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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثامنة 
  ٢٠١٠مايو / أيار١٤-٣جنيف،

) ج(١٥ان، وفقاً للفقـرة     موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنس         
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *كينيا    

 من أصحاب املصلحة إىل عمليـة    ١٩ املقدمة من    )١(هذا التقرير هو موجز للورقات      
وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس          . االستعراض الدوري الشامل  

 أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحـات مـن جانـب             وال يتضمن التقرير  . حقوق اإلنسان 
. املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتـصل مبطالبـات حمـددة               

وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، ومل ُتغيَّر            
 املعلومات بشأن مسائل حمددة أو إىل وقد يعزى االفتقار إىل. النصوص األصلية ما أمكن ذلك

. التركيز على هذه املسائل إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة لورقات بشأن هذه املسائل بعينها   
 وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة جلميـع الورقـات             

 .ض يف اجلولة األوىل هي أربع سنواتوقد روعي يف إعداد التقرير أن وترية االستعرا. الواردة

__________ 
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
يـتعني  ال يزال    هأفاد ائتالف أصحاب املصلحة يف االستعراض الدوري الشامل لكينيا بأن           -١
تصدق على عدة صكوك أساسية حلقوق اإلنـسان، منـها الربوتوكـوالت             أن   ى كينيا عل

االختيارية للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وللعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق            
االقتصادية واالجتماعية والثقافية ولالتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والتفاقية          

وأوصت اللجنة الوطنيـة الكينيـة حلقـوق        . )٢(القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      
ان كينيا بأن تنضم إىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن              اإلنس

وأوصى ائـتالف أصـحاب     . )٣(ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة        
املصلحة كينيا بالتصديق على بروتوكول امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب املتعلـق            

وأوصت مبادرة اجملتمع املنفتح للعدالة كينيا بأن تنظر يف مـسألة           . )٤( أفريقيا حبقوق املرأة يف  
االنضمام إىل االتفاقية املتعلقة مبركز األشخاص عدميي اجلنسية واتفاقية ختفيض حاالت انعدام            

 إىل أن كينيا ينبغي أن تصدق على اتفاقية منظمـة           ٣وأشارت الورقة املشتركة    . )٥(اجلنسية
  .)٦( املتعلقة بالشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة١٦٩ة العمل الدولي

  اإلطار الدستوري والتشريعي   -باء   
أفاد ائتالف أصحاب املصلحة بأن احلقوق الواردة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق              -٢

ـ              ة يف  املدنية والسياسية ال يزال ينبغي ترسيخها واالعتراف هبا يف إطار شرعة احلقوق املكرس
وأوصت اللجنة الوطنية الكينية حلقوق اإلنسان كينيا بأن تسن قوانني إلدمـاج            . )٧(الدستور

  .)٨(اتفاقية مناهضة التعذيب يف اإلطار القانوين احمللي
راجعة دستورها،  مب تقوموأشارت اللجنة الوطنية الكينية حلقوق اإلنسان إىل أن كينيا            -٣

ة حلماية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومحاية       الذي ُيتوقَّع أن يشمل أحكاما صرحي     
  .)٩(أفضل للفئات املستضعفة وترسيخا دستوريا للجنة الوطنية الكينية حلقوق اإلنسان

وأفاد معهد دراسة الدين والسياسات العامة بأن الدستور ينص على حرية ممارسـة               -٤
سة والدولة واملعاملة املتساوية جلميع األديان      الدين يف احلياة العامة واخلاصة والفصل بني الكني       

التحول من ديـن    وحيظر الدستور أي متييز على أساس الدين وحيظر بالفعل          . مبوجب القانون 
  .)١٠(إىل آخر
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  ناإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسا  -جيم   
ق اجلنسية بأن ومبادرة احلقو) Chariots of Destiny(َدر ـأفادت منظمة مركبات الق  -٥

كلـف بـصياغة ووضـع التـدابري        هو م  و ٢٠٠٤اجمللس الوطين للمعوقني أنشئ يف عام       
غري أن املنظمة الدولية لتعزيز حقـوق       . )١١(والسياسات الرامية إىل منع التمييز ضد املعوقني      

س  يف املوارد قد أعاق تنفيذ اخلطة االستراتيجية للمجل        فرع كينيا أفادت بأن نقصاً     - املعوقني
  .)١٢(الوطين للمعوقني الرامية إىل أداء واليته

وأفادت املنظمة الكينية ملساعدة كبار السن واملنظمة الدولية ملساعدة كبار السن بأن              -٦
 أهنا غري قادرة على   اللجنة الوطنية الكينية حلقوق اإلنسان تعاين من نقص يف عدد املوظفني و           

وأوصـت  . )١٣(ارج العاصمة بالسرعة الكافية   مواجهة االهتامات واالعتداءات اليت حتصل خ     
 كينيا بأن تعزز قدرات اللجنة الوطنية الكينية حلقوق اإلنسان بتزويـدها            ٤الورقة املشتركة   

  .)١٤(باملوارد املالية والبشرية وبكفالة استقالليتها وفقا ملبادئ باريس
 تقم ولو مبالحقة     أن اللجنة الكينية ملكافحة الفساد مل      ٢والحظت الورقة املشتركة      -٧

  .)١٥( وتواجه اآلن خطر اإلغالق٢٠٠٣قضائية واحدة منذ إنشائها يف عام 

  تدابري السياسة العامة  -دال   
أوصى ائتالف أصحاب املصلحة كينيا بأن تضع الصيغة النهائية لـسياستها بـشأن           -٨

تنقذ األطفال  عمل األطفال وبأن تعزز الربامج اليت تقي األطفال من االلتحاق بسوق العمل و            
  .)١٦(الذين يعملون وتعيد تأهيلهم

وأفادت اللجنة الوطنية الكينية حلقوق اإلنسان بأن مبادرات مكافحة الفساد كان هلا          -٩
  .)١٧(أثر ضئيل يف تقليص مستويات الفساد

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع   -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة    
 كينيا بأن تنفذ توصيات املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق          ٣أوصت الورقة املشتركة      -١٠

اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني واملالحظات اخلتامية للجنة األفريقية حلقـوق           
  .)١٨(اإلنسان والشعوب بشأن التقرير األويل لكينيا
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لتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مع مراعاة القانون اإلنـساين          تنفيذ اال   -باء   
  الدويل املنطبق

 املساواة وعدم التمييز  -١  

أشارت مبادرة اجملتمع املنفتح للعدالة إىل أن الدستور ينص على اكتساب اجلنـسية               -١١
كرت املبادرة أن   وذ. )١٩(على أساس حق الدم ويسمو على القوانني األخرى املتعلقة باجلنسية         

  فعاالًالقانون الكيين يقر التمييز بني اجلنسني يف احلصول على اجلنسية وال يكفل لألطفال حقاً
وأفـادت منظمـة األمـم      . )٢٠(يف اكتساب اجلنسية ويسمح باحلرمان التعسفي من اجلنسية       

 منـه  ٤ والشعوب غري املمثَّلة بأن الدستور، وإن كان حيظر التمييز، يسمح البنـد الفرعـي      
وأوصت مبادرة اجملتمع املنفتح . )٢١(بالتمييز بني اجلنسني فيما يتعلق بالزواج والطالق واإلرث     

للعدالة كينيا بأن تعدِّل دستورها فيما يتعلق باجلنسية إلهناء التمييز على أساس نوع اجلـنس               
  .)٢٢(ولتضييق نطاق الدواعي للحرمان من اجلنسية

نفتح للعدالة أن ممارسة كينيا املنتظمة للتمييز ضد األقليات         وأضافت مبادرة اجملتمع امل     -١٢
اإلثنية يف جمال احلصول على اجلنسية جيعل اآلالف من املنتمني إىل هذه األقليـات عـدميي                

وأوصـت  . )٢٣(اجلنسية، وخباصة النوبيون الكينيون والصوماليون الكينيون وعرب السواحل       
  .)٢٤( بأن تسوي مجيع أوضاع عدميي اجلنسية اليت طال أمدهامبادرة اجملتمع املنفتح للعدالة كينيا

فرع كينيا بأن التمييز القائم علـى       - وأفادت املنظمة الدولية لتعزيز حقوق املعوقني       -١٣
وأوصت كينيا بأن تعزز القوانني بترسيخ      . )٢٥(اإلعاقة غري حمظور بشكل صريح يف الدستور      

وأشارت املنظمة  . )٢٦(٢٠٠٣ل قانون املعوقني لعام     بنود مكافحة التمييز يف الدستور وبتعدي     
يتعـذر  بيئـات   لمتييزية واإلساءة والعنف و   تعرضون ملواقف   إىل أن من يعانون من إعاقات ي      

 .)٢٧(يؤدي إىل عزهلم وإقصائهم يف سياق األسرة ويف العمل واملدرسة واجملتمع          ما  الوصول إليها وهو    
قوق اجلنسية بأنه يوجد نقص يف التوعية بوجـود         وأفادت منظمة مركبات القَدر ومبادرة احل     

فرع كينيا بأن   - وأوصت املنظمة الدولية لتعزيز حقوق املعوقني     . )٢٨(املعوقني يف شىت امليادين   
  .)٢٩(تطور كينيا خدمات للدعم القانوين والتحكيم لفائدة املعوقني لتعزيز جهود مناصرة قضاياهم

درة احلقوق اجلنسية أن املعوَّقات يتعرضن لتمييز وأضافت منظمة مركبات القَدر ومبا   -١٤
 عند اختاذ ا جيري هتميشهن     م اًمزدوج وال تزال فرص التعليم والتدريب والعمل تفوهتن وكثري        

فرع كينيا على أن     - وشددت املنظمة الدولية لتعزيز حقوق املعوقني     . )٣٠( قرارات رئيسية  أي
ني أفادوا بأهنم يعاَملون بظلـم ومتييـز بـسبب           يف املائة من املعوقني املستجوب     ٨٦أكثر من   
وأوصت منظمة مركبات القَدر ومبادرة احلقوق اجلنسية كينيا بأن تنفِّذ سياسة           . )٣١(إعاقتهم

  .)٣٢(لتنصيب املعوقني يف املواقع الرئيسية املؤثرة يف املؤسسات احلكومية
أن نظـام الرعايـة     فرع كينيـا     - وذكرت املنظمة الدولية لتعزيز حقوق املعوقني       -١٥

ضئيلة من املعوقني وأن اخلدمات احلكوميـة موزعـة         مئوية  االجتماعية ال يدعم سوى نسبة      
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كما أفادت بأن حـق     . )٣٣(بشكل غري متساوي بني خمتلف الفئات من املعوقني وفيما بينها         
  .)٣٤(املعوقني يف االستقالل الذايت ال يراعى يف كثري من األحيان وبأهنم يعانون من الفقر

وأفادت املنظمة الكينية ملساعدة كبار السن واملنظمة الدولية ملساعدة كبار الـسن              -١٦
بأهنم يعيشون معاناة متعددة األبعاد هلا يف كثري من األحيان صلة مبسائل الفقر ونوع اجلـنس      

  .)٣٥(ومستوى التعليم واملعتقد واألصل اإلثين
 ى شخصهيف األمان علالفرد يف احلياة واحلرية وحق   -٢  

 ٢٠٠٩أغـسطس   /أشادت اللجنة الوطنية الكينية حلقوق اإلنسان بكينيا لتعديلها يف آب           -١٧
  .)٣٦(سجني إىل احلبس املؤبد ٤ ٠٠٠للحكم بعقوبة اإلعدام على 

 املثرية لالحتجاجـات أدت     ٢٠٠٧ أن انتخابات عام     ٢والحظت الورقة املشتركة      -١٨
اسية مع انتهاكات واسعة النطاق حلقوق اإلنسان       إىل اندالع أعمال عنف إثين ذات دوافع سي       

قتيل ونصف مليون مشرد     ١ ٥٠٠ارتكبتها مجاعات مسلحة والشرطة وقوات األمن خلَّفت        
وأفادت اللجنة الوطنية الكينية حلقوق اإلنسان بأنه مل ُتتَّخذ أي تـدابري مناسـبة     . )٣٧(داخليا

  .)٣٨(وفعالة ملعاجلة األسباب اجلذرية للعنف
ذكرت مجعية األشخاص املهددين ما أُبِلغ عنه من عمليات القتل والتشريد القسري            و  -١٩

عملية "أثناء عملية مشتركة للشرطة واجليش بعنوان ) Mount Elgon(يف منطقة ماونت إيلغون 
كما أشارت مجعية األشخاص املهددين إىل أنـه        . )٣٩(٢٠٠٨مارس  /يف آذار " إنقاذ األرواح 

 من أفراد    شخصاً ٤٥٠ وحدها يف نريويب أكثر من       ٢٠٠٨ضاء يف عام    أُعِدم خارج نطاق الق   
وأفادت اللجنة الوطنية الكينية حلقوق اإلنـسان       . )٤٠(اإلجرامية) Mungiki(عصابة موجنيكي   

  .)٤١(بأنه مل ُتتَّخذ أي خطوات مالئمة للقضاء على حاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء
القضائيني كينيا بأن تضع وتفعِّل سياسة أمنيـة        وأوصت الشبكة الكينية للمساعدين       -٢٠

  .)٤٢(وطنية تركز ضمن مجلة أمور على نزع أسلحة اجلماعات املسلحة
أشكاالً مـن    بأن النساء من السكان األصليني يواجهن        ٣وأفادت الورقة املشتركة      -٢١

اسلية منتظمة داخل جمتمعاهتن، ويشمل ذلك تشويه األعضاء التن       بصورة  ساءة  اإل و اإلجحاف
 ولكنه ال يزال مياَرس على نطـاق        ٢٠٠١لإلناث، الذي جرى حظره حبكم القانون يف عام         

  .)٤٣(واسع يف أوساط كثري من جمتمعات السكان األصليني
 ملكافحـة   ٢٠٠٠ أن العنف املرتيل، رغم قانون عـام         ٤وأوردت الورقة املشتركة      -٢٢

ية، يف تزايد ولكن عدد الـشكاوى يف         بشأن اجلرائم اجلنس   ٢٠٠٦العنف املرتيل وقانون عام     
 بإطالق محلة وطنية لزيادة الوعي بـالقوانني القائمـة          ٤وأوصت الورقة املشتركة    . )٤٤(تدنٍّ

  .)٤٥(وتنفيذها ومالحقة مرتكيب العنف املرتيل قضائيا
وحسبما قالته املنظمة الكينية ملساعدة كبار السن واملنظمة الدولية ملساعدة كبـار              -٢٣

ويتعرض املسنون لالهتامات بالسحر    . تشر اإلميان بالسحر على نطاق واسع يف كينيا       السن، ين 
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وبالتايل للعنف، ولكن املسنات، وال سيما من ليس لديهن أقرباء بـالغون مـن الـذكور                
ويتعرضن للضرب الوحشي، ويف أسوأ احلاالت،      . حلمايتهن، عرضة بصفة خاصة لالهتامات    

 املنظمتان مؤخرا تقييما مؤداه أنه حصل ارتفاع يف عدد          وقد أعدت . )٤٦(للحرق وهن حّيات  
وأفادتا بأن هذه االعتداءات تلفها ثقافة اإلفالت من        . )٤٧(حاالت قتل املسنني بتهمة السحر    

العقاب وأضافتا أن قدرة اجملتمع املدين على الدفاع عن حقوق املسنني والدعوة إىل إعـداد               
يتا كينيا بأن تكفل معاجلة حاالت القتل املتـصلة         وأوص. )٤٨(وتنفيذ سياسات بشأهنم ضعيفة   

 لـذلك   بالسحر باعتبارها جرائم قتل والتحقيق فيها ومالحقة اجلناة قضائيا ومعاقبتهم تبعـاً           
وبأن تنشئ آليات حملية للمساءلة يف جمال حقوق اإلنسان وتدرب الشرطة والقـضاة علـى               

  .)٤٩(كفالة محاية املسنني داخل جمتمعاهتم
ت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقاب البدين لألطفـال أن العقـاب             والحظ  -٢٤

البدين مشروع يف البيت وأن العملية اجلارية إلعداد مشروع نسخة منقحة من قانون شؤون              
وحيظر العقاب البدين يف املـدارس ويف منظومـة         .  قد تلغي هذا احلكم    ٢٠٠١الطفل لعام   

وأوصت . )٥٠(ص صريح حيظره يف مؤسسات الرعاية البديلة  اإلصالحيات بينما ال يوجد أي ن     
املبادرة كينيا بأن تسن قانونا حلظر مجيع أشكال العقاب البدين، مبا يف ذلك من خالل إلغاء                

  .)٥١( من قانون شؤون الطفل١٢٧املادة 
 كينيا بأن تعاجل مشكلة ظروف االحتجاز، وال سيما يف          ٤وأوصت الورقة املشتركة      -٢٥

وأفاد ائتالف أصـحاب    . )٥٢(املكتظة، وبأن جتري إصالحا جذريا لنظام السجون      السجون  
  سنوات يبقون يف السجن مـع أمهـاهتم     ٤ من األطفال الذين تقل أعمارهم عن        املصلحة بأن كثرياً  

  .)٥٣( الرتكاهبن جرائم بسيطة وقدم توصيات بوضع حد هلذه احلالةتاحملبوسات احتياطيا أو املدانا
 ، وسيادة القانونعدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابإقامة ال  -٣  

منذ تطبق  أفاد املعهد املعين بالشؤون الدينية والسياسة العامة بأن الشريعة اإلسالمية             -٢٦
استقالل كينيا يف القضايا اليت يكون فيها مجيع األطراف من املسلمني واقتصر االختـصاص              

 على بعض املقاطعات وعلى القضايا املدنيـة        ١٩٦٧ القضائي للمحاكم الشرعية حبلول عام    
 ١٧ومثة ما جمموعـه     . الصرفة املتمثلة يف األحوال الشخصية أو الزواج أو الطالق أو اإلرث          

 بينما جتري   هوأضاف املعهد أن  . )٥٤(قاضيا شرعيا حتدد تسلسلهم اهلرمي جلنة الدوائر القضائية       
حمط جـدل   ألة تكريس احملاكم الشرعية     مسيف الوقت الراهن صياغة دستور جديد، أضحت        

  .)٥٥(بني املسلمني واملسيحيني
 أن احلكومة مل تنفذ بعد توصيات جلنـة التحقيـق يف            ٢وذكرت الورقة املشتركة      -٢٧

أعمال العنف ملرحلة ما بعد االنتخابات اليت أنشأهتا للتحقيق يف أعمال العنف اليت أعقبـت               
مة وطنية حملاكمة املسؤولني عن إثـارة أعمـال         ، وخباصة إنشاء حمك   ٢٠٠٧انتخابات عام   

ود، ـة الشه ـات حلماي ـوأضاف ائتالف أصحاب املصلحة أنه مل ُتنشأ أي آلي        . )٥٦(العنف
 أن احلكومة   ٤والحظت الورقة املشتركة    . )٥٧(ما ساهم يف الفشل يف بدء التحقيقات اجلنائية       
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 ٢٠٠٨مـارس   /فـاق آذار  اختذت خطوات إلقرار السالم وأشارت يف هذا الـصدد إىل ات          
 من جدول األعمال، الذي دعا إىل إنشاء عدد من هيئات التحقيـق             ٤املعروف باسم البند    

كمـا  . ملعاجلة مسأليت العدالة واملساءلة وقضايا احلوكمة على املدى الطويل وسيادة القانون          
 واليت تتمثل   ٢٠٠٨أشارت إىل اللجنة الكينية للحقيقة والعدالة واملصاحلة اليت أنشئت يف عام            

واليتها يف التحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك تشريد اجملتمعات واسـتيطان              
 فيما يتعلق باألراضي واحليازة غـري       حاالت الظلم عرب التاريخ   األراضي وحاالت اإلخالء و   

 لألراضي، ال سيما وأن هذه االنتهاكات هلـا صـلة         املخالفة للقواعد واألصول    القانونية أو   
  .)٥٨(حباالت الرتاع أو العنف

وأفادت شبكة املنطقة الشرقية للمساعدين القضائيني بأن إقامـة العـدل تعرقلـها               -٢٨
. التكاليف املرتفعة للتمثيل ورسوم احملاكم وُبعد احملاكم ومراكز الشرطة يف املناطق الريفيـة            

للغة واإلجراءات املعقدة   وأشارت إىل أن حميط احملكمة يتسم بالعداء والغرابة والتخويف نظرا           
فضي ذلك إىل   وي. اليت ال يفهمها املواطن العادي بسبب أميته القانونية ونقص التعليم الرمسي          

  .)٥٩(ثقته يف إقامة العدلتقليص 
وأوصت الشبكة بوضع سياسة إلقامة العدل تعاجل مبـدأي الوصـول إىل العدالـة                -٢٩

يف مركزيـة  تحقيـق الال ا أوصت الـشبكة ب كم. والتعليم القائم على أساس املصلحة العامة 
البسيطة فصل يف اجلرائم    القضاء من خالل إنشاء احملاكم الصغرية إلقامة الدعاوى وحماكم لل         

 كينيـا   ٤وأوصت الورقة املشتركة    . )٦٠(وبضرورة االعتراف بنظم العدالة للمجتمعات احمللية     
د داخل النظام القضائي الذي يعيق       الفسا ةبأن تتخذ ما يلزم من تدابري اإلصالح ملعاجلة مشكل        

تعدِّل قانون جلنـة احلقيقـة والعدالـة        وبأن   )٦١(بشكل خطري مكافحة اإلفالت من العقاب     
 الذي جييز العفو املشروط على من يكشفون بشكل كامل عن مجيـع             ٢٠٠٨واملصاحلة لعام   

ان ـق اإلنـس  الوقائع ذات الصلة املتعلقة باألفعال املرتبطة باالنتهاكات اجلـسيمة حلقـو          
  .)٦٢(وباجلرائم االقتصادية

وأوصى ائتالف أصحاب املصلحة كينيا بأن تعدِّل الدستور وقانون شؤون الطفـل              -٣٠
لتوفري ضمانات لألطفال املخالفني للقانون والستحداث وحدات حلماية الطفل يف كل مراكز     

 .)٦٣(الشرطة وإحداث آلية مناسبة ملساءلة الشرطة

  ةية والزواج واحلياة األسرياحلق يف اخلصوص  -٤  
 كينيا بأن تعد سياسة تعاجل التحـديات احملـددة الـيت            ٤وصت الورقة املشتركة    أ  -٣١

  .)٦٤(تواجهها األمهات العازبات
مع التزاماهتا الدولية يف    متوافقة  قوانينها  عل   كينيا بأن جت   ١وأوصت الورقة املشتركة      -٣٢

ليت جترِّم العالقة اجلنسية بني بالغني متراضيني من        جمال حقوق اإلنسان بإلغاء مجيع األحكام ا      
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كما أوصى ائتالف أصحاب املصلحة كينيا بأن تسن قانونا شامال ملكافحة           . )٦٥(نفس اجلنس 
  .)٦٦(التمييز يوفر احلماية جلميع األفراد بغض النظر عن ميلهم اجلنسي أو هويتهم اجلنسية

 يفكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي واحلـق      حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وت        -٥  
  املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

أفاد املعهد املعين بالشؤون الدينية والسياسة العامة بأن جلنة العمل الرئاسي ملعاجلـة               -٣٣
أو التمييز املزعـومني أصـدرت يف       /الشواغل احملددة للمجتمع املسلم فيما يتعلق باملضايقة و       

 تقريرها النهائي الذي أمجلت فيه أحكام اعتمـاد الكليـات اإلسـالمية             ٢٠٠٩يوليه  /متوز
والسماح للتلميذات بارتداء احلجاب وإنشاء حمكمة عليا يف احملافظة الشمالية لتيسري إقامـة             

وأضاف . العدل وإنشاء وزارة على صعيد الدولة لتنمية مشال كينيا لتحفيز التنمية االقتصادية           
رئيس كيباكي منح السلطة املشتركة لكل من جلنة احلقيقة والعدالـة واملـصاحلة             املعهد أن ال  

  .)٦٧(واللجنة الوطنية للتالحم واالندماج مبعاجلة ما تعرض له املسلمون من حيف
وأوصت اللجنة الوطنية الكينية حلقوق اإلنسان بتجرمي خطاب الكراهية القائم ليس             -٣٤

  .)٦٨(س أخرى من قبيل نوع اجلنس والدين واإلعاقةفقط على أساس عرقي بل كذلك على أس
ور، ألهنا  ـمن الدست ) ١(٧٩ عن قلقها إزاء صياغة املادة       ١٩وأعربت منظمة املادة      -٣٥

مـن  ) ٢(٧٩وباإلضافة إىل ذلك، تنص املـادة       . ال تشمل احلق يف احلصول على املعلومات      
. )٦٩(يت يسمح هبا القانون الدويل    الدستور على قيود على حرية التعبري أوسع نطاقا من تلك ال          

 مبراجعة الدستور وتعديله كي حيمي حرية التعبري، مبا يف ذلك حرية ١٩وأوصت منظمة املادة 
  .)٧٠(اإلعالم طبقا للمعايري الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان

لحق  إىل أن كينيا تفتقر إىل قانون لتوفري احلماية الشاملة ل          ١٩وأشارت منظمة املادة      -٣٦
فال يزال آخر مشروع لقانون احلق يف حرية اإلعالم الذي يعود إىل عـام              . يف حرية اإلعالم  

 مل ُيقدَّم إىل الربملان ويعاين معظم الصحفيني يف غياب هذا القانون من مـشاكل يف                ٢٠٠٧
 إىل سلسلة من القوانني، اليت تساهم       ١٩وأشارت منظمة املادة    . )٧١(احلصول على املعلومات  

 للكتب والصحف أو قانون عام      ٢٠٠٢ييد أو هتديد حرية التعبري، من قبيل قانون عام          يف تق 
وأشارت الورقة  . )٧٢( لوسائط اإلعالم  ٢٠٠٧ للحفاظ على األمن العام أو قانون عام         ١٩٦٧

 إىل قانون األسرار الرمسية، الذي ُيستخدم إلجبار الـصحفيني علـى كـشف              ٢املشتركة  
 للكتب والصحف يقيد حريـة املنـشورات        ٢٠٠٢ون عام   وذكرت أن قان  . )٧٣(مصادرهم

  .)٧٤(يف استيفاء الشروط املالية لتسجيلهاالصعوبات البديلة األصغر حجماً اليت تواجه أشد 
 لوسـائط اإلعـالم     ٢٠٠٧ كينيا بأن تعدِّل قانون عام       ١٩وأوصت منظمة املادة      -٣٧

وأفـادت منظمـة    . )٧٥(إلعالملكفالة أقصى قدر من االستقاللية للمجلس الكيين لوسائط ا        
 عضواً ميلك سلطة    ١٣الصف األمامي بأن هذا القانون استحدث جملسا لوسائط اإلعالم من           
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منح االعتماد للصحفيني وسحبه منهم، ويسعى إىل مراقبة وسائط اإلعالم وتنظيمها بطريقة            
  .)٧٦(أشد صرامة

أو القـذف   (يه السمعة    إىل أن تشو   ١٩ ومنظمة املادة    ٢وأشارت الورقة املشتركة      -٣٨
 ٢٠٠٥يف عـام    مت الفصل فيها    ال يزال جرمية رغم تأكيدات لوزير العدل يف قضية          ) اجلنائي

 أن قانون العقوبـات     ١٩وذكرت منظمة املادة    . )٧٧(بأن القانون ذي الصلة لن ُيعتَمد بعدها      
 بأن ٢املشتركة  وأفادت الورقة   . )٧٨(يوفر أيضا محاية خاصة للرئيس والوزراء وأعضاء الربملان       

وأوصت منظمة  . )٧٩(الكتب الناقدة غري متاحة بسبب خشية املقاضاة مبوجب قانون القذف         
  .)٨٠( برتع صفة اجلرمية عن التشهري٢ والورقة املشتركة ١٩املادة 
 بأنه، وإن كانت الصحافة حرة نسبيا، ال تزال التـوترات           ١٩وأفادت منظمة املادة      -٣٩

الم قائمة وتتخذ شكل هتديدات وشتائم وطعون قانونية تؤدي إىل          بني احلكومة ووسائط اإلع   
. )٨١(كما أن صحفيا قُِتل يف إحدى احلاالت ومل جير أي حتقيق فعال يف مقتله          . فرض غرامات 

 أمثلة من سلسلة من أحداث ووقائع قانونية حصلت يف السنوات           ٢وقدمت الورقة املشتركة    
ئط اإلعالم بصفة عامة ولبعض الـصحفيني بـصفة         األخرية اعُتبِرت حتذيرات مباشرة لوسا    

 بأن العديد من الصحفيني يقرون بأن مواضيع معينة ُتعَترب حمرمـة            وأفادت أيضاً . )٨٢(خاصة
 أنه توجد أيضا أدلـة      ٢وأضافت الورقة املشتركة    . )٨٣(بسبب اخلوف من التعرض لالنتقام    

ـ هم أكثـر    الصحافة  على أن من يكتبون ملنشورات خارج نطاق التيار السائد من             ةعرض
  .)٨٤(للمضايقة من طرف السلطات

، فقد حصلت إخفاقات خطرية داخل وسائط       ١٩وحسبما أفادت به منظمة املادة        -٤٠
يف الفتـرة   وقعـت   اإلعالم نفسها خالل األزمة وأعمال الشغب املتصلة باالنتخابات واليت          

 العنف واالنقسامات اإلثنية ذات    الرقابة الذاتية واملعاجلة غري الالئقة ألعمال      (٢٠٠٨-٢٠٠٧
 طـال   واعتمدت احلكومة قيودا شديدة على وسائط اإلعالم خلفت أثراً        ). الدوافع السياسية 

ويف مقابالت عديدة، اشتكى صحفيون وحمررو صحف بارزون من         . أمده على حرية التعبري   
لكتروين طيلة كانون   أهنم تلقوا هتديدات بالقتل عن طريق الرسائل اهلاتفية القصرية والربيد اإل          

 وردت، حسبما ُزِعم، من مقاتلي كيكويو وموظفي أمـن          ٢٠٠٨فرباير  /يناير وشباط /الثاين
 بأن احلكومة حظرت عقب     ٢وأفادت منظمة الصف األمامي والورقة املشتركة       . )٨٥(الدولة

ملنـددة  نتائج االنتخابات املثرية للجدل البث احلي لوسائط اإلعالم الكينية إلمخاد األصوات ا           
 كينيا بـأن تكفـل      ١٩وأوصت منظمة املادة    . )٨٦(بأعمال العنف اليت أعقبت االنتخابات    

التحقيق الكامل يف مجيع حاالت مضايقة وسائط اإلعالم واملالحقة القضائية الفعالة للجنـاة             
 كينيا بأن جتري حتقيقا كامال ونزيهـا يف         ٢وأوصت الورقة املشتركة    . )٨٧(مىت أمكن ذلك  

 وبأن تكفل ٢٠٠٩ل صحفي ومدافعني عن حقوق اإلنسان حصلت يف مطلع عام حوادث قت
 كينيا بأن تكف عـن      ٢كما أوصت الورقة املشتركة     . )٨٨(تقدمي املسؤولني عنها إىل العدالة    

  .)٨٩(فرض إجراءات احلظر على وسائط اإلعالم
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كـوين  وأفادت منظمة الصف األمامي بأن الدستور حيمي احلق يف حرية التجمع وت             -٤١
غري أن عددا من املدافعني عن حقوق اإلنسان تعرضوا لالعتقال من قبل الشرطة             . اجلمعيات

املشاركة يف مظاهرة   "أو قوات األمن ملشاركتهم يف احتجاجات سلمية وُوجِّهت إليهم هتمة           
وحسبما أوردته التقارير، فقد خـضعت مكاتـب عـدة          ". إثارة الشغب "أو  " غري قانونية 

وقدمت منظمة  . )٩٠(إلنسان للتفتيش وصودرت ممتلكاهتا واعُتِقل موظفوها     منظمات حلقوق ا  
كما أشارت إىل أن مدافعني عن حقوق اإلنسان . )٩١(الصف األمامي أمثلة من هذه األحداث  

أبلغوا عن عدة حاالت ُوظِّف فيها النظام القضائي ضدهم انتقاما منهم لعملـهم يف جمـال                
  .)٩٢(حقوق اإلنسان

ظمة الصف األمامي أنه يف أعقاب زيارة املقرر اخلاص املعـين حبـاالت         وذكرت من   -٤٢
 اسـُتهِدف   ٢٠٠٩فربايـر   /اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا يف شباط         

. بشكل خاص املدافعون عن حقوق اإلنسان الذين نقلوا معلومات إىل خبري األمم املتحـدة             
. )٩٣(و مخسة عشر لالختفاء أو اللجوء إىل املنفـى        وقد قُِتل على األقل ثالثة منهم واضطر حن       

وأفادت اللجنة الوطنية الكينية حلقوق اإلنسان بأن مجيع من تفاعلوا مع املقرر اخلاص تلقـوا               
وأوصت منظمة الصف األمامي كينيا     . )٩٤(مكاملات هاتفية أو رسائل نصية تتضمن هتديدات      

 ةدافعني عن حقوق اإلنسان وملعاجلة مـشكل      بأن تتخذ تدابري فورية لضمان سالمة ومحاية امل       
اإلفالت من العقاب فيما يتعلق باالعتداءات واالنتهاكات اليت ُترَتكب يف حق املدافعني عـن    

  .)٩٥(حقوق اإلنسان
 أن عددا من الكتاب اعُتِقلوا ملشاركتهم يف احتجاجات         ٢وذكرت الورقة املشتركة      -٤٣

" التجمع غري القانوين"يف هذه احلاالت هي عموما   وأن التهم املوجهة     ٢٠٠٧سلمية منذ عام    
 أن احلق يف حرية التجمع وتكـوين        ٢وذكرت الورقة املشتركة    . )٩٦("اإلخالل بالسلم "أو  

اجلمعيات حممي مبوجب الدستور الكيين، ولكن حصل منذ اندالع أعمال العنف فيما بعـد              
وأوصت بأن توضـح كينيـا      . )٩٧(االنتخابات التباس خبصوص مشروعية املظاهرات العامة     

  .)٩٨(إجراءات إخطار الشرطة سلفاً باملظاهرات العامة
 يف إطار جلنة خمصصة خالل       بأن احلكومة باشرت جهوداً    ١٩وأفادت منظمة املادة      -٤٤
 لتقييد إمكانية االطالع على بعض احملتويات، مبـا يف ذلـك املـواد املتعلقـة                ٢٠٠٨عام  

 ومات واالتصاالت غري مقيد نـسبياً ـمال تكنولوجيات املعلاستعمن أن   رغم   بال )٩٩(بالفساد
  .يف كينيا

وأفاد كل من ائتالف أصحاب املصلحة واللجنة الوطنية الكينية حلقوق اإلنسان بأن              -٤٥
املرأة تعاين من نقص شديد للغاية يف التمثيل يف مواقع صنع القرار ويف امليدان الـسياسي ويف             

ات الوطنية وعلى الصعيد احمللي وأوصيا كينيـا بـأن تنفِّـذ            املناصب احلكومية ويف املؤسس   
  .)١٠٠( يف املائة يف مواقع القيادة وصنع القرار٣٠السياسة الرامية إىل حتقيق متثيل املرأة بنسبة 
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ـ   ـوأشار ائتالف أصحاب املصلحة إىل أن مجيع األحزاب الـسياسي           -٤٦ ح ـة مل ترش
 وأن األقليـات اإلثنيـة      ٢٠٠٧ت العامـة لعـام      معوقني كأعضاء يف الربملان بعد االنتخابا     

وجمتمعات السكان األصليني تعاين أيضا من النقص يف التمثيل نظرا لضعف موقفهـا مـن               
  .)١٠١(الناحية العددية

  احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية  -٦  
 للقطاع  أفاد ائتالف أصحاب املصلحة بأن اإلطار القانوين احلايل ال يوفر أي محاية             -٤٧

. غري الرمسي على قدم املساواة مع القطاع الرمسي رغم اعتماد النظام اجلديد لقانون العمـل              
 اليت  تعديالتالكما أنه توجد ثغرة يف محاية حقوق العمال يف ظروف عمل آمنة ومواتية بعد               

  .)١٠٢(٢٠٠٧العمل لعام املتعلق بالتعويضات عن إصابات قانون أدخلت يف ال
 يف املائة من العاطلني عـن       ٧٢ف أصحاب املصلحة أن الشباب ميثلون       وذكر ائتال   -٤٨

ويشوب الفساد معظـم    . العمل، وليس لدى معظمهم أي تدريب مهين عدا التعليم الرمسي         
املبادرات احلكومية بسبب النقص يف الشفافية واملساءلة، وخباصة فيما يتعلق بصندوق تنميـة        

  .)١٠٣(مشاريع الشباب
ف أصحاب املصلحة كينيا بأن تنفِّذ توصيات فرقة العمـل الرفيعـة            وأوصى ائتال   -٤٩

  .)١٠٤(املستوى املعنية بأزمة السجون، وخباصة فيما يتعلق بتحسني ظروف عمل حراس السجون

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق  -٧  
 كيين يعـانون     ماليني ٣,٨أشار ائتالف أصحاب املصلحة إىل أن التقارير تفيد بأن            -٥٠

وأوصت اللجنة الوطنية الكينية حلقوق اإلنسان      . )١٠٥(من اجلوع وأوصى مبعاجلة هذه املسألة     
 بـأن القطـاع   ٤وأفادت الورقة املشتركة . )١٠٦(كينيا بأن تكفل احلق يف الغذاء يف الدستور  

 الزراعي يواجه حتديات تتصل باإلنتاجية واستخدام األراضي واألسـواق وزيـادة القيمـة            
  .)١٠٧(وأوصت بأن تزيد كينيا مستوى اإلنفاق على الزراعة

وأفاد ائتالف أصحاب املصلحة بأنه، رغم حتديد السياسات الوطنية للصحة بشكل             -٥١
 جيد، ال تزال القدرة على حتمل التكلفة وإمكانية االستفادة الفعلية تشكالن العائقني الرئيسيني أمـام              

كما أوصى ائتالف أصحاب املصلحة كينيا      . )١٠٨(ودةاحلصول على الرعاية الصحية ذات اجل     
  .)١٠٩(بأن حترص بقوة يف مفاوضاهتا على محاية احلق يف الصحة يف اتفاقات الشراكة االقتصادية

 باجلهود الرامية إىل مواجهة فريوس نقص املناعـة         ٤الورقة املشتركة   بينما ترحب   و  -٥٢
 ٢٤ ٠٠٠دها بتزويد مـا ال يقـل عـن    على أن كينيا مل تف بوع   شددت  اإليدز،  /البشرية
وباإلضافة إىل ذلك، تزايد عدد املصابني      . بالعقاقري املضادة للفريوسات   إليدز سنوياً با مصاب

 بأن نظم دعم األرامـل      ٤كما أفادت الورقة املشتركة     . اإليدز/بفريوس نقص املناعة البشرية   
وأشارت منظمة مركبات   . )١١٠(ودةاإليدز حمد /واأليتام املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية     
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 إىل حالة املعوقني احلاملني لفـريوس نقـص املناعـة           القدر ومبادرة احلقوق اجلنسية حتديداً    
ورغم أن اخلطة الوطنيـة االسـتراتيجية       . اإليدز الذين ُتقدَّر نسبتهم بعشرة يف املائة      /البشرية

ا، فال بد من تعزيز العـالج        حتدد جماالت أولوياهت   ٢٠١٠-٢٠٠٦ملكافحة داء اإليدز للفترة     
  .)١١١(والرعاية والوقاية واحلق يف احلصول على خدمات فعالة

باجملان يف مجيع مراكز الـصحة      إمكانية الوصول    كينيا بأن تتيح     ٤وأوصت الورقة     -٥٣
وبـأن  بالعقاقري املضادة للفريوسات واالستـشارة      لعالج  اخدمات  إىل  العامة واملستشفيات   

لى الوصول إىل العدد املتزايد من املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية   حترص بشكل أفضل ع   
وتعزز محلة مكافحة الوصم والتمييز وتنقح برامج الوقاية والتوعية والتثقيف الرامية إىل تغيري             

وأوصت منظمة مركبات القدر ومبادرة احلقوق اجلنسية كينيا بأن تنفِّـذ           . )١١٢(اتيالسلوك
 لتغيري مواقف مقدمي خدمات الرعاية الصحية إزاء املرضى املعـوقني،           استراتيجيات وبرامج 

وال سيما يف مراكز الصحة العامة، بغية التقليل إىل أدىن حد من خوفهم وتوجـسهم مـن                 
  .)١١٣(التماس املساعدة يف املؤسسات اخلاضعة إلدارة احلكومة

ية تقليص معـدل    وأوصى ائتالف أصحاب املصلحة بسن قانون للصحة اإلجنابية بغ          -٥٤
  .)١١٤(وفيات األمهات والرضع

والحظت الشبكة الكينية للمساعدين القضائيني أنه ال توجد أي أحكام تـشريعية              -٥٥
تعترف باحلق يف السكن الالئق وأن نسبة هائلة من سكان احلواضر يعيشون يف مـستوطنات            

ـ  ٤املشتركة  وأوصت الورقة   . )١١٥( كافيةعشوائية ال توجد هبا أي هياكل أساسية         ا ـ كيني
وأوصت . )١١٦(٢٠٠٤بأن تنفِّذ بفعالية السياسة الوطنية احلالية للسكن اليت ُوِضعت يف عام            

الشبكة الكينية للمساعدين القضائيني كينيا بأن تنفِّذ سياسة الـسكن يف املنـاطق الريفيـة               
ـ وأوصـت ال  . )١١٧(واحلضرية حرصاً على أن تكون املساكن املشيدة رفيعة اجلودة         ة ـلجن

الوطنية الكينية حلقوق اإلنسان كينيا بأن تشرع إجراءات لكفالة إجراء عمليـات اإلخـالء              
  .)١١٨(بطريقة إنسانية

 وأدىن لريفية أن نسبة احلصول على املياه أدىن يف املناطق ا٤وذكرت الورقة املشتركة     -٥٦
ه ين القضائيني إىل أن   وأشارت شبكة املنطقة الشرقية للمساعد    . )١١٩(بكثري يف أوساط الفقراء   

ووزارة البيئة إمكانية مراقبة استخدام املياه احملصلة مـن  للري مجلس الوطين ينبغي أن تتاح لل   
منابع األهنار الرئيسية وبالتايل األمن الغذائي للشعب الكيين بصفة عامة، وال سيما خالل فترة              

 امليـاه واألمـن     وأوصت الشبكة كينيا بأن تـضع سياسـة وطنيـة إلدارة          . )١٢٠(اجلفاف
وعاجل . )١٢٢(وأوصت الشبكة الكينية للمساعدين القضائيني بوضع سياسة للري    . )١٢١(الغذائي

  .)١٢٣( هذه املسألةائتالف أصحاب املصلحة أيضاً
وأبلغت شبكة املنطقة الشرقية للمساعدين القضائيني عن األضرار البيئية اليت خيلفها             -٥٧

 واملستوى املتدين جدا لألسعار اليت يبيع هبا املستخرجون         استخراج الرمال من ضفاف األهنار    
وأوصت الشبكة اهليئـة الوطنيـة      . )١٢٤(الرمال للوسطاء، ما جيعل املستخرجني يف حالة فقر       
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 للحد مـن    ٢٠٠٧إلدارة الشؤون البيئية بأن تنفِّذ على حنو تام قواعد استخراج الرمال لعام             
صلحة إىل أن النظم اإليكولوجية األساسية ال تـزال         وأشار ائتالف أصحاب امل   . تدهور البيئة 

تتأثر سلبا مبمارسات من فعل اإلنسان تؤدي إىل تدهور البيئة، من قبيـل مركـب غابـة                 
وأوصى ائتالف أصحاب املصلحة كينيا بأن تزيد خمصصاهتا من امليزانيـة للهيئـة             . )١٢٥(ماو

. )١٢٦(دارة الـشؤون البيئيـة وتنـسيقها      الوطنية إلدارة الشؤون البيئية املكلفة بإنفاذ قانون إ       
  .)١٢٧( كينيا بأن تضع سياسة شاملة حلفظ البيئة٤وأوصت الورقة املشتركة 

  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع  -٨  
ث التعلـيم   دااسـتح مت  أفادت شبكة املنطقة الشرقية للمساعدين القضائيني بأنـه           -٥٨

وأفادت الورقـة  . )١٢٨(٢٠٠٨ والتعليم الثانوي اجملاين يف عام   ٢٠٠٣يف عام   االبتدائي اجملاين   
 بأن هذه املسألة أدت إىل توسع املرافق أكثر من الالزم وإىل اكتظاظ املـدارس               ٤املشتركة  

وأشارت شبكة املنطقة الشرقية    . )١٢٩(وندرة املدارس يف بعض املناطق وتكاليف أخرى لألسر       
  .)١٣٠( وجود مشاكل مماثلة يف احملافظة الشرقية السفلىللمساعدين القضائيني إىل

وأوصت شبكة املنطقة الشرقية للمساعدين القضائيني كينيا بأن تضع سياسة تعليمية             -٥٩
وأوصى ائتالف أصحاب املصلحة كذلك كينيا بأن تنشئ        . )١٣١(تكفل ضمان جودة التعليم   

لتعليم اإللزامي اجليد للجميـع، وال سـيما        إطارا قانونيا لتنظيم قطاع التعليم وكفالة إتاحة ا       
الفئات الفقرية واملهمشة واملستضعفة؛ وبأن تعيِّن مزيدا من املدرسني لتلبية الطلب أو تعتمـد         

 متعدد النوبات يف املدارس؛ وبأن تضع تدابري أشد صرامة وآليات مناسبة            ِعوض ذلك برناجماً  
. )١٣٢( يف إدارة صناديق اِملنح والتعلـيم      ة وزيادة مشاركة العموم   ـللمساءلة وضمان الشفافي  

كما أوصى ائتالف أصحاب املصلحة كينيا بأن تضع الصيغة النهائية لـسياسة تعلـيم ذوي              
  .)١٣٣(االحتياجات اخلاصة حرصا على أن يتلقى مجيع األطفال املعوقني الدعم الالزم

  األقليات والشعوب األصلية  -٩  
 الدستور حيمي عددا من احلقوق األساسية؛ غـري          إىل أن  ٣أشارت الورقة املشتركة      -٦٠

وأوصى ائتالف أصحاب   . )١٣٤(أن كثريا منها ال ُيحَمى عندما يتعلق األمر بالشعوب األصلية         
املصلحة كينيا بأن تدمج حقوق األقليات والشعوب األصلية يف شرعة الدسـتور للحقـوق              

األمم والشعوب غري املمثلـة  كما أوصت منظمة . )١٣٥(وخطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان 
بأن يعزز اإلصالح الدستوري حقوق اجلماعات وبأن يعتمد سياسة توطد االعتراف السياسي 

  .)١٣٦(باجلماعات غري املمثلة من قبيل مجاعة ماساي ومشاركتها يف احلياة السياسية
يف  أن العنف وحالة انعدام األمن ينتشران بشكل خطري          ٣وذكرت الورقة املشتركة      -٦١

وأضافت أن احلكومة ال تقوم بأي حماولة جدية ملنع ذلـك أو تقـدمي              . مناطق كينيا الرعوية  
  .)١٣٧(املسؤولني إىل العدالة
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وقدمت منظمة صمود الثقافات معلومات مفصلة عن حالة شعب سامبورو بعـدما              -٦٢
 وا أطفاالً سرق أفراد من قبيلة بورانا ومهامجون من بلد جماور، حسبما ُزِعم، ماشية واختطف            

 على قـرى    أدى إىل اعتداءات هائلة ومنظمة جيداً     األمر الذي   ،  )١٣٨(٢٠٠٩فرباير  /يف شباط 
شعب سامبورو من قبل قوات مشتركة للشرطة واجليش واستخدام مرتزقة من بلـد جمـاور       

، )من بينهم نساء وأطفـال    ( عن وقوع ضحايا يف أوساط السكان        وفضالً. متوهلم احلكومة 
ويبدو أن ما يـثري كـل هـذا العنـف           . ذاء الوحيد للشعب، أي املاشية    صودر مصدر الغ  

والتخويف هو العقود النفطية اليت منحتها احلكومة مؤخرا لشركات أجنبيـة للتنقيـب يف              
  .)١٣٩(أراضي شعب سامبورو

 كينيا بأن حتقق يف حاالت الرتاعات العنيفـة وتقـدم           ٣وأوصت الورقة املشتركة      -٦٣
إىل العدالة وتتخذ اخلطوات الالزمة لتعويض الضحايا وتـضع تـدابري    مرتكيب أعمال العنف    

  .)١٤٠(فعالة ملنع الرتاعات وتسويتها
 كينيا بأن تعترف يف سياستها الوطنية لألراضي جبدوى         ٣وأوصت الورقة املشتركة      -٦٤

أراضي الرعاة وبالطريقة اليت ُتستخدم هبا وبأن تدرج أراضي الرعاة ضمن فئـة األراضـي               
هولة يف هذه السياسة وتعترف حبق جمتمعات الرعاة والسكان األصليني يف ممارسة أنشطتها             املأ

  .)١٤٢(وقدم ائتالف أصحاب املصلحة كذلك توصية يف هذا الصدد. )١٤١(على أراضي أسالفها
 بأن األوجيك، وهم مجاعة من ممارسي أنشطة الـصيد          ٣وأفادت الورقة املشتركة      -٦٥

. ، عرضة لإلخالء من غابة ماو، اليت استعملوها بطريقة مستدامة لقرون          ومجع الثمار التقليدية  
. )١٤٣(وأوصت بأن حتمي كينيا حقوق شعب األوجيك كقبيلة وتصون وجودهم يف املستقبل           

كما أبلغت منظمة األمم والشعوب غري املمثلة عن اإلخالء القسري للماساي مـن غابـة               
وبال كـبري علـى     " منطقة نريويب الكربى  "إنشاء   بأن   ٣وأفادت الورقة املشتركة    . )١٤٤(ماو

جمتمع املاساي الرعوي اجملاور وأوصت كينيا بأن تكف عن توسيع العاصمة على حـساب              
كما أبلغت منظمة األمم والشعوب غري املمثلة عن أثر         . )١٤٥(أراضي شعب املاساي التقليدية   

  .)١٤٦(يات يف هذا الصددالتلوث وتدهور البيئة والسياحة على حالة املاساي وقدمت توص
 يغفالن قبائل   ١٩٨٩ أن الدستور وتعداد السكان لعام       ٣وذكرت الورقة املشتركة      -٦٦

السكان األصليني األصغر حجماً من قبيل األوجيك وإيلمولو وواتا ويـاكوو وال يعتـرف              
 وهم   اإليلتشاموس، موباإلضافة إىل ذلك، قا   . القانون بالتايل بوجودها وهويتها وال حيميهما     
احلكومة الكينيـة للمطالبـة حبقهـم       مبقاضاة  جمتمع رعوي مهمش من السكان األصليني،       

ورغم أن اإليلتشاموس كسبوا    . الدستوري يف دائرة منفصلة تكفل حقهم يف التمثيل السياسي        
وأفادت منظمة األمم والشعوب غري     . )١٤٧(القضية، فإن احلكومة مل تنفِّذ حكم احملكمة العليا       

أن املاساي، نظرا لضآلة عددهم، ممنوعون من ممارسة أنشطة سياسية على الـصعيد             املمثلة ب 
وأضافت منظمة األمم والشعوب غري املمثلة أن نقص        . )١٤٨(الوطين أو على مستوى احملافظة    

وأوصت . )١٤٩(البيانات املصنفة حسب األصل اإلثين خيفي قضايا األقليات ويبقيها بال معاجلة          
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 أن تصنَّف بيانات تعداد السكان املقبل حسب األصل اإلثين لتكـوين            بأن حترص كينيا على   
صورة أفضل عن تركيبة السكان الكينيني وتكييف السياسات وفق االحتياجـات احملـددة             

  .)١٥٠(للجماعات وبأن تعتمد سياسة وطنية شاملة ملعاملة األقليات
لسكان األصـليني يف     بأن معدل الوفيات يف جمتمعات ا      ٣وأفادت الورقة املشتركة      -٦٧

وتعاين املناطق اليت تسكنها جمتمعات الـسكان       . تزايد نظرا لعدم كفاية مرافق الصحة العامة      
. )١٥١(األصليني من الفقر والتهميش وقد أولت احلكومة قدرا حمدودا جدا من العناية لتنميتها            

 املاسـاي مـع     وقدمت منظمة األمم والشعوب غري املمثلة تعليقات مماثلة فيما يتعلق بشعب          
اهتمام خاص باحلصول على اخلدمات املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية وأوصـت بـأن         

  .)١٥٢(تتخذ كينيا إجراءات إجيابية لوضع سياسات للشروع يف استراتيجية للحد من الفقر

  املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء  -١٠  
 الجئ مـن بلـد جمـاور        ٢٨٠ ٠٠٠وأفادت مجعية األشخاص املهددين بأن حنو         -٦٨

 الجئ  ٥٠ ٠٠٠، أتى أكثر من     ٢٠٠٩ومنذ بداية عام    . يعيشون يف خميمات داداب لالجئني    
وأبلغت مجعية األشخاص املهددين عن عمليات جتنيد عسكري لالجئني         . )١٥٣)إىل املخيمات 

  .)١٥٤(قام هبا بلد جماور يف املخيمات

  املشردون داخلياً  -١١  
 ٤٠٠ ٠٠٠ص املهددين إىل أن كينيا لديها يف الوقت الراهن حنـو            أشارت مجعية األشخا    -٦٩

وأوصت اللجنة الوطنية الكينية حلقوق اإلنسان كينيا بأن توفر للمشردين          . )١٥٥(مشرد داخليا 
تعويضات مناسبة وبـأن    ) ٢٠٠٧ضحايا أعمال العنف اليت أعقبت انتخابات عام         (داخلياً

ـ . )١٥٦(ة توطينهم وإدمـاجهم   توجِد الظروف والوسائل اليت تيسر إعاد      ت الورقـة   ـوقدم
  .)١٥٧( توصيات مماثلة٤املشتركة 

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -١٢  
أفاد املعهد املعين بالشؤون الدينية والسياسة العامة بأن بعـض الزعمـاء املـسلمني           -٧٠

أديا إىل  وإنشاء وحدة الشرطة ملكافحة اإلرهاب   ٢٠٠٣يدعون أن قانون قمع اإلرهاب لعام       
واختذ هذا التمييز املزعوم إىل حد كبري شكل رفض         . التمييز الديين ضد املسلمني ومضايقتهم    

 شـخص مـن     ١٠٠منح جوازات السفر وبطاقات اهلوية، وأدى أيضا إىل تسليم أكثر من            
  شهراً ١٨وعادوا الحقا إىل كينيا بعد      . اإلرهابيني املشتبه هبم، ومنهم أطفال، إىل بلد جماور       

 .)١٥٨(يهم أمارات تعذيب بينةوعل

   والقيودوالتحدياتاإلجنازات وأفضل املمارسات   -ثالثاً   
  ال ينطبق



A/HRC/WG.6/8/KEN/3 

GE.10-10670 16 

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية   -رابعاً   
  ال ينطبق

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
  ال ينطبق
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