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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة احلادية والعشرون
  ٢٠١٥يناير / كانون الثاين٣٠-١٩

ملتحدة السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً       موجز أعدته مفوضية األمم ا        
 ٥ والفقرة   ٥/١ من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان        )ج(١٥للفقرة  

  ١٦/٢١من مرفق قرار اجمللس 

  *كينيا    

  موجز    
 جهـة معنيـة إىل عمليـة        ٢٤ املقدمة مـن     )١(هذا التقرير هو موجز للمعلومات      

يهيـة العامـة الـيت اعتمـدها        وهو يتبع هيكل املبادئ التوج    . االستعراض الدوري الشامل  
وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهـات نظـر          . ١٧/١١٩حقوق اإلنسان يف قراره      جملس
املفوضية السامية حلقـوق    (اقتراحات من جانب مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان          أو

وقد ذُكرت بصورة منهجيـة     . وال أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات حمددة        ) اإلنسان
حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما مت قدر اإلمكـان اإلبقـاء                يف

، ُيخصص، حسب مقتضى    ١٦/٢١وعمالً بقرار اجمللس    . النصوص األصلية دون تغيري    على
احلال، فرع مستقل إلسهامات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولـة موضـوع             

وُتتاح على املوقـع الـشبكي      . اًء على التقيُّد الكامل مببادئ باريس     االستعراض واملعتمدة بن  
. للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الـواردة           
  .وقد روعي يف إعداد هذا التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حدثت أثناء تلك الفترة

__________ 

  .مل ُتحرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  

 
 A/HRC/WG.6/21/KEN/3  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

27 October 2014 
Arabic 
Original: English 



A/HRC/WG.6/21/KEN/3 

GE.14-19115 2 

 من املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولـة         املعلومات املقدَّمة   -أوالً  
  موضوع االستعراض واملعتمدة بالتقيد الكامل مببادئ باريس

بأن ) اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان   (أوصت اللجنة الوطنية الكينية حلقوق اإلنسان         -١
د أسـرهم،   تصّدق كينيا على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـرا           

واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري، وكـذلك علـى مجيـع             
  .)٢(الربوتوكوالت االختيارية امللحقة هبما

وأشارت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان إىل أن كينيا أصدرت دستوراً جديداً ُيعـد               -٢
دمي يف الدميقراطية املعاصرة، وهـو    واحداً من أهم الدساتري القائمة على الفكر التحويل والتق        

يتضمن شرعة حقوق تنص صراحةً على محاية احلقوق يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعيـة             
اللجنة الوطنيـة حلقـوق    والثقافية؛ وتوفري محاية أفضل للفئات الضعيفة واملهمَّشة؛ وتكريس   

  . )٣(اإلنسان يف الدستور
ان واجلهات املعنية األخرى يف وضع السياسة       وشاركت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنس      -٣

وقـد  . وخطة العمل الوطنيتني يف جمال حقوق اإلنسان، وقدمتاها إىل الدولـة العتمادمهـا            
اعُتمدت بالفعل خطة العمل، وأوصت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان باإلسراع بعملية وضع            

  .)٤(اخلطة يف صيغتها النهائية
قوق اإلنسان إىل أن كينيا قَبِلَت يف االستعراض الدوري         وأشارت اللجنة الوطنية حل     -٤

الشامل األول املتعلق هبا التوصية املتصلة بالقضاء على استخدام التعذيب، ورغم ذلك ال تزال              
وأوصت اللجنة الوطنيـة    . ممارسات التعذيب مستمرة، ومل تتخذ كينيا تدابري للقضاء عليها        

 التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة     بإصدار مشروع قانون منع التعذيب؛ وب     
  .)٥(التعذيب؛ وبتنفيذ مجيع املالحظات اخلتامية اليت قدمتها جلنة مناهضة التعذيب

وأشارت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان إىل التوصيات الـيت قَبِلَتـها كينيـا يف إطـار          -٥
تدعو إىل إجراء إصالحات يف نظامي القضاء       االستعراض الدوري الشامل األول املتعلق هبا، واليت        
وأشادت اللجنة باإلصـالحات القـضائية      . والشرطة من أجل حتسني ُسُبل احلصول على العدالة       

 .اضطلعت هبا كينيا، وهي اإلصالحات اليت عززت ثقة اجلمهـوري يف اجلهـاز القـضائي               اليت
 من نقص يف عدد املوظفني،      ذلك، أشارت اللجنة إىل أن اجلهاز القضائي ال يزال يعاين          ومع

تتحقـق   وعالوة على ذلـك، مل    . وال ميكنه إجناز القضايا املتراكمة والنظر يف قضايا جديدة        
وأوصت اللجنة مبواصلة اإلصالحات يف جهاز الشرطة؛ وبـضمان         . إصالحات قطاع األمن  

  .)٦(فيةإمداد اجلهاز القضائي بالعدد الكايف من املوظفني؛ وبضمان ختصيص موارد مالية كا
وأشارت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان إىل أن جلنة احلقيقة والعدالـة واملـصاحلة،               -٦
أُنشئت لتحقيق مجلة أغراض، منها إعداد سجل دقيق وكامـل وتـارخيي بانتـهاكات               اليت

 ١٩٦٣ديـسمرب   /كانون األول  ١٢وجتاوزات حقوق اإلنسان اليت وقعت خالل الفترة من         
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 ٢١قّدمتـه إىل الـرئيس يف        و ، قد فرغت من إعداد تقريرهـا      ٢٠٠٨فرباير  /شباط ٢٨ إىل
. وبعد مرور عام، مل تنفذ كينيا بعد التوصيات املدرجة يف هـذا التقريـر      . ٢٠١٣مايو  /أيار

كينيا تقرير جلنة احلقيقة والعدالة واملصاحلة       وأوصت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بأن تنشر      
إطاراً تشريعياً وإدارياً لتنفيذ توصيات جلنة احلقيقة والعدالة    وتتيحه على نطاق واسع؛ وبأن تضع       

  .)٧(واملصاحلة؛ وبأن تكفل تنفيذ مجيع التوصيات وتقدم التعويض لضحايا املظامل التارخيية
 وأشارت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان إىل أن املدافعني عـن حقـوق اإلنـسان               -٧
ملضايقة، واالعتـداء، واالعتقـال واالحتجـاز       يزالون يتعرضون للتخويف، والتهديد، وا     ال

التعسفيني، واملقاضاة الكيدية، والتهديد بالقتل، وأحياناً القتل، وذلك يف مناخ عام يـشجع             
وأوصت اللجنة بـسن تـشريعات   . على اإلفالت من العقاب ويفتقر إىل خيارات اإلنصاف     

إعالن األمم املتحدة املتعلق    تشجع العمل الذي يؤديه املدافعون عن حقوق اإلنسان، وبإدماج          
باملدافعني عن حقوق اإلنسان يف التشريعات الوطنية؛ وبإلغاء أو تعديل القوانني القائمة الـيت              
قد تعوق عمليات اجملتمع املدين النابض باحلياة أو تعوق إرساء دعائم هذا اجملتمع؛ وبتوجيـه               

  .)٨(قوق اإلنساندعوة مفتوحة إىل املقررة اخلاصة املعنية باملدافعني عن ح
وأشارت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان إىل التوصيات املقدَّمة يف إطار االستعراض             -٨

، وهي التوصيات املتعلقة بالوصول إىل أعلى       ٢٠١٠الدوري الشامل اليت قَبِلتها كينيا يف عام        
ـ               ه مستويات ميكن بلوغها من الصحة، ولكنها الحظت أن حتقيق هذا اهلدف ال يزال يواج

وأوصـت اللجنـة    . صعوبات، وأن ُسُبل احلصول على خدمات الصحة اإلجنابية مل تتحسن         
تزيد كينيا املخصصات املالية يف امليزانية لقطاع الصحة؛ وبأن تنفذ خمتلـف التوصـيات         بأن

واملالحظات اخلتامية املقدمة من خمتلف هيئات املعاهدات واملتعلقة باحلق يف الصحة؛ وبـأن             
  .)٩(مهات على خدمات رعاية األمومة جماناً يف املستشفيات احلكوميةتكفل حصول األ

ورغم إحراز بعض التقدم يف إعمال احلق يف التعليم، أوصت اللجنة الوطنية حلقوق               -٩
اإلنسان بزيادة املخصصات املالية لكل من املدارس االبتدائية والثانوية؛ وبتقليل النسبة بـني             

بالنظر يف زيادة عدد املدارس االبتدائية املـشمولة بربنـامج          عدد املدرسني وعدد الطُالب؛ و    
التغذية املدرسية؛ وبالتصدي ألوجه التفاوت بني اجلنسني وفيما بني املناطق يف احلصول على             

  .)١٠(التعليم؛ وبتنفيذ تدابري لضمان مالءمة التعليم وجودته ومرونته
لق إزاء عمليـات اإلجـالء      وأعربت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان عن بواعث ق         -١٠

القسري للسكان األصليني عن أراضيهم، وعمليات اإلجالء اليت ُتنفذ يف بعض احلاالت رغم             
وأشارت اللجنة إىل أن كينيا مل تنفِّـذ مـا قَبِلَتـه يف             . األوامر الصادرة من احملاكم بوقفها    

ت واألقليـات   االستعراض الدوري الشامل املتعلق هبا من توصيات تتعلق حبقوق اجلماعـا          
وأوصت اللجنة بالتصديق على اتفاقية منظمـة       . األصلية، رغم تأكيد الدستور هلذه احلقوق     

، وباختاذ خطوات حنو تنفيذ إعالن األمم املتحدة بـشأن حقـوق            ١٦٩العمل الدولية رقم    
الشعوب األصلية؛ وبسن تشريع ُمحدَّد ينظِّم القطاعات الصناعية الرئيسية لـضمان محايـة             
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لسكان األصليني؛ وبسن مشروع قانون بشأن أراضي اجملتمعات احمللية، ومـشروع           حقوق ا 
قانون بشأن إجراءات اإلخالء وإعادة التوطني؛ وبالتنفيذ الكامل لقانون توفري الوقاية واحلماية    

  .)١١(واملساعدة للمشردين داخلياً وللمجتمعات املتأثرة
تخراجية، أوصت اللجنة الوطنيـة حلقـوق       ورغم التقدم احملرز يف جمال الصناعات االس        -١١

اإلنسان بأن تويل كينيا العناية الواجبة لألحكام ذات الـصلة حبقـوق اإلنـسان يف سياسـاهتا                 
  . )١٢(وتشريعاهتا متشياً مع مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان

ويف هذا الـصدد،    . فح يف إطار القانون   ورأت اللجنة الوطنية أن اإلرهاب جيب أن يكا         -١٢
أدانت اللجنة بعض اإلجراءات اليت اختذهتا كينيا ملكافحة اإلرهاب ورأت أهنا خمالفة للدسـتور،              
مثل سياسة جتميع الالجئني يف خميمات، وهي عملية جرى يف إطارها مجع بيانات عن عدد مـن                 

يازهتم وثائق هويـة كينيـة سـارية        األفراد الذين مت ترحيل العديد منهم يف وقت الحق رغم ح          
 انـسجام  وأوصت اللجنة بـضمان . لفة للقانونوصدور أمر من احملكمة باعتبار هذه السياسة خما   

  .)١٣(حكم القانون مع الدستور و اإلرهاب املتخذة انسجاما كامالمجيع إجراءات مكافحة
فيذ مجيع التوصيات   وأوصت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان أيضاً بأن تلتزم كينيا بتن           -١٣

املقدمة إليها يف إطار االستعراض الدوري الشامل األول املتعلق هبـا، وكـذلك يف إطـار                
  .)١٤(االستعراض الدوري الشامل الثاين

  املعلومات املقدمة من جهات معنية أخرى  -ثانياً  

تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مع مراعاة القـانون الـدويل                
  نساين الواجب التطبيقاإل

  املساواة وعدم التمييز  -١  
أشار احتاد املساواة يف احلقوق إىل التوصية اليت قبلتها كينيـا واملقدمـة يف إطـار                  -١٤

، )توصية االستعراض الدوري الشامل املقبولة    (االستعراض الدوري الشامل األول املتعلق هبا       
وأشـار  . لى حنو كامل مبدأ عدم التمييز     وهي ختص إصالح التشريعات الوطنية لكي حتترم ع       

 يعزز احلماية من التمييز، ومع ذلك متـس         ٢٠١٠االحتاد أيضاً إىل أن الدستور الكيين لعام        
احلاجة إىل إصالحات قانونية يف بعض اجملاالت اليت تتعلق، مثالً، باملرأة واجلماعات اإلثنيـة              

دول على أن تقدم توصية إىل كينيا       وحث االحتاد ال  . واألشخاص ذوي اإلعاقة، وما إىل ذلك     
بأن جتري مراجعة لقوانينها لكي حتدد وتعدِّل القوانني اليت تنطوي على التمييز؛ وبأن تـسن               

  . )١٥(قوانني حمددة وشاملة ملكافحة التمييز
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  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
ئ كينيا سلطة مستقلة    أوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان يف غرب كينيا بأن تنش           -١٥

لتقصي وحتديد عدد األشخاص الذين قُتلوا وُدفنوا يف مقابر مجاعية واختفوا يف إطار عمليـة               
  .)١٦(مونت إلغون، ولتقدمي مرتكيب هذه االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان إىل العدالة

 حلقوق اإلنـسان إىل توصـيات االسـتعراض         ثالكومنولوأشارت منظمة مبادرة      -١٦
دوري الشامل املقبولة واملتعلقة مبنع التعذيب واإلعدام خارج نطاق القانون، وأشارت أيضاً            ال

إىل التقارير اليت تفيد باستمرار تفشي عمليات القتل غري املشروع على يد الشرطة وحوادث              
وأوصت بأن تتخذ كينيا مجيع التدابري الضرورية ملنع عمليـات          . االختفاء القسري والتعذيب  

م خارج نطاق القانون واالختفاء القسري والتعذيب من جانـب الـدوائر األمنيـة،              اإلعدا
سيما وحدة شرطة مكافحة اإلرهاب الكينية؛ وبأن تكفل كينيا األداء الناجح آللية فعالـة     ال

  .)١٧(ومستقلة للرقابة على الشرطة فيما خيص ادعاءات ارتكاب انتهاكات
ع كينيا إىل دفع مستحقات ضحايا التعذيب        بأن تسار  ٤وأوصت الورقة املشتركة      -١٧

الذين حكمت هلم احملكمة العليا مبجموعة تعويضات تدفعها الدولة ملا حلق هبم من أضـرار؛               
وبأن تدعم جهود الضحايا يف ختليد الذكرى بتحديد أماكن التعذيب واعتبارها وصمة عار             

  .)١٨(وطنية
االستعراض الدوري الشامل املقبولـة     وأشار احتاد املساواة يف احلقوق إىل توصيات          -١٨

واملتعلقة بتعزيز اجلهود الرامية إىل مكافحة العنف اجلنساين، وإىل أن هذا العنـف ال يـزال                
 من  وأثريت بواعث قلق مماثلة   . )١٩(متفشياً، وإىل استمرار قصور اإلطار القانوين والسياسايت      

ريية، ومركز احلقوق اإلجنابية، ومنظمة    ِقبل مجاعة السيدة العذراء والراعي الصاحل لألعمال اخل       
وأوصى احتاد املساواة يف احلقوق بأن تعـزز كينيـا          . )٢٠(٤املساواة اآلن، والورقة املشتركة     

جهودها الرامية إىل مكافحة مجيع أشكال العنف ضد املرأة؛ وبأن تراجـع وتعـدل قـانون      
وأوصت منظمة  . )٢١(جلنسياجلرائم اجلنسية لكي يكفل أعلى مستوى من احلماية من العنف ا          

املساواة اآلن، يف مجلة أمور أخرى، بضمان فعالية تنفيذ وإعمال املبادئ التوجيهية الوطنيـة              
املتعلقة مبكافحة العنف اجلنسي، وتدريب موظفي إنفاذ القانون على وسائل مجـع وحفـظ              

ر أخـرى،  ، يف مجلة أمـو ٤وأوصت الورقة املشتركة  . )٢٢(األدلة يف حاالت العنف اجلنسي    
بتنظيم محالت شعبية حمددة اهلدف للتصدي للممارسات التمييزية املترسخة الـيت تـؤجج             

وأوصت مجاعة السيدة العذراء والراعي الصاحل لألعمال اخلريية، يف مجلة . )٢٣(العنف اجلنساين
 إن  أمور أخرى، بتقدمي املساعدة القانونية واخلدمات الطبية جماناً لضحايا العنف املـرتيل، إذ            

عدم إتاحة هذه املساعدة واخلدمات للضحايا عامل حاسم يف إحجام العديـد منـهم عـن         
  .)٢٤(اإلبالغ عن العنف املرتيل



A/HRC/WG.6/21/KEN/3 

GE.14-19115 6 

وأشارت منظمة املساواة اآلن إىل توصية االستعراض الـدوري الـشامل املقبولـة               -١٩
، وأشـارت   واملتعلقة بالقضاء على ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، وزواج األطفال         

أيضاً إىل استمرار انتهاكات حقوق اإلنسان هذه وإىل عدم كفايـة تنفيـذ القـوانني ذات                
وأعرب عن بواعث قلق مماثلة كلٌ من مجاعة السيدة العذراء والراعـي الـصاحل              . )٢٥(الصلة

وأوصت منظمة املساواة اآلن، . )٢٦(٦ والورقة املشتركة ١لألعمال اخلريية، والورقة املشتركة 
 مجلة أمور أخرى، بتنظيم محالت توعية وتثقيف هتدف إىل تغيري التصورات واملعتقـدات              يف

الثقافية بشأن ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث وزواج األطفـال؛ وبـضمان تـوفري         
وقـدم  . )٢٧(التمويل الكايف جمللس مكافحة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث وتوطيد دعائمه         

لٌ من مجاعة السيدة العذراء والراعي الصاحل لألعمال اخلرييـة، والورقـة            توصيات مماثلة ك  
وأوصت أيضاً مجاعة السيدة العذراء والراعي الصاحل لألعمال اخلريية بتعزيز          . )٢٨(١املشتركة  

إجراءات مكافحة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث والزواج املبكر، وبضمان إعمال وتنفيـذ            
، يف مجلة أمور أخرى، بالتصديق على    ٦وأوصت الورقة املشتركة    . )٢٩(احلظر على حنو صارم   

الربوتوكولني االختياريني الثاين والثالث التفاقية حقوق الطفل؛ وبوضع خطة عمـل وطنيـة             
  .)٣٠(ملكافحة االجتار باألشخاص؛ وبالتنفيذ الكامل لقانون حظر تشويه األعضاء التناسلية لإلناث

 إىل أن أطفال الشوارع واألطفال احملتاجني إىل الرعايـة  ١كة وأشارت الورقة املشتر   -٢٠
وإضـافة إىل ذلـك،     . واحلماية ميثلون مشكلة متزايدة األمهية، ال سيما يف اآلونة األخـرية          

وأوصـت الورقـة    . أطفال الشوارع فريسةً لالعتداء من جانب الشرطة واجملتمع ككل         يقع
فال الشوارع، وبتنفيذ قـانون املـساعدة        بوضع سياسة وطنية شاملة بشأن أط      ١ املشتركة

  .)٣١(االجتماعية لضمان إنفاذ ورصد برامج إعادة تأهيل األطفال
 أن املصابني باملََهق يواجهون صـعوبات كـبرية يف          ١٠والحظت الورقة املشتركة      -٢١

وأشارت الورقة إىل أن حصوهلم علـى       . احلصول على اخلدمات يف القطاعني العام واخلاص      
وأشارت الورقة  . )٣٢(، كالتعليم واخلدمات الصحية والعمل، تكتنفه صعوبة بالغة       األساسيات
 اعتداًء على املصابني باملَهق، ميكن وصف عدد من هذه          ١٢ أيضاً إىل تسجيل     ١٠املشتركة  

وأشـارت  . االعتداءات بأهنا تعذيب نظراً إىل األمل الشديد الذي حلق بالضحايا ونية املعتدي           
العتداءات اتسمت بطابع متييزي، وقامت على معتقدات خرافيـة بـأن    كذلك إىل أن هذه ا    

. )٣٣(أعضاء جسم املصاب باملََهق جتلب الثروة واحلظ إذا وضعت يف املشروبات أو التمـائم             
، يف مجلة أمور أخرى، بتكثيف محالت توعية وتثقيف اجلمهور     ١٠وأوصت الورقة املشتركة    

رض له املصابون باملََهق من حتامـل ووصـم ومتييـز           مبسألة املََهق، من أجل مكافحة ما يتع      
واعتداءات؛ وباختاذ تدابري إجيابية حمددة حلماية وحفظ حق املصابني باملََهق يف احلياة واألمـن        
وحقهم يف عدم التعرض للتعذيب أو إساءة املعاملة؛ وبضمان حق الـضحايا يف اإلنـصاف               

  .)٣٤(عي والقانوين للضحايا االجتما-واجلرب؛ وبتقدمي الدعم الطيب والنفسي 
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 أيضاً بأن كينيا أطلقت برناجماً لتوفري لوازم الوقاية من          ١٠وأفادت الورقة املشتركة      -٢٢
وقد حظي الربنامج بإشادة كـبرية ألن       . أشعة الشمس جماناً جلميع املصابني باملََهق يف كينيا       

غـري أن   . قيا جنوب الصحراء  سرطان اجللد هو القاتل األول للمصابني باملََهق يف منطقة أفري         
. املعلومات املتعلقة بالربنامج قليلة، وال ُيعرف ما إذا كان الربنامج قد أخذ طابعاً رمسياً أم ال               

 بوضع وتيسري الربامج الرامية إىل تعزيز صحة املصابني بـاملََهق           ١٠وأوصت الورقة املشتركة    
  .)٣٥(سرطان اجللد ومنع الوفاة املبكرة من جراء

  مة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانونإقا  -٣  
 بإحراز تقدم كبري يف تعزيز ثقة اجلمهور يف اجلهاز القضائي           ٦أفادت الورقة املشتركة      -٢٣

. بفضل اإلصالحات املنفذة، ومنها فرز املوظفني القضائيني، وهي عملية ينبغي أن تـستكمل            
زيادة امليزانية املخصصة للجهاز القضائي؛ وتشجيع الـسبل        وأوصت الورقة جبملة أمور، منها      

وقـدمت الورقـة   . )٣٦(البديلة حلل املنازعات؛ واختاذ تدابري ملكافحة الفساد يف النظام القضائي        
  . )٣٧( مالحظات وتوصيات مماثلة٤املشتركة 

 ٦، والورقـة املـشتركة      ٤أفاد كلٌ من منظمة العفو الدولية، والورقة املشتركة         و  -٢٤
 /أيـار  ٢١جلنة احلقيقة والعدالة واملصاحلة أهنت واليتها وسلمت تقريرها إىل الرئيس يف             بأن

وأوصى كـلٌ   . )٣٨(غري أن التقرير مل ُينفذ رغم اإلطار الواضح اخلاص بتنفيذه         . ٢٠١٣مايو  
  بنشر تقرير جلنة احلقيقة    ٦، والورقة املشتركة    ٤ والورقة املشتركة    ،من منظمة العفو الدولية   

  . )٣٩(والعدالة واملصاحلة؛ وبتنفيذ توصياته؛ وبوضع إطار لتنفيذه
 حلقوق اإلنسان، ومنظمة ثالكومنولوأوصى كلٌ من منظمة العفو الدولية، ومبادرة          -٢٥

، يف مجلة توصيات أخرى، بأن تتعـاون كينيـا          ٤رصد حقوق اإلنسان، والورقة املشتركة      
ي يتسىن النظر بسالسة يف القضايا املعروضة علـى         تعاوناً كامالً مع حمكمة العدل الدولية ك      

احملكمة واملتعلقة جبرائم ارُتكبت يف إطار العنف الذي اندلع عقب االنتخابات؛ وبأن حتقـق              
 عقـب   ٢٠٠٨-٢٠٠٧مرتكيب اجلرائم اجلسيمة يف سياق العنف الذي اندلع يف الفترة            مع

  .)٤٠(االنتخابات وتقاضيهم وفقاً للمعايري الدولية
 إىل توصيات االستعراض الدوري الـشامل املقبولـة         ١وأشارت الورقة املشتركة      -٢٦

واملتعلقة باحتياجات قضاء األحداث والتحديات اليت يواجهها، وشـددت علـى أن عـدد     
األطفال اجلاحنني ازداد ازدياداً مطرداً، ومع ذلك مل ُتعزز قدرة املرافق املؤسسية املتعاملة معهم              

وأوصت الورقة، يف مجلة أمور أخرى، بأن جتري كينيا إصالحاً لنظام           . على حنوٍ يليب الطلب   
 ٨قضاء األحداث مبا يتفق واملعايري الدولية للعدالة؛ وبأن ترفع سن املسؤولية اجلنائيـة مـن                

  .)٤١( سنة١٢سنوات إىل 
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  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
م جهود كينيا الراميـة إىل تعزيـز محايـة          على أنه رغ   ٨ شددت الورقة املشتركة      -٢٧

اخلصوصية وإدماجها يف اإلطارين الدستوري والتشريعي للبلد، مثة بواعث قلق متزايدة بشأن            
فمثالً، ُيعد االلتزام الذي تفرضه اللـوائح علـى         . ممارسات وسياسات معينة تتعلق باملراقبة    

صول إىل نظمهم دون أمر مـن       مقدمي خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية، بإتاحة الو      
  . )٤٢(احملكمة، انتهاكاً للحق يف اخلصوصية

 بإجراء عملية مراجعة هتدف إىل امتثال مجيع التشريعات         ٥وأوصت الورقة املشتركة      -٢٨
واإلجراءات واملمارسات الوطنية املتعلقة مبراقبة االتصاالت ومجع البيانات الشخصية للمعايري          

  .)٤٣(الدولية
 حلقوق اإلنسان، واحتاد املـساواة يف احلقـوق،         ثالكومنولكلٌ من مبادرة    وأشار    -٢٩

 ٩ومنظمة رصد حقوق اإلنسان، ومنظمة اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان، والورقة املشتركة            
إىل التوصيات اليت رفضتها كينيا يف سياق االستعراض الدوري الشامل األول املتعلـق هبـا،               

ليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنـسية         وهي التوصيات املتعلقة باملث   
وحاملي صفات اجلنسني، وأشارت هذه اجلهات إىل أن املثلية اجلنسية ال تزال ُتعد جرمية يف               

 برتع صفة اجلرمية عن العالقات جلهات كينيا، يف مجلة أمور أخرى،وأوصت هذه ا. )٤٤(كينيا
  توصيات ٦ والورقة املشتركة    ٤وقدمت الورقة املشتركة    . )٤٥(ملتراضنياجلنسية املثلية بني البالغني ا    

 وأوصى أيضاً احتاد املساواة يف احلقوق ومنظمة رصد حقوق اإلنسان بأن توفر كينيـا             . )٤٦(مماثلة
احلماية للمثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية وحاملي صـفات            

 ٤وصت منظمة اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان والورقـة املـشتركة           ، يف حني أ   )٤٧(اجلنسني
مـشاعر الكراهيـة      باختاذ إجراء ملناهضة العنف أو خطاب الكراهية أو        ٩والورقة املشتركة   

املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنـسية وحـاملي صـفات              ضد
  .)٤٨(اجلنسني أو مجعياهتم

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

احلمايـة القانونيـة،    أشار املركز األورويب للقانون والعدالة إىل أنه رغم توفري كينيا          -٣٠
ستعراض الدوري الـشامل    ازداد عدد اهلجمات العنيفة ضد املسيحيني ازدياداً كبرياً بعد اال         

، ومل تتخذ احلكومة إال إجراءات حمـدودة        ٢٠١٠األول املتعلق بكينيا الذي أُجري يف عام        
  .)٤٩(حلماية السكان املسيحيني

 حلقـوق اإلنـسان،     ثالكومنول، ومنظمة مبادرة    ١٩وأشار كلٌ من منظمة املادة        -٣١
، والورقة  ٥، والورقة املشتركة    ٢ة  ومنظمة اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان، والورقة املشترك      

 إىل توصيات االستعراض الدوري الشامل املقبولة الداعية إىل مراجعة التشريعات           ٨املشتركة  
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 بـأن التـشهري   ١٩وأفادت منظمة املادة  . )٥٠(الوطنية املتعلقة حبرية التعبري ومحاية الصحفيني     
كاتيب املـدونات يتعرضـون للتهديـد       يزال ُيعد فعالً إجرامياً يف كينيا وبأن الصحفيني و         ال

واالعتداء البدين والقتل، ويعزى ذلك أساساً إىل ما ينشرونه من وقائع عن فساد املـسؤولني               
 أيضاً أن الربملان اعتمد قانونني      ١٩والحظت منظمة املادة    . احلكوميني واستغالهلم ملناصبهم  

) املعـدل ( واالتصال الكيين    بشأن وسائط اإلعالم يدور حوهلما جدل، مها قانون املعلومات        
وكـان قـد    . ، وأن الرئيس صّدق على القانونني     )٢٠١٣(وقانون جملس اإلعالم    ) ٢٠١٣(

ُحظر العمل بالقانونني حلني البت يف دعوى قضائية تطعن يف بعض أحكام القانونني باعتبارها              
ـ وأعرب عن بواعث قلق مماثلة كلُ من منظمة مبـادرة       . )٥١(غري دستورية   حلقـوق  ثالكومنول

  .)٥٢(٨، والورقة املشتركة ٢اإلنسان، ومنظمة اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان، والورقة املشتركة 
، يف مجلة توصيات أخرى، بـإجراء مراجعـة جلميـع           ٥وأوصت الورقة املشتركة      -٣٢

القوانني يف ضوء املعايري الدولية حلرية التعبري واحلصول على املعلومات، ويشمل ذلك إصدار             
؛ )٢٠١٢(ومشروع قانون محاية البيانات     ) ٢٠١٢(روع قانون احلصول على املعلومات      مش

وبالتحقيق مع موظفي أمن الدولة الضالعني يف انتهاك حقوق الصحفيني واملدافعني عن حقوق 
اإلنسان وغريهم ممن ميارسون حرية التعبري، أو هتديدهم أو ختـويفهم، ومقاضـاة هـؤالء               

وأوصت منظمـة   . )٥٣( إىل املقرر اخلاص املعين حبرية الرأي والتعبري       املوظفني؛ وبتوجيه دعوى  
ية على خمالفات وسائط اإلعالم،     ، يف مجلة توصيات أخرى، بإلغاء اجلزاءات اجلنائ       ١٩املادة  

 ثالكومنولوقدم توصيات مماثلة كلُ من منظمة مبادرة        . )٥٤(بزنع صفة اجلرمية عن التشهري    و
  .)٥٥(٢مة الدولية حلقوق اإلنسان، والورقة املشتركة حلقوق اإلنسان، ومنظمة اخلد

، والورقـة   ٢وأشارت منظمة اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان، والورقة املـشتركة            -٣٣
 إىل توصيات االستعراض الدوري الشامل املقبولة واملتعلقة حبماية املدافعني عـن            ٨املشتركة  

 حلقـوق   ثالكومنول منظمة مبادرة    وأشرن أيضاً، وشاركتهم يف ذلك    . )٥٦(حقوق اإلنسان 
، إىل أن املدافعني عـن حقـوق اإلنـسان    ٥ والورقة املشتركة ٤اإلنسان والورقة املشتركة  

يزالون يتعرضون ألمور، منها التخويف والتهديد واالعتـداء واالعتقـال واالحتجـاز             ال
أن تتخذ كينيا مجيع    وقدمن مجلة توصيات، منها     . التعسفيني واملقاضاة الكيدية، وأحياناً القتل    

اخلطوات الضرورية اليت تكفل محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان من مجيع أشكال العنـف              
واالنتقام والتخويف، وفقاً إلعالن األمم املتحدة املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنـسان؛ وأن     

قاضـاة  حتقق مع الضالعني يف انتهاك حقوق املدافعني عن حقوق اإلنسان ومـضايقتهم، وم            
مرتكيب هذه االنتهاكات واملضايقات؛ وتوجه دعوة إىل املقررة اخلاصة املعنية باملدافعني عـن             

 متتع الوكالة املعنية حبمايـة      بضرورة  أيضاً ٤الورقة املشتركة   وأوصت  . )٥٧(حقوق اإلنسان 
ـ     تقاللية الشهود، اليت ُتعد إجنازاً رئيسياً يف مساعي محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان، باالس

  . )٥٨(الكاملة، والتمويل اجليد، واالنتشار الواسع، والالمركزية
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وشددت منظمة اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان على أن التمويل اخلـارجي بـالغ               -٣٤
األمهية للمنظمات غري احلكومية يف كينيا، وأوصت بإلغاء القيود املفروضة على حصول هذه             

. )٥٩(مالً باحلق يف حرية التعبري وتكوين اجلمعيـات       املنظمات على متويل خارجي، وذلك ع     
 حلقوق اإلنـسان،    ثالكومنول، ومنظمة مبادرة    ١٩وقدم توصية مماثلة كلُ من منظمة املادة        

  .)٦٠(٨، والورقة املشتركة ٢ومنظمة رصد حقوق اإلنسان، والورقة املشتركة 
بعد االستعراض الدوري    إىل أنه رغم ما أُحرز من تقدم         ٦وأشارت الورقة املشتركة      -٣٥

الشامل األول، مل حتترم كينيا احلكم الدستوري املتعلق حبماية حق املرأة يف تقلـد املناصـب       
وأوصت بأن حتترم كينيا وتنفذ قاعدة عدم جواز شغل أحد اجلنسني أكثر من ثلثي . احلكومية

. )٦١(نتخـاب عدد مقاعد اجلمعية الوطنية وجملس الشيوخ، سواء يف وظائف التعـيني أم اال            
  .)٦٢( عن باعث قلق مماثل، وقدمت توصية مماثلة٤وأعربت الورقة املشتركة 

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٦  
 إىل توصية االستعراض الدوري الشامل املقبولة واملتعلقة        ٧أشارت الورقة املشتركة      -٣٦

ينيا يف حتسني إطارها السياسايت والتشريعي يف هذا        وأشادت الورقة جبهود ك   . باحلق يف الغذاء  
اجملال، ولكنها الحظت أن مشكلة الفقر املدقع ال تزال قائمة، وهو ما يتجلـى يف الـنقص                 

وأوصت الورقة، يف مجلة أمور أخرى، بأن متتثل كينيا اللتزاماهتا مبوجـب  . املستمر يف الغذاء 
  .)٦٣(قل من ميزانيتها للتنمية الزراعية يف املائة على األ١٠إعالن مابوتو، بأن ختصص 

 إىل توصية االستعراض الدوري الشامل املقبولة واملتعلقة        ٧وأشارت الورقة املشتركة      -٣٧
 يف  ٦٠وأفادت الورقة بأن أكثر من      . باحلق يف احلصول على املاء وخدمات الصرف الصحي       

 أكشاك بيع املياه أو مصادر املياه املائة من سكان احلضر يف كينيا يعتمدون على بائعي املياه أو
 عن باعث قلـق     ٦وأعربت الورقة املشتركة    . )٦٤(غري املأمونة اليت تنطوي على خماطر صحية      

 توصيات، منها اإلسراع ببناء السدود وأحواض امليـاه        ٧وقدمت الورقة املشتركة    . )٦٥(مماثل
ضة للجفاف، بغية التخفيف من آثار      وإنشاء البنية التحتية الضرورية لتوفري املياه للمناطق املعر       

 بفصل امليزانية املخصصة لتوفري امليـاه وخـدمات         ٦وأوصت الورقة املشتركة    . )٦٦(اجلفاف
الصرف الصحي عن امليزانية املخصصة للمجاالت األخرى، بغية إيالء أولوية لتـوفري امليـاه              

ملياه وسن مشروع   وخدمات الصرف الصحي؛ وباعتماد مشروع السياسة الوطنية املتعلقة با        
  .)٦٧()٢٠١٤(قانون بشأن املياه 

يش أكثر   بأن الدستور يكفل احلق يف السكن ومع ذلك يع         ٦وأفادت الورقة املشتركة      -٣٨
 مـن    املائة  يف ٣٤ ناطق احلضرية، الذين تقدر نسبتهم بأكثر من       امل  يف املائة من سكان    ٧١من  

 الضوء على ضعف وِقـدم اإلطـار        وسلطت الورقة . سكان كينيا، يف مستوطنات غري نظامية     
املؤسسي املتعلق بتيسري إقامة مساكن لذوي الدخل املنخفض، وعلى عدم وجود إطار قـانوين              

وأوصت الورقة بأن تنقح كينيـا      . مناسب ومبادئ توجيهية مناسبة للمستوطنات غري النظامية      
ام مناسبة يف حدود    سياستها الوطنية املتعلقة باإلسكان ومشروع قانون اإلسكان، إلدراج أحك        

  .)٦٨(مواردها املتاحة تكفل توفري السكن الالئق ال سيما للجماعات األشد ضعفاً وهتميشاً
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وأشارت منظمة العفو الدولية إىل استمرار عمليات اإلخالء القسري لألحياء الفقرية             -٣٩
 الدولية لكينيا   وغريها من املستوطنات غري النظامية يف نريويب، مبا خيالف الدستور وااللتزامات          

يف جمال حقوق اإلنسان، ورغم االلتزامات اليت قطعتها احلكومة مـؤخراً بإهنـاء عمليـات               
وأوصت منظمة العفو الدولية، يف مجلة توصيات أخرى، بوقف عمليـات           . اإلخالء القسري 

اإلخالء القسري حلني تنفيذ الضمانات القانونية واإلجرائية املناسبة؛ وباإلسـراع باعتمـاد            
شروع قانون اإلخالء وإعادة التوطني؛ وبوضع مبادئ توجيهية شاملة للمسؤولني عن تنفيذ            م

الدعم واملساعدة ملن تعرضوا لإلجالء القسري، مبا يف ذلـك           عمليات اإلخالء؛ وبتقدمي كل   
توفري السكن الالئق املؤقت واملياه والصرف الصحي، مع ضمان توفري سـبيل االنتـصاف              

  .)٦٩(واملناسب والتعويض

  احلق يف الصحة  -٧  
 إىل توصـيات االسـتعراض الـدوري الـشامل املقبولـة            ٧أشارت الورقة املشتركة      -٤٠

وبينت الورقة أنه رغم اجلهود اليت بذلتها كينيا ال تزال الرعاية الصحية            . باحلق يف الصحة   واملتعلقة
وأوصـت  .  الـصحي   يف املائة فقط من السكان بربنامج للتأمني       ٢٠باهظة التكاليف، إذ يتمتع     

 يف املائـة    ١٥ الورقة بأن تزيد كينيا امليزانية املخصصة للصحة إىل احلد األدىن املوصى به، وهـو             
الناتج احمللي اإلمجايل؛ وبأن تنشئ شبكة قوية للبنية التحتية وتسرع بعمليـة تنفيـذ التغطيـة                 من

وأثـارت الورقـة    . )٧٠(بالرعاية الصحية الشاملة من أجل زيادة إتاحة سبل احلصول على الصحة          
  .)٧١( بواعث قلق مماثلة وقدمت توصيات مماثلة٦املشتركة 

وأفاد كلٌ من مركز احلقوق اإلجنابية، ومنظمة اخليارات الصحية لألسرة يف كينيـا،               -٤١
. )٧٢( بأن كينيا تقر بأن وفيات األمومة ال تزال مرتفعة إىل حد غري مقبـول     ٤والورقة املشتركة   

، أن اإلجهاض غري املأمون ال يزال سـبباً  )٧٣(٦هم يف ذلك الورقة املشتركة  والحظوا، وشاركت 
وأشار مركز احلقوق اإلجنابية إىل أن القوانني املنظمة لإلجهاض . رئيسياً لوفيات ومراضة األمومة

يف كينيا متضاربة، وأن هذه القوانني والسياسات ال جتيز اإلجهاض عندما ينجم احلمـل عـن              
وأوصوا، يف مجلة أمور، بأن تتيح كينيا على نطاق أوسع وسائل منع احلمل،             . )٧٤(سفاح احملارم 

ال سيما للنساء يف املناطق املهمشة؛ وبأن تتخذ تدابري لتحسني سبل احلصول على املعلومـات               
واخلدمات املتعلقة بصحة األمومة؛ وبأن توضح أحكام القانون املتعلق باإلجهـاض وتكفـل             

  .)٧٥( اإلجهاض القانوين واملأمون وخدمات ما بعد اإلجهاضحصول املرأة على خدمات
 أن تقدمي الرعاية الصحية اجملانية لألطفال الـذين يقـل           ١والحظت الورقة املشتركة      -٤٢

وأوصت الورقة بـسن    . عمرهم عن مخس سنوات أسهم يف خفض معدالت وفيات األطفال         
 يف املائة   ١٥لخدمات الصحية إىل    وبزيادة املخصصات املالية ل   ) ٢٠١٢(وتفعيل قانون الصحة    

على األقل من امليزانية الكلية يف امليزانيات القادمة، عمالً بااللتزامات اليت تعهدت هبـا كينيـا                
  .)٧٦(مبوجب إعالن أبوجا
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  احلق يف التعليم  -٨  
 إىل توصيات االستعراض الـدوري الـشامل املقبولـة          ٧أشارت الورقة املشتركة      -٤٣

والحظت الورقة أن كينيا قطعت خطوات إجيابية حنو تفعيـل          . )٧٧( التعليم واملتعلقة باحلق يف  
وأشادت الورقة جبهود كينيا يف كفالة تقدمي التعليم        . الدستور  يف الذي بات راسخاً   هذا احلق 

ورغـم  . ٢٠٠٨ والتعليم الثانوي اجملاين بداية من عام        ٢٠٠٣االبتدائي اجملاين بداية من عام      
فمثالً، ال تزال نوعيـة التعلـيم       . ستمرار وجود عدد من التحديات    ذلك، الحظت الورقة ا   

كما أن حصول األطفال الكينيني على التعليم الثانوي ال يزال تكتنفه حتديات            . متدنية املُقدم
  .)٧٩( مالحظات مماثلة٦ والورقة املشتركة ١وقدمت الورقة املشتركة . )٧٨(كبرية
، يف مجلة أمور،    ٧ والورقة املشتركة    ٦املشتركة   والورقة   ١وأوصت الورقة املشتركة      -٤٤

إىل التالميذ ولتوزيع املدرسني يف مجيع منـاطق         املدرسني لنسبة بأن جتري كينيا مراجعة سليمة    
البلد، بغية معاجلة مسأليت نوعية التعليم واحلصول عليه؛ وبأن تويل أولوية لتوفري البنية التحتيـة               

 املنتمني إىل الفئات املهمشة والـضعيفة واألقليـات يف          الضرورية واألمن لضمان حق الطالب    
التعليم؛ وبأن تزيد االعتمادات املالية املخصصة للتعليم يف امليزانية من أجل تطوير البنية التحتيـة           
للتعليم؛ وبأن تعاجل أوجه التفاوت بني اجلنسني وفيما بني املناطق يف احلصول على التعليم؛ وبأن               

لبديلة لتقدمي التعليم األساسي والتدريب لألطفال يف األحياء احلضرية الفقرية          تنفذ سياسة اآللية ا   
واملستوطنات غري النظامية األخرى؛ وبأن تزيد املخصصات املالية للتعلـيم االبتـدائي اجملـاين              

  . )٨٠(والتعليم الثانوي اجملاين، فضالً عن التعليم املوّجه لذوي االحتياجات اخلاصة

  اإلعاقةاألشخاص ذوو   -٩  
 إىل اختاذ خطوات إجيابية حنو إعمال       ٦ والورقة املشتركة    ٥أشارت الورقة املشتركة      -٤٥

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، إذ صدر الدستور الذي يكفل حقوق هؤالء األشـخاص،             
وجرى التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، باإلضافة إىل اختـاذ تـدابري              

 هذه اإلجنازات البارزة، توجد جماالت مثرية للقلق ينبغي لكينيـا أن            ورغم. سياساتية أخرى 
فال يزال األشخاص ذوو اإلعاقة يواجهون صعوبات يف احلـصول علـى            . تلتزم بإصالحها 

. )٨١(التعليم وخدمات الرعاية الصحية والوصول املادي إىل وسائل املواصالت واملعلومـات          
تماد مشروع خطة العمل الوطنية املتعلقة بتيـسري        وأوصت الورقتان بأن تسارع كينيا إىل اع      

احلصول على اخلدمات؛ وبأن تضع سياسة شاملة للتأمني الصحي وقانوناً ينص على تغطيـة              
األشخاص ذوي اإلعاقة بالتأمني الصحي؛ وبأن تسارع إىل إصدار مشروع قانون األشخاص            

يف صيغته  ) ٢٠١٤(عاقة  ووضع مشروع السياسة الوطنية لإل    ) ٢٠١٤(ذوي اإلعاقة املعدل    
النهائية؛ وبأن توقع وتصدق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشـخاص ذوي            
اإلعاقة؛ وبأن تضع أطراً استباقية لتقدمي املعلومات املعدة لعامة اجلمهور بـشأن األشـخاص         

، وذلك يف   ذوي اإلعاقة باألشكال والتكنولوجيات امليسورة واملالئمة ملختلف أشكال اإلعاقة        
  . )٨٢(الوقت املناسب ودون تكاليف إضافية
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  األقليات والشعوب األصلية  -١٠  
، ٦، والورقة املشتركة    ٣أشار كلٌ من احتاد املساواة يف احلقوق، والورقة املشتركة            -٤٦

 إىل توصيات االستعراض الدوري الشامل املقبولـة واملتعلقـة حبقـوق            ٧والورقة املشتركة   
، والورقـة   ٦وأشار احتاد املساواة يف احلقوق، والورقـة املـشتركة          . )٨٣(الشعوب األصلية 

 إىل أن كينيا مل تنفذ بعد قرارات اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب بأن              ٧املشتركة  
. )٨٤(تقدم تعويضات لشعب أوجيك وشعب إندورويس عن إجالئهما قسراً عن أراضـيهما           

قلق مماثل، وأضافت أن االحتجاج السلمي الذي قام         عن باعث    ٤وأعربت الورقة املشتركة    
 ضد حماولة وزارة األراضي إصدار عقود متليك        ٢٠١٤فرباير  /به شعب إندورويس يف شباط    

ألشخاص من غري شعب إندورويس وتسكينهم يف أراضٍ توارثها شعب إنـدورويس عـن              
 إىل  ٣ة املشتركة   وأشارت الورق . )٨٥(أسالفه قد ُووجهت بعنف من جانب أفراد أمن الدولة        

، عن مستوطنة ناراشا، وهـي      ٢٠١٣يوليه  /عملية اإلجالء القسري لشعب املاساي، يف متوز      
 أيـضاً إىل أن     ٣وأشارت الورقة املـشتركة     . أرض مت بيعها إلنتاج الطاقة احلرارية األرضية      

شعب املاساي جلأ إىل احملاكم لوقف املزيد من عمليات اإلخالء، واحـتج بـأن احلكومـة                
نتهكت القانون الدويل بإبعادها أفراد شعب املاساي قسراً وعلى حنو مستمر عـن أراضـي             ا

وأضـافت  . )٨٦(أسالفهم دون استشارهتم مسبقاً على النحو املناسب أو دفع تعويض مناسب       
 أن الشعوب األصلية استشهدت أيضاً، يف سياق سعيها إىل وقف عمليات            ٧الورقة املشتركة   

كيين الذي يقر حقوق اجملتمعات احمللية يف أراضي أسالفها اليت كانـت            اإلخالء، بالدستور ال  
تسكنها يف املاضي جمتمعات تعتمد على الصيد وقطف الثمار، والذي يؤكد أيـضاً أمهيـة               

مشاركة الشعوب، ومحاية األراضي املهمشة، والتنمية املستدامة، فضالً عن االشتراك يف            مبدأ
  .)٨٧(البيئة إدارة
 بأن تـصدق    ٧ والورقة املشتركة    ٦ والورقة املشتركة    ٣ورقة املشتركة   وأوصت ال   -٤٧

، بغية تعزيز ومحايـة حقـوق الـشعوب         ١٦٩كينيا على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        
 بأن تقر كينيا إعـالن      ٧ والورقة املشتركة    ٣وأوصت الورقة املشتركة    . )٨٨(األصلية يف البلد  

األصلية؛ وبأن توقف األعمـال املخالفـة للدسـتور         األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب      
وللصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان والشعوب؛ وبأن تنفذ فوراً القـرارات املتعلقـة             
بعمليات إجالء الشعوب األصلية عن أراضيها وتوقف مجيع عمليات اإلخالء الـيت ُتنفـذ              

 وبأن تـضع خططـاً لتقـدمي        موافقة الشعوب األصلية أو دون التشاور املسبق معها؛        دون
 بأن تسارع كينيا، يف مجلة أمـور أخـرى، إىل           ٤وأوصت الورقة املشتركة    . )٨٩(التعويض

إصدار قانون أراضي اجملتمعات احمللية ليكون إطاراً قانونياً الستخدام أراضي اجملتمعات احمللية            
دة التـوطني مـن   ونقل ملكيتها وإدارهتا؛ وبأن تصدر مشروع قانون إجراءات اإلخالء وإعا 

للجنـة   تعمـد ا    اإلنسانية وغري القانونية؛ وبأن    أجل توفري احلماية من عمليات اإلخالء غري      
 على التفويض الدستوري، إىل إجراء حتقيقات يف         دون تباطؤ وبناءً   الوطنية املعنية باألراضي،  

  . )٩٠(املظامل التارخيية املتعلقة باألراضي
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  و اللجوءاملهاجرون والالجئون وملتمس  -١١  
أشار كلٌ من احتاد املساواة يف احلقوق ومنظمة رصد حقوق اإلنسان إىل أن كينيـا                 -٤٨

هبا بأن تواصل سياسـتها املتعلقـة       قبلت توصية االستعراض الدوري الشامل األول املتعلق        
بالجئني معينني انطالقاً من مبادئ التضامن ومحاية حقوق اإلنسان األساسية، ورغم ذلـك             

عن وجود أدلة علـى اكتظـاظ    تقارير حتدثت عدة و.)٩١( هؤالء الالجئني سوءاًيزداد وضع 
أماكن إقامة الالجئني، وتدين أوضاع الصرف الصحي والنظافة الصحية هبا، وسوء التغذية،            
وارتفاع معدل وفيات الرُّضَّع، وعدم انتظام توزيع الغذاء، وزيـادة التعـصب، واللهجـة              

ت املختلفة اليت ُتعزى إىل عناصر إرهابية، اختـذت احلكومـة           ونتيجة للهجما . )٩٢(العدائية
إجراءات، منها وقف تسجيل الالجئني يف املناطق احلضرية ووضع خطة لنقل الالجـئني إىل              

  . )٩٣(٢٠١٣يوليه /خميمات مكتظة أصالً وهو قرار ألغته حمكمة عليا يف كينيا يف متوز
ئني وملتمسي اللجوء أنفسهم تأثروا على      وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن الالج        -٤٩

 / نيسان فقد تعرض آالف منهم، بداية من     . بحنو غري متناسب من عمليات مكافحة اإلرها      
، لالعتقال واالحتجاز التعسفيني، واملضايقة، واالبتزاز، وإساءة املعاملة، وذلك         ٢٠١٤أبريل  

قل قسراً يف إطـار هـذه       وُن. "Usalama Watch"يف سياق عملية مكافحة اإلرهاب املسماة       
 شخص إىل خميمات الالجئني يف مشال البلد، وأُبعد مئات آخـرون           ١ ٠٠٠العملية أكثر من    

 ٢٠١٣نـوفمرب  /، ُوقّع اتفاق ثالثي يف تشرين الثـاين      ٢٠١٤أبريل  /وقبل نيسان . إىل بلدهم 
 إعـادة   هذا البلد وكينيا ومفوضية شؤون الالجئني، وأرسى هذا االتفاق إطاراً لعمليـة            بني

وأشارت البحوث الـيت    . الالجئني طوعاً إىل أوطاهنم خالل إطار زمين مدته ثالث سنوات         
" الـدفع "أجرهتا منظمة العفو الدولية إىل أن معظم الالجئني يقررون العودة نتيجة لعوامـل              

وال ُتعد عمليات العودة هذه طوعية، وقـد تـشكل          . اإلجيابية" اجلذب"السلبية ال لعوامل    
وأعرب عن بواعث قلق مماثلة كلٌ من منظمة رصد         . )٩٤("عدم اإلعادة القسرية  " ملبدأ   انتهاكاً

، )٩٧(١، والورقة املـشتركة     )٩٦(، ومنظمة مواتيخو للناجني من التعذيب     )٩٥(حقوق اإلنسان 
 أن وصـول    ٤وأضافت الورقة املشتركة    . )٩٩(٦والورقة املشتركة    ،)٩٨(٤والورقة املشتركة   
ة ألماكن االحتجاز خضع لقيود شديدة، مما يعوق حصول احملتجزين علـى    املساعدة اإلنساني 

  .)١٠٠(الرعاية الصحية واملساعدة االجتماعية، ويعوق أيضاً املراقبة املناسبة ألوضاعهم
مراعية  عملياهتا األمنية  حترص على أن تكون    كينيا بأن  ٤وأوصت الورقة املشتركة      -٥٠

إلنسان؛ وبأن جتري حتقيقات وتكفل املساءلة يف انتـهاكات  متاما لاللتزامات املتصلة حبقوق ا  
حقوق اإلنسان اليت ترتكبها قوات األمن حبق الالجئني وملتمسي اللجوء؛ وبـأن تـسمح              
بوصول املساعدة اإلنسانية إىل الالجئني وملتمسي اللجوء يف أماكن االحتجاز؛ وبأن تنفـذ             

 من املراكز احلضرية إىل املخيمـات؛ وبـأن         أوامر احملكمة العليا باإلحجام عن نقل الالجئني      
تكفل حصول الالجئني وملتمسي اللجوء، على حنو عادل ومنصف، على الرعاية الـصحية             
والتعليم واخلدمات االجتماعية؛ وبأن تعيد العمل بنظام تسجيل الالجئني، وتتحقـق علـى             

؛ عدم اإلعادة القسرية  أ  النحو املناسب من مجيع طلبات اللجوء، وتتقيد بالتزاماهتا مبوجب مبد         
طوعيـة   وبأن تكف عن تنفيذ السياسات واملمارسات اليت ختالف االتفاق الثالثي، لضمان          
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وقدم توصيات مماثلة كلٌ    . )١٠١(وسرياهنا يف إطار من السالمة والكرامة      عملية إعادة الالجئني  
جني مـن   من منظمة العفو الدولية، ومنظمة رصد حقوق اإلنسان، ومنظمة مواتيخو للنـا           

  .)١٠٢(٦التعذيب، والورقة املشتركة 

  املشردون داخلياً  -١٢  
 إىل توصيات االستعراض الـدوري الـشامل املقبولـة          ٧أشارت الورقة املشتركة      -٥١

 ٧والحظت الورقـة املـشتركة      . )١٠٣(واملتعلقة حبقوق اإلنسان املكفولة للمشردين داخلياً     
جديراً باإلشادة يف وضع أُطر قانونية ومؤسـسية   أن كينيا حققت تقدماً    ٦والورقة املشتركة   

تشعر بالقلق ألن قـانون      ٦على أن الورقة املشتركة      .)١٠٤(حلماية ومساعدة املشردين داخلياً   
 ، الـذي )٢٠١٣(توفري الوقاية واحلماية واملساعدة للمشردين داخلياً وللمجتمعات املتـأثرة    

مل يفعَّل بعد، وألن عدم اختاذ تدابري إلنشاء         ،٢٠١٤يناير  /دخل حيز التنفيذ يف كانون الثاين     
جلنة التنسيق االستشارية الوطنية املعنية باإلشراف على تنفيذ القانون يدل على اسـتخفاف             
احلكومة بالتزاماهتا الوطنية، بإعادهتا توطني املشردين داخلياً دون املراعاة الواجبـة للقواعـد             

 عن باعث   ٤ والورقة املشتركة    ١لورقة املشتركة   وأعربت ا . )١٠٥(املنصوص عليها يف القانون   
 أن استخدام اإليذاء اجلنسي يف كينيـا        أيضاً إىل  ٧وأشارت الورقة املشتركة    . )١٠٦(قلق مماثل 

. وهو ما يؤثر تأثرياً متزايداً علـى املـشردين داخليـاً           أداة من أدوات الرتاع بات متفشيا،     
قار إىل آليات مناسبة وفعالة لتوفري احلمايـة         كذلك إىل أن االفت    ٧وأشارت الورقة املشتركة    

  . )١٠٧(للنساء واألطفال ومساعدهتم على اإلبالغ عن اجلناة يزيد هذه املسألة تفاقماً
 بأن تنشئ كينيا جلنة التنسيق االستشارية الوطنية من أجل          ٦وأوصت الورقة املشتركة      -٥٢

ساعدة للمشردين داخليـاً وللمجتمعـات      توجيه عملية تنفيذ قانون توفري الوقاية واحلماية وامل       
وأوصـت  . )١٠٩( توصية مماثلـة   ٤ والورقة املشتركة    ١وقدمت الورقة املشتركة    . )١٠٨(املتأثرة

اليت تتيح ملن يقعون    " اخلدمات الشاملة "، يف مجلة أمور أخرى، بإنشاء مراكز        ٧الورقة املشتركة   
لتشرد أن يبلغوا عن االعتداء ويلتمـسوا       ضحايا لإليذاء اجلنسي يف سياق األوضاع املؤدية إىل ا        

احلماية، مبا يف ذلك العالج الطيب املناسب واملساعدة القانونية؛ وبتنفيذ تقرير واكـي، الـذي               
  .)١١٠(يوصي بدعوة مقررة األمم املتحدة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة إىل زيارة البلد

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -١٣  
 قـانون منـع     ٢٠١٢ إىل أن كينيا أصدرت يف عـام         ٦رت الورقة املشتركة    أشا  -٥٣

 بالقـدر الـذي يـسمح بـإجراء      حق الشخص يف األمـن    بتقييد  "اإلرهاب، وهو يسمح    
 أن هذا القانون اسُتغل، يف الواقع العملي، لتعذيب         ٦وأضافت الورقة املشتركة    ". التحقيقات

 بـأن   ٦وأفادت الورقة املـشتركة     . التحقيقاتاملشتبه فيهم بذريعة الضرورة اليت تقتضيها       
 اليت اعُتقل   "Usalama Watch" العملية األمنية املسماة     ٢٠١٤أبريل  /احلكومة نفذت يف نيسان   

. )١١١( شخص ُحبسوا انفرادياً يف استاد كاساراين يف ظروف مزريـة          ٤ ٠٠٠يف إطارها حنو    
  .)١١٢(وأعربت منظمة العفو الدولية عن بواعث قلق مماثلة
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، يف مجلة أمور أخرى، بأن حتترم كينيا حقوق األشـخاص           ٦وأوصت الورقة املشتركة      -٥٤
املشتبه يف ارتكاهبم أعمال إرهاب؛ وبأن توقف التنميط اإلثين والديين يف سياق تدابري مكافحـة               

يف مجيع التقـارير     وأوصت منظمة العفو الدولية، يف مجلة أمور أخرى، بالتحقيق        . )١١٣(اإلرهاب
علقة بارتكاب انتهاكات ومبقاضاة أي فرد من أفراد قوات األمن ُيـشتبه يف ارتكابـه فعـالً                 املت

إجرامياً؛ وبضمان حقوق مجيع احملتجزين يف حماكمات حسب األصول، مبا يف ذلك االسـتعانة              
  . )١١٤(مبحامٍ من اختيارهم، ومثوهلم فوراً أمام قاضٍ وفقاً للقانون الكيين والقانون الدويل
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