4٦عم االً اااالفقرة  1ن ا المااادة  9ن ا االتفاقيااة المااادة  65ن ا نظاناااا ال ا اخلي
تنلااب اللجنااة لااى ال لااة الناارل أ توا ياااا ااي مضااو ساانة اح ا ة ن ا اعتماااد ااات
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المالحظا ااام البتانيا ااة امعلونا ااام ع ا ا تنفيا ااتاا التوصا اايام الم جا ااة ا ااي الفق ا ارتي 8
(14ج) (د) أعال .

الباصة
الفقرام ام ا،امية

 -47تود اللجنة أ توجه انتباا ال لاة النارل لاى ا،امياة الباصاة للتوصايام الاوا دة
ي الفقرام  38 26 24 20أعال تنلب لى ال لة النرل أ تق ي تقر رااا
ال ي المقب نعلونام نفصلة الن الت ااير الملموسة المتبتة لتنفيت ات التوصيام.
نلر المعلونام
 -4٨توصااي اللجنااة ال لااة الناارل ااان تيساار تاحااة تقا راااا لعانااة الجماااو االعااه
علياا قا تق ماا ان تعمم االمف المالحظام البتانية للجنة المتعلقة اتلش التقا ر
االلتام الرسمية ميراا ن اللتام التي ليع استب اناا حسب االقتضاء.
 ع اد التقر ر ال ي المقب



 -4٩توصااي اللجنااة ال لااة الناارل ااان تقا تقر ر اااا الا ي الفااان التاسااع ااي ثيقااة
اح ة ي نوع أقصا  13تلر ا ،ل/أ توار  2020أ تراعي اي لاش المباادا
التوجيايااة المتعلقااة اتقا م التقااا ر اموجااب االتفاقيااة التااي اعتما تاا اللجنااة خااالل د تاااا
الااد ة السبعي ( )CERD/C/2007/1اان تارد علاى جمياع النقااط التاي أثيارم اي اات
المالحظااام البتانيااة . ااي ةااوء ق ارا الجمعيااة العانااة  268/68تاااث اللجنااة ال لااة
النا ا اارل علا ا ااى التقي ا ا ا االا ا ا ا ا،قصا ا ااى لع ا ا ا د الكلما ا ااام الما ا ا ا د للتقا ا ااا ر ال ا ا ااة
أي  21 200لمة .
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