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جتميع بشأن كينيا
تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -1أُعد هذا التقرير عملا بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاا دوريا
االس ااتضرا ال اادوري الش ااام والتقري اار جتمي ااع للمضلوم ااا ال اوارد يف تق ااارير هيئ ااا املضاه اادا
واإلجاراتا اخلاص ا وغريهااا م ا واثئ ا األم ا املتحااد ذا الصاال  ،وهااو مقاادم يف ش ا مااوج
تقيدا ابحلد األقصى لضدد ال لما

اثنيا -نطااق االلتزامااات الدولياة والتعاااون ماع اآلليااات واهليئاات الدوليااة حلقااوق
()2()1
اإلنسان
 -2يف عام  ،2017شجضت جلن القضات على التميي الضنصري كينيا على النظر يف التصدي
على ص وك حقوق اإلنسان الدولي اليت مل تصدق عليهاا بض ُاد ،وما بينهاا االتقاقيا الدوليا حلمايا
حقااوق يااع الضمااان املهاااجري وأ اراد أسااره ( ،)3واتقاقي ا منظم ا الضم ا الدولي ا بش ا ن الشااضو
األصاالي والقةلي ا ( 1989 ،رق ا  )4()169وأوصاات منظم ا األم ا املتحااد للوبي ا والضل ا والثقا ا
(اليونس ا و) كينيااا ابلتصاادي علااى اتقاقي ا م ا ح ا التميي ا يف جمااان التضلااي ( )5وأوصاات مقوةااي
األم ا املتحااد السااامي لشاائون اللجئاان كينيااا ابالنضاامام تع االتقاقي ا املتضلق ا بوةااع األش ا ا
()6
عدميي اجلنسي لضام  1954واالتقاقي املتضلق خبقض حاال انضدام اجلنسي لضام 1961
 -3وأوصت جلن القضات على التمييا الضنصاري أبن تصادق كينياا علاى تضادي املااد )6(8
ما االتقاقيا الدوليا للقضااات علااى يااع أشا ان التمييا الضنصااري ،الااذي اعتُمااد يف  15كااانون
الثاين/يناير  1992يف االجتماع الرابع عشر للادون األرارايف يف االتقاقيا  ،وأقرتا اجلمضيا الضاما
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يف قرارها  111/47و ضالا عا ذلا ،،شاجضت اللجنا كينياا علاى تصادار اإلعالن اال تيااري
املنصو علي يف املاد  14م االتقاقي  ،وهو اإلعلن الاذي يضاويف اب تصاا اللجنا بتلقاي
()7
الةلغا املقدم م األ راد ودراستها
 -4ويف عام  ،2019أوصت اخلةري املستقل املضني بتمتع األشا ا املصاابن ابملها ققاوق
()8
اإلنسان أبن تصدق كينيا على الربوتوكون اال تياري التقاقي حقوق األش ا ذوي اإلعاق
 -5ويف عااام  ،2017أوصاات اللجن ا املضني ا ابلقضااات علااى التميي ا ةااد امل ارأ أبن تصاادق
كينيااا علااى االتقاقيا املتضلقا بوةااع األشا ا عاادميي اجلنسااي لضااام  ،1954واالتقاقيا املتضلقا
خبقض حاال انضدام اجلنساي لضاام  ،1961واتقاقيا منظما الضما الدوليا لضاام  2011بشا ن
()9
الضمان املن لين (رق )189

اثلثا -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()10

 -6أوصاات جلن ا القضااات علااى التميي ا الضنصااري أبن حتاار كينيااا ،لاادج تدراجهااا أح ااام
االتقاقي ا يف نظامهااا القااانوين ا لااي ،علااى تنقاااذ تعاالن وباارمم عم ا دي ارابن اللااذي اعتمااد ا
املئمتر الضاملي مل ا ح الضنصري والتميي الضنصري وكار األجاناو وماا يتصا باذل ،ما تضصاو،
يف أيلون/س ااةتمرب  ،2001م ااع مراع ااا الوتيقا ا اخلتاميا ا ملا ائمتر اس ااتضرا ديا ارابن ال ااذي ُعق ااد يف
()11
جنيف يف نيسان/أبري 2009
 -7وأوصات اللجنا ذاهتاا كينياا بتضادي تضريااف التمييا الضرقاي الاوارد يف قاانون الاوام الااور
واالندماج لضام  2008قيث يتماشى ماع املااد  )1(1ما االتقاقيا الدوليا للقضاات علاى ياع
()12
أش ان التميي الضنصري
 -8ويف عااام  ،2016أوصاات جلنا حقااوق ال قا أبن تاوائ كينيااا يااع التشاريضا املتضلقا
بضم األرقان مع اتقاقي حقوق ال ق ومع اتقاقيا منظم الضما الدوليا الايت صادقت عليهاا
كينيا ،وأن تضدن قانون الضم وتضتمد وتنقذ السياس املتضلق بضم األرقان وقائم امله اخل ر
()13
ا ظور على األرقان
 -9وأوصاات اخلةااري املسااتقل املضني ا ابمله ا أبن تسااتضر كينيااا قااانون السااحر وأن تضااريف
”السااحر“ أو املمارسااا الضااار املتضلق ا بااةضض مظاااهر بغي ا زايد توةاايض مضااامن القااانون
وتض يا اساات دام القضلااي( ،)14وأن تسااتضر أيضا ا قااانون م ا حا االجتااار ابألشا ا أو تقاادم
توجيهااا تقس اريي قيااث تتناااون األح ااام الساااري املتضلق ا قياااز األعضااات الةش اري بقاادر كااايف
جوانو االجتار ابألعضات الةشري لألش ا املصابن ابمله يف احلاال اليت ال يقاع يهاا اجتاار
()15
ابجلس الذي ُص من ذل ،الضضو
 -10وذكر ري األم املتحد ال ُق ْري أن هناك حاج تع تنقيض قانون الورات ل قال اتساق
()16
مع أح ام الدستور ومع املضايري الدولي حلقوق اإلنسان
 -11وأوصا اات مقوةا ااي األم ا ا املتحا ااد السا ااامي لشا اائون اللجئا اان أبن تسا اارع كينيا ااا وتا ااري
التغيريا التشريضي اللزم لضمان استقاد عدميي اجلنسي م احل الاذي صصاه ما القاانون
()17
ال ي املتضل ابجلنسي واهلجر لضام 2011
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 -12وأوصى ري األم املتحد ال ُق ْري أبن تضتمد كينيا قواعد تنظيمي إلنقاذ قانون احلماي
()18
م الضنف الضائلي لضام 2015
 -13والحااف ريا األما املتحااد ال ُق ااري عاادم وجااود تشاريضا لضاامان ت ةيا مةاادأ التمييا
اإلجياااا املنصااو عليا يف الدسااتور ،وأوصااى كينيااا بتمرياار مشااروع (تضاادي ) قااانون متثيا القئااا
()19
ذا االهتماما اخلاص لضام 2019
 -14وأش ااار القريا ا تع اعتم اااد السياسا ا الضاما ا و ا ا الضما ا ال ااورنيتن املتضلقت اان قق ااوق
اإلنسااان يف عااام  ،2015هبااديف كقال ا اتةاااع هن ا متس ا قااائ علااى حقااوق اإلنسااان يف تنقيااذ
اخل اط اإلمنائي ا  ،وذكاار أن ا ا حاج ا تع تعاااد النظاار يف السياس ا الضام ا املااذكور قيااث تضااا
()20
املسائ املستجد
 -15وأوصت اخلةري املستقل املضني ابمله كينيا ابعتماد وتنقيذ ا الضما اإلقليميا بشا ن
امله ا يف أ ريقيااا ( ،)2021-2017متشاايا مااع ق ارار اللجن ا األ ريقي ا حلقااوق اإلنسااان وحقااوق
()21
الشضو 373
 -16وأ اااد ريا األما املتحااد ال ُق ااري أبن عاادم كقايا التمويا احل ااومي مااا زان ياائتر علااى
الضملي ااا ال اايت تضا ا لع هب ااا اللجنا ا الورنيا ا ال ينيا ا حلق ااوق اإلنس ااان واللجنا ا الورنيا ا للش اائون
()22
اجلنساني واملساوا واللجن املضني إبقام الضدن

رابعا -تنفيااا االلتزامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا مااع مرا اااة القااانون
الدويل اإلنساين الساري
ألف -املسائل الشاملة
 -1املساواة و دم التمييز
 -17أعربت اللجن املضني ابلقضات على التميي ةد املرأ ع قلقها ألن اإلرار القانوين ،مبا يف
ذلاا ،اإلعقاااتا مبوجااو املاااد  45م ا الدسااتور واملاااد  )3(49م ا قااانون ال ا واج لضااام ،2014
ي رس التميي ةد النسات املسلما والنساات املت وجاا عر ياا ،بساة منهاا اإلعقاات الصاريض للمحااك
الشاارعي ما اخلضااوع ألح ااام املساااوا الدسااتوري  ،وألن املارأ لايس يف وسااضها أن تتااوع منصااو
القضات وأوصت اللجن كينيا إبلغات األح ام التميي ي مبوجو القانون الدي والضريف أو تضديلها،
وتدوي قانون األسر املسلم على حناو يتوا ا ماع املااد  27ما الدساتور ،وتضيان نساات مسالما
()23
يف منصو قاةيا ووسي ا بديل لتسوي املنازعا يف نظام ا اك الشرعي
 -18والحظات اللجنا ذاهتاا بقلا أن التادابري اخلاصا املئقتا ال ت ةا بدرجا كا يا ابعتةارهااا
اس اواتيجي ةااروري للتضجي ا بتحقي ا املساااوا القضلي ا باان امل ارأ والرج ا يف يااع ا اااال الاايت
()24
تشملها اتقاقي القضات على يع أش ان التميي ةد املرأ
 -19وأعربت اللجن ذاهتا ع القل تزات استمرار القوالو النم ي التميي ي يما يتضلا أبدوار
ومسا اائوليا امل ا ارأ والرج ا ا يف األسا اار ويف ا تما ااع( )25وأوصا اات اللجن ا ا كينيا ااا بوةا ااع وتنقيا ااذ
()26
اسواتيجي شامل للقضات على املمارسا الضار والقوالو النم ي اليت متي ةد املرأ
GE.19-19878
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 -20وأشااار اللجن ا املضنيا ابلقضااات علااى التمييا ةااد املارأ  ،يف ل ا مااا أشااار تلي ا  ،تع
توصي ذا صل حظيت ابلت ييد يف االستضرا الدوري الساب  ،وصات كينياا مبمارسا الضنايا
الواجةا ا حلمايا ا ي ااع النس ااات ،مبا ا اايه املثلي ااا وم دوج ااا امليا ا اجلنس ااي ومغ ااايرا اهلويا ا
اجلنساني وحامل صقا اجلنسان ،ةاد التمييا ما الن اعتمااد تشاريضا شاامل ملناهضا
()27
التميي تو ر هذ احلماي
 -21وذكار ريا األما املتحااد ال ُق ْاري ،الاذي الحااف عادم وجاود ةايا قانونيا صار ةااد
التميي القائ على املي اجلنسي واهلويا اجلنسااني  ،ويف مضار تشاارت تع املاادتن  162و165
م ا ق ااانون الضق ااواب  ،أن املثلي ااا واملثلي اان وم دوج ااي املي ا اجلنس ااي ومغ ااايري اهلوي ا اجلنس اااني
ال ي ال ااون يواجه ااون حت ااداي و ضا الا ع ا ذل اا ُ ،،ظ اار عل ااى ال ا وجن ما ا نق ااس اجل اانس تةا ا
األرقااان ،وتتضاار املثليااا واملثليااون وم دوجااو املي ا اجلنسااي ومغااايرو اهلوي ا اجلنساااني وحاااملو
ا ا يف احلص ااون عل ااى اخل اادما
ص ااقا اجلنس اان م ا ا اللجئ اان للتميي ا ا ويواجه ااون عقة ااا
()28
األساسي و ر كسو الضيش
 -22وأ اااد اخلة ااري املس ااتقل املضنيا ا ابملها ا أبن التمييا ا ة ااد األشا ا ا املص ااابن ابملها ا
ووص اامه ش ااائضان عل ااى ن اااق واس ااع ،ويس ااه األص اادقات أو األق ااار أو أ ا اراد ا تم ااع ا ل ااي
()29
أو أش ا يف مواقع السل  ،يف كثري م األحيان ،يف ت ريسهما
 -2التنمية والبيئة واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان

()30

 -23حثت جلن القضات على التميي الضنصري كينيا على اغتنام ك رص  ،ما الن بارام
الت يط احلضري ،لةنات جمتمضا حملي يضيش س اهنا ويضملون ويذهةون تع املدارس ويشاركون
()31
يف الشئون السياسي يف سياقا متضدد اإلتنيا
 -24وذكاار القري ا الضاما املض ا مبسا ل حقااوق اإلنسااان والشااركا عاارب الورني ا وغريهااا م ا
مئسس ااا األعم ااان أنا ا ينةغ ااي ل يني ااا أن تئيا اد املة ااادت التوجيهيا ا املتضلقا ا ابألعم ااان التجاريا ا
وحق ااوق اإلنس ااان وأن تة ااذن جه ااودا حثيث ا يف التضري ااف ب ادورها يف تنقي ااذها ،بس ااة منه ااا وة ااع
حقااوق اإلنسااان يف صاالو أنش ا تها ابعتةارهااا اااعلا اقتصااادايا( )32وعاالو علااى ذلاا ،،أوصااى
القريا الضاما كينيااا أبن حتاار  ،يف ل ا أمااور ،علااى تض يا القاادرا وتذكااات الااوعي يف صااقويف
موظقي اخلدم املدني والسل القضائي واملشرعن ابملةادت التوجيهي املتضلق ابألعماان التجاريا
وحق ااوق اإلنس ااان ،واخت اااذ ت اادابري ل قال ا التنقي ااذ ال ام ا لألر اار السياس اااتي والتش اريضي املتص اال
ابألعمان التجاري وحقوق اإلنسان؛ وةامان أن ت اون املئسساا اململوكا للدولا مثااالا تاذج
با وتضتمااد مضااايري واةااح بشا ن بااذن الضنايا الواجةا يف مراعااا حقااوق اإلنسااان؛ وتدراج مضااايري
حقااوق اإلنسااان يف ارسااا االش اوات الضمااومي وتنقي اذ نُظ ا رصااد ضال ا يف جمااان التحق ا م ا
مت لةا حقوق اإلنسان وتنقاذها؛ وتقدمي ترشاادا ووةاع توقضاا واةاح جلمياع املئسساا
()33
التجاري بش ن مسئوليتها ع احوام حقوق اإلنسان يف ك مراح الضمليا اليت تنج ها
 -25وذكر القري الضام ذات أن كينيا ابشر  ،على تتر قةون الدول ابلتوصايا املنةثقا عا
االسااتضرا الساااب بش ا ن وةااع ا عم ا ورني ا لتنقيااذ املةااادت التوجيهي ا املتضلق ا ابألعمااان
التجاريا وحقااوق اإلنسااان ،عمليا وةااع ا م ا هااذا القةيا وشااجع القريا الضاما احل وم ا
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على توسايع ن ااق اجلهاود الراميا تع التوعيا هباذ الضمليا وتشاراك امل ياد ما اجلهاا القاعلا يف
()34
االة لع هبا
 -3حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب

()35

 -26أعرب اات جلن ا ا القض ااات عل ااى التميي ا ا الضنص ااري ع ا ا القل ا ا تزات التق ااارير ال اايت تقي ااد أبن
مةااادرا م ا ح ا اإلرهااا الرامي ا تع حمارب ا حرك ا ”الشااةا “ ،مبااا يف ذلاا ،التصاانيف اإلت ا
لةضض اجلماعا اإلتني  ،قد أسقر ع انتهاكاا حلقاوق اإلنساان ،مباا يف ذلا ،الضشارا ما
حاال القت ارج ن اق القضات واال تقات القسري وأوصت اللجن كينيا مبضاجل االنتهاكاا
امل عوم وبضمان استقاد يع املشتة يه م الضمام القانوني األساسي  ،اص ما ذوي
()36
األصون أو اجلنسيا األجنةي

ابء -احلقوق املدنية والسياسية
 -1حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان لى شخصه

()37

 -27الحف ري األم املتحاد ال ُق ْاري الوقاف اال تيااري لتنقياذ عقوبا اإلعادام ،تذ مل ينقاذ
أي ح صادر هبذ الضقوب منذ عام  ،1987ولاو أن ا ااك ماا زالات تُصادر أح اام اإلعادام
بش ا ن اجل ارائ الاايت تسااتوجو هااذ الضقوب ا وقااد أنش ا احل وم ا ريق اا عاااملا لتقاادمي توصاايا
()38
بش ن قرار ا م الضليا القاةي بضدم دستوري عقوب اإلعدام
 -28ويف عام  ،2016كرر جلن مناهض التضذيو شواغلها السابق تزات االدعاتا امل من
ابستمرار عمليا القت ارج ن اق القضات ،واال تقات القسري ،واالسات دام املقارل للقاو ما
جانااو أ اراد قاوا الشاارر  ،وكااذل ،تزات تاادين مضاادن التحقيقااا وامللحقااا القضااائي يف مثا
()39
هذ األ ضان
 -29وأ اااد ريا ا األما ا املتح ااد ال ُق ْ ااري ابس ااتمرار ورود تق ااارير عا ا ح اااال س ااوت س االوك
الشاارر  ،مبااا يف ذلاا ،عمليااا القتا ااارج ن اااق القضااات ،وأشااار تع أن اهليئ ا املسااتقل ملراقة ا
أدات الش اارر ق ااد أبلغ اات يف عا ااام  2019ع ا ا ُمةاش ا ارهتا التحقي ا ا يف  190حال ا ا يُش ااتة أبهنا ااا
()40
عمليا قت ارج ن اق القانون ،وأكد صدور ست أح ام ابإلدان منذ تنشائها
 -30وذك اار اخلة ااري املس ااتقل املضنيا ا ابملها ا أهن ااا تلق اات تق ااارير عا ا ح اااال اعت اادات عل ااى
األش ا ا ا املصا ااابن ابمله ا ا  ،مبا ااا يف ذلا اا ،أعما ااان القت ا ا والتشا ااوي واال ت ا ااايف والشا ااروع يف
اال ت ايف واالغتصا واالجتار ابألش ا وابألعضات الةشري ( )41ويةدو أن مضظا اهلجماا
املةلااع عنهااا تنقااذ باادا ع اساات دام األعضااات الةشاري أو بيضهااا ألغارا ارسا السااحر( )42وأ يااد
أبن مستوج اخلويف م حصاون اعتاداتا يتضااظ تذا كاان الشا ش يضايش يف من قا قريةا ما
احلادود مااع الةلاادان ا ااور وتقيااد التقااارير أبن الضدياد ما األشا ا املصاابن ابملها يت و اون
م ا عواقااو مغااادر منااازهل أتنااات االنت ااااب  ،وهااي حال ا تغااذيها مضتقاادا شااائض مقادهااا أن
ابإلم ااان كسااو نتيج ا االنت ااااب م ا االن ارسااا السااحر ،وأن بضااض هااذ املمارسااا
()43
مي ا أن ت ااون أكثاار ضاليا تذا اسااتُ دمت يهااا أعضااات بشاري ألشا ا مصااابن ابملها
ويس ااود أيض ا ا ش ااضور دائ ا ابخل ااويف يف ص ااقويف األش ا ا املص ااابن ابمله ا وأ اراد أس ااره م ا
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حصون هجما وعمليا ا ت ايف ارج القوا االنت ابي وبضيادا عا املناار احلدوديا  ،يف
أما اااك مث ا ا مقارض ا ا تمةا ااو ويف نا ااريوا والحظا اات اخلةا ااري املسا ااتقل أن ها ااذا الشا ااضور ابخلا ااويف
ال يستمر حسو بسةو حاال االعتدات الةدين واأل ار القضلي  ،ب تسه يف ت ريس أيض ا
شااد متي ا بشاار األش ا ا املصااابن ابمله ا ومااا جيتذبون ا ابسااتمرار م ا اهتمااام زائااد ع ا احلااد
ومهدد للسلم ( )44وأوصت اخلةري املستقل كينيا إبجرات دراس استقصاائي للوةاع القاائ بغيا
ُ
اسااتةان الثغاارا ال اايت تشااو ت اادابري األم ا واحلماي ا لألش ا ا املص ااابن ابمله ا  ،ال س اايما يف
املنااار الريقي ا واملنااار احلدودي ا ( )45وأوصاات جلن ا القضااات علااى التميي ا الضنصااري كيني ااا أبن
()46
تت ذ تدابري ضال حلماي األش ا املصابن ابمله م الضنف والتميي والوص
 -31وأعرب اات اللجنا ا املضنيا ا ابلقض ااات عل ااى التمييا ا ة ااد املا ارأ عا ا قلقه ااا تزات املمارس ااا
والتقاليااد الضااار  ،ما قةيا زواج األرقااان والا واج القسااري ،وتشااوي األعضااات التناساالي لا م ،
وتضاادد ال وجااا  ،واملهاار ،ورقااوس الوما مثا توريااث األرملا وأعرباات اللجنا عا اجلا ع بوجا
ا م ارس ما يسمى حملي ا ’’املقايض ابخلرز‘‘ وهاو اغتصاا القتياا املنتشار بان شاضو
سااامةورو ،والااذي يُاربر ابعتةااار تقلياادا تقا ي ا ا ،وم ا عواقة ا غااري امل مون ا  ،مبااا يف ذلاا ،اإلجهااا
القسري وأوصت اللجن كينيا ،يف ل توصياهتا ،بوةع وتنقيذ اسواتيجي شاامل للقضاات علاى
املمارسا الضار والقوالو النم ي  ،واختاذ تدابري وريا ما أجا القضاات علاى املمارسا الضاار
املتمثل ا يف اغتصااا األرقااان (’’املقايض ا ابخلاارز‘‘) ،والت كااد م ا أن إبم ااان الضااحااي تقاادمي
ش اوج دون ويف م االنتقام أو الوص والوصاون تع ساة انتصاايف ضالا وتع الادع املقادم
للضحااي( )47كما أوصت اللجن أبن حتر كينيا على التضريف علاى ن ااق واساع بقاانون حظار
تشوي األعضات التناسلي ل م لضام  2011وتنقيذ  ،وت ق امللحق القضائي ملرت يب تشاوي
األعض ااات التناس االي ل ا م  ،مب ا اايه املمارس ااون ال ةي ااون ،وتوقي ااع الضق ااواب املناس ااة عل اايه ؛
وأوصااتها أبن تت ااذ تاادابري للقضااات علااى ارس ا تشااوي األعضااات التناساالي ل ا م  ،بسااة منهااا
زايد جه ااود التوعي ا ب اان ال عم ااات ال اادينين والتقلي اادين وعام ا اجلمه ااور؛ وأبن حت ااد السياس ا
()48
الضام املتضلق بتشوي األعضات التناسلي ل م لضام 2010
 -32وقالت اللجن ذاهتا تهناا ال تا ان تشاضر ابلقلا تزات ارتقااع مساتوج الضناف اجلنسااين ةاد
النسات والقتيا وانتشار حواد الضنف اجلنساي ،مباا يف ذلا ،االغتصاا  ،يف األوساال اخلاصا
والضام ا كم ااا أهن ااا تش ااضر ابلقل ا تزات التقص ااري يف اإلب االب م ا جان ااو الض ااحااي ،بس ااةو ل ا
أسااةا منهااا الرسااوم غااري القانوني ا الاايت يقرةااها موظق او تنقاااذ القااانون واملوظق اون ال ةي اون علااى
الضااحااي مقابا احلصااون علااى اسااتمار اإلباالب ،وال ساايما ماانه النسااات اللاواني يضااانن احلرمااان
والنسات املقيماا يف املساتورنا الضشاوائي  ،وتادين مضادن امللحقا القضاائي يف حااال الضناف
()49
اجلنساين ةد املرأ
 -33وأعربت اللجن ذاهتا ع قلقها تزات التقاارير عا الضناف اجلنسااين املتصا ابالنت اااب ،
مبا يف ذل ،الضنف اجلنسي ،أتنات االنت ااب اليت جر يف عاام  2017ويسااورها القلا أيضا ا
تزات التقااارير الاايت تقيااد أبن أغلةي ا اجلنااا امل عااومن كااانوا م ا ةااةال الشاارر أو م ا أ اراد ق اوا
األما األ اارج ،والحظاات بقلا التا ر يف حماكم ا اجلنااا وتااو ري سااة االنتصااايف لضااحااي هااذا
()50
الضنف ،وما أبدت احل وم م عدم االلت ام يف هذا الصدد
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 -2إقامة العدلا مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابا وسيادة القانون

()51

 -34أ اد ري األم املتحد ال ُق ْري أبن قاانون حمااك الادعاوج الةساي لضاام  2016أنشا
حماك تةت يف هذا النوع ما الادعاوج ،وهاو ماا سيساه يف احلاد ما تاراك القضاااي قياد النظار
()52
وأوصى القري أبن تنظر كينيا يف تقضي هذ ا اك
 -35وأوصت اللجن املضنيا ابلقضاات علاى التمييا ةاد املارأ أبن تاو ر كينياا التادريو للقضاا
واملدعن الضاامن واملهنيان القاانونين واملاوظقن امل لقان إبنقااذ القاوانن واملاوظقن ال ةيان بشا ن
الت ةيا الصااارم ألح ااام القااانون اجلنااائي للمضاقةا علااى زواج األرقااان والا واج القسااري ،وتشااوي
()53
األعضات التناسلي ل م  ،واغتصا األرقان وتوريث األرام
 -36ورحةت جلن القضات على التميي الضنصري ابعتمااد قاانون املضونا القانونيا  ،لضاام ،2016
والسياس ا الورني ا للمساااعد القانوني ا ْ ،بيااد أهنااا أعرباات ع ا قلقهااا ألن جممااوع مي اني ا صااندوق
املساعد القانوني والصندوق الور للتوعي ابملساعد القانوني قد ي ون غري كايف كما يساور
اللجن القل تزات التقارير اليت تقيد أبن القانون مل ينقذ تنقيذا كاملا وشجضت اللجن كينيا علاى
مواص اال تنقي ااذ سياس ااا املس اااعد القانونيا ا لض اامان املس اااوا يف الوص ااون تع الضدالا ا لض ااحااي
التميي الضنصري واألقليا والشضو األصلي  ،وال سايما عا رريا تاو ري ماا ي قاي ما التمويا
وامللك الاوظيقي خلادما املسااعد القانونيا وتقرياو ا ااك الورنيا يف املناار الايت تضايش يهاا
()54
بضض األقليا والشضو األصلي
 -37وشجضت اللجنا ذاهتاا كينياا علاى مواصال مقاةاا املتاوررن يف أ ضاان التمييا الضنصاري
()55
و ا ال راهي الضنصري وزايد صلحيا مدير النياب الضام يف مةاشر اإلجراتا
 -38وأ اد ري األم املتحد ال ُق ْري بضادم تحاراز أي تقادم يف تنقياذ التوصايا املنةثقا عا
التقري اار الص ااادر ع ا ا جلن ا ا احلقيق ا ا والضدال ا ا واملص اااحل يف كيني ااا وأوص ااى القري ا ا كيني ااا بتنقي ااذ
التوصاايا ال اوارد يف التقرياار وترسااات ترااار لتقضي ا صااندوق الضدال ا التصاااحلي والنظاار يف تقاادمي
()56
تضويضا ردي و اعي
 -39وذكر اخلةري املساتقل املضنيا ابملها أن األشا ا املصاابن ابملها قاجا تع حتسان
اار وصااوهل تع الضدال ا وتشاام أشاايع احل اواج الاايت تضااوق الوصااون تع الضدال ا اال تقااار تع
()57
املضلوما ع اآلليا القائم للحصون على سة انتصايف
 -40وأوصاات اخلة ااري املس ااتقل ذاهت اا كيني ااا أبن ت ق ا التحقي ا علااى وج ا الس اارع يف ي ااع
ح اااال اجلا ارائ املرت ةا ا ة ااد األشا ا ا املص ااابن ابملها ا وتوتيقه ااا بص ااور ش ااامل وأن ت قا ا
االس اات دام احلص اايف للتشا اريضا يف س ااةي التص اادي بص ااور كاملا ا جلمي ااع أنا اواع االعت ااداتا
املرت ة ا ة ااد األشا ا ا املص ااابن ابملها ا  ،مب ااا يف ذل اا ،االعت ااداتا ال اايت تن ااوي عل ااى حي اااز
()58
األعضات الةشري
 -3احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

()59

 -41أعربت اللجن املضني ابلقضات علاى التمييا ةاد املارأ عا قلقهاا تزات تقلاش احليا املتاا
للمجتمااع املاادين ،وهااو مااا يتجلااى يف ل ا أمااور منهااا األ ااار الاايت هتاادد حيااا املاادا ضا ع ا
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حقااوق اإلنسااان ،وأماانه وعمله ا  ،ض الا ع ا القيااود املقروة ا علااى التموي ا األجناايب والقيااود
اإلداري املقروة على منظما ا تمع املدين وأوصات اللجنا  ،يف لا أماور ،أبن تضجا كينياا
ابعتماد تدابري ضال م أج ةاي املدا ضا ع حقاوق اإلنساان ،وإبلغاات احلاد املقارو علاى
()60
التموي األجنيب للمنظما غري احل ومي
 -42وأشااار ريا األما املتحااد ال ُق ْااري تع اقاوا بتنقاايض قااانون النظااام الضااام لوةااع أح ااام
اص ا مبنظمااي االجتماعااا املقتوح ا أو املس اريا الضام ا إل ضاااعه للمساااتل ع ا اخلسااائر
املادي أو الةشري أو سائر اإليراد  ،ولتقادمي تضويضاا ل ا ما ت ةاد ساار يف املمتل اا
أو أصيو جبرو أتنات تنظي مظاهر إ ْن تةلور هذا االقوا يف قانون ،سي ون ما تةضاتا نقا
املس اائولي عا ا الس االم واألما ا ما ا قا اوا الش اارر تع منظم ااي الضما ا امل اادين ،وس اايوتو عنا ا
()61
تس ا املضارة الضام وزايد تقليش احلي املدين
 -43وذكار ريا األما املتحاد ال ُق ْااري أن القاانون التشاريضي (بتضديلتا املتنوعا ) لضااام 2019
كلاف املركا الااور مل ا حا اإلرهااا بتلقااي التقاارير املقدما ما ياع املنظمااا غااري احل وميا
وتقرارهااا وم ا ش ا ن هااذا األماار أن يقلااش ما حري ا واسااتقلن الضاااملن يف جمااان قضااااي حقااوق
()62
اإلنسان مع الوكي على م ا ح اإلرها
 -44وأوصى القري ابلتضجي بتقضي قانون املنظما ذا املنا ع الضام لضام 2013

()63

 -45وأعربت اللجنا املضنيا ابلقضاات علاى التمييا ةاد املارأ عا أساقها لضادم حتقيا الت اا ئ
بن اجلنسن يما يتضل ابملقاعد املنت ةا أو املضينا  ،علاى الارغ ما قاعاد الثلثان اجلنسااني الايت
ياانش عليهااا الدسااتور واملرسااوم الراسااي املتضل ا ابلضم ا اإلجياااا لضااام  2006ويساااور اللجن ا
القل تزات احلاواج الايت متناع املارأ ما املشاارك يف احلياا السياساي والضاما علاى قادم املسااوا ماع
()64
الرج  ،مبا يف ذل ،التهديدا والضنف على يع مستواي احليا السياسي والضام
 -4حظر مجيع أشكال الرق
 -46أعربات اللجنا املضنيا ابلقضاات علاى التمييا ةاد املارأ عا القلا ألن النساات والقتيااا ،
مبا يف ذل ،يف خميما اللجئان ،ال يا ل عرةا للجتاار ألغارا االساتغلن اجلنساي أو الضما
املن ا ا ق القسا ااري وتشا ااضر اللجن ا ا ابلقل ا ا أيض ا اا تزات تا اادين مسا ااتوج ملحق ا ا املتج ا اري قضا ااائيا،
وال سيما يف ترار قانون م ا ح االجتار ابألش ا لضام  2010وأوصت اللجن كينيا ابختااذ
تاادابري تشاام اإلنقاااذ الصااارم للقااانون املااذكور م ا االن التحقي ا مااع م ارت يب االجتااار ابلنسااات
()65
والقتيا واستغلهل  ،وملحقته قضائي ا ومضاقةته  ،وتنقاذ قانون ةاي الضحااي
 -47وقالا اات جلن ا ا حقا ااوق ال ق ا ا تهنا ااا تشا ااضر ابلقل ا ا تزات ارتق ا ااع مسا ااتوج بغا ااات األرقا ااان
واستغلهل يف املواد اإلابحي  ،وال سيما يف ق اع السياح والسقر ،وأوصت أبن تنقذ كينيا قانون
()66
اجلرائ اجلنسي لضام  2006بقضالي
 -48وأوصت جلن القضات على التميي الضنصاري كينياا بتساريع ماا تةذلا ما جهاود يف ساةي
م ا حا ا االجت ااار ابألشا ا ا  ،وش ااجضت الدولا ا عل ااى مواص اال جهوده ااا الراميا ا تع م ا حا ا
اإلسااات تع الضمااان املهاااجري ال ينياان يف اخلااارج والتصاادي علااى اتقاقيا منظما الضما الدوليا
()67
بش ن الضمان املن لين لضام ( 2011رق )189
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 -5احلق يف اخلصوصية واحلياة األسرية
 -49أعرب اات اللجنا ا املضنيا ا ابلقض ااات عل ااى التمييا ا ة ااد املا ارأ عا ا قلقه ااا تزات ق ااانون الا ا واج
لضام  ،2014مبا يف ذل ،عدم امتثالا للدساتور ،ألنا يقار تضادد ال وجاا يف تراار الا واج الضاريف
()68
وال واج اإلسلمي

جيم -احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية
 -1احلق يف العمل ويف ظروف مل ادلة ومواتية
 -50الحااف القريا الضاما املضا مبسا ل حقااوق اإلنسااان والشااركا عاارب الورنيا وغريهااا ما
مئسسااا األعمااان أن عاادم االع اوايف بضم ا امل ارأ واالنتقااا م ا قيمت ا ميااثلن عقة ا ك ا دات يف
رري ولوجه سوق الضم املد وع األجر ،وأشار أيضا تع تقارير عا التحارا اجلنساي ابلنساات
يف م ااان الضم ا وشااهادا ع ا الوص ا والتميي ا ةااد املثليااا واملثلياان وم دوجااي املي ا اجلنسااي
ومغااايري اهلوي ا اجلنساااني وحاااملي صااقا اجلنساان يف أماااك الضم ا عنااد الةحااث ع ا عم ا ،
وأوصى كينيا أبن ت ثف اجلهود الرامي تع التصدي للتميي اجلنساين والتحرا اجلنسي يف م ان
الضم  ،لتحقي أهدايف تشم ةاي يع األ راد ،بصريف النظار عا مياوهل اجلنساي أو هاوايهت
()69
اجلنساني
 -51وأعرباات اللجنا املضنيا ابلقضااات علااى التمييا ةااد املارأ عا القلا ألن احلاجا تع د ااع
اسااتحقاقا األموما مةاشاار ما جانااو أراب الضما قااد ياائدي تع التمييا ةااد النسااات اللئااي
ي لةنه ااا وأن ق ااانون الضما ا لض ااام  2007ال يش اام األمه ااا اللئ ااي يتةنا ان أرق اااالا أو اللئ ااي
ُجيهض ا أو يلاادن رق الا ميت ا ا( )70وأوصاات اللجن ا كينيااا بتضاادي القااانون لتوساايع ن اااق تجااازا
األموم ليشم األمها اللئي يتةنن أرقاالا أو اللئي ُجيهض أو يلدن رقلا ميتا ،وابلنظار يف
()71
اعتماد خم ط بدي لد ع استحقاقا األموم  ،مث تنشات صندوق ور
 -52وأعرب اات اللجنا ا ذاهتا اا عا ا القلا ا تزات ظ اارويف الضما ا الس اايئ ال اايت تواجهه ااا ع ااامل
املنازن( )72وأوصات اللجنا كينياا أبن تضاع تراارا تنظيمياا للق ااع غاري النظاامي والق ااع ال راعاي
()73
يئم للمتضررا تم اني احلصون على احلماي االجتماعي ويرصد ظرويف عمله
 -2احلق يف الضمان االجتما ي

()74

 -53أعربت اللجنا املضنيا ابحلقاوق االقتصاادي واالجتماعيا والثقا يا  ،يف عاام  ،2016عا
القلا تزات حمدودي ا التغ ي ا ب اربام التحااويل النقدي ا وأوصاات اللجن ا كينيااا أبن توسااع ن اااق
التغ ي ا م ا االن الصااندوق الااور للضاامان االجتماااعي والصااندوق الااور للت ا من الصااحي
()75
ليشمل يع الضاملن يف االقتصاد النظامي وغري النظامي والضاملن حلساهب اخلا
 -54وأوصاات اخلةااري املسااتقل املضني ا ابمله ا كينيااا أبن تنظاار يف توساايع ن اااق دع ا الضاامان
االجتماعي ليشم املضيلن الوحيادي لألرقاان املصاابن ابملها الاذي تتا تر حيااهت الضمليا سالة ا
()76
بتدابري احلماي الضروري املت ذ لصاحل ال ق

GE.19-19878

9

A/HRC/WG.6/35/KEN/2

 -3احلق يف مستوى معيشي مناسب

()77

 -55أوصت اخلةري املستقل املضني ابمله أبن تواصا كينياا اعتمااد تادابري للتصادي للققار يف
()78
ةوت رؤي  2030و التنمي املستدام لضام 2030
 -56وذك اار املق اارر اخلاصا ا املضنيا ا قا ا اإلنس ااان يف احلص ااون عل ااى مي ااا الش اار امل مونا ا
و دما الصريف الصحي ،يف عام  ،2015أن ما زان يتضن ق ع شول روي إلعمان حقاوق
اإلنسااان يف امليااا والصااريف الصااحي للجميااع( )79وأوصاات ،يف ل ا مااا أوصاات ب ا  ،أبن تقااوم
ح وم كينيا مبا يلي( :أ) ةمان أن تظ احل وم الورني أون م يتحم املسئولي عا تعماان
حقااوق اإلنسااان يف امليااا والصااريف الصااحي يف سااياق تنقيااذ تقااويض اال تصااا يف جمااان امليااا
وتا ااو ري اخل ا اادما  ،و( ) االس ا ااتثمار يف صا اايان وتقضي ا ا مرا ا ا اخلا اادما اجلدي ا ااد والقائم ا ا ،
و(ج) ختصيش بنود يف املي انيا تساتهديف أ قار املناار الريقيا واملناار احلضاري ا روما واأل اراد
()80
واجلماعا اليت تضاين احلرمان

 -4احلق يف الصحة

()81

 -57أعرب اات اللجن ا املضني ا ابلقض ااات عل ااى التميي ا ة ااد امل ارأ ع ا القل ا تزات ع اادم حص ااون
الضديااد م ا النسااات علااى رعاي ا صااحي عالي ا اجلااود  ،مب ا اايه النسااات ذوا اإلعاق ا والنسااات
املش ااتغل ابلةغ ااات والنس ااات الريقي ااا والحظ اات اللجن ا ا أيض ا ا ا بقل ا ا ارتق اااع مض اادن الو ي ااا
النقاسي  ،ويُض ج ذل ،تع أسةا منها اإلجهاا غاري املا مون واإلراار القاانوين ،التقييادي وغاري
الواةااض ،ل جهااا  ،مااا ي اد ع ابلنسااات تع اللجااوت تع اإلجهااا غااري امل ا مون وغااري القااانوين
وأعربات اللجنا كااذل ،عا قلقهاا ما ارسا احتجاااز النساات والقتيااا اللئااي ال يساات ض د ااع
القواتري ال ةي بضد الوالد  ،وم ارتقاع مضدال اإلصاب بقريوس نقش املناع الةشاري  ،ال سايما
()82
يف صقويف النسات والقتيا
 -58وذكر ري األم املتحاد ال ُق ْاري أن تل اميا تجارات ا تةاارا اريوس نقاش املناعا الةشاري
جتضا ما املتضااذر مضر ا احلجا احلقيقااي للقااريوس ابلنظاار تع عا ويف الناااس عا تجارات اال تةااار
وعلاى الاارغ ما أن دما املسااعد يف تباالب الشاري ،روعيا  ،اإن تنقيااذها يُضتاارب قسارايا هااي
تلقي بضوت ا تةار الشركات على عاات ما تثةات تصاابت ابلقاريوس وتتاوجس غالةيا النساات ما
()83
تجرات اال تةار بسةو التحداي املرتة إبقناع شركائه اجلنسين إبجرات اال تةار ر قته
 -59وذكاار اخلةااري املسااتقل املضني ا ابمله ا أن احل وم ا صصاات منااذ عااام  2013مي اني ا
ساانوي ة ا م لألش ا ا املصااابن ابملها وقااد م ناات هااذ األماوان م ا تااو ري املستحض ارا
الواقي م الشمس وأجه الت يف مث النظارا واملناظري ،ضالا عا جمموعاا أدوا الوقايا
م سرران اجللد املتو ر يف  190مستشقى يف يع أحنات الةلد( )84وُ رم األش ا املصاابون
ابمله ا يف بضااض احلاااال م ا احلصااون علااى جمموعااا أدوا الوقاي ا بسااةو عاادم تسااجيله
()85
مسةق ا لدج ا لس الور لألش ا ذوي اإلعاق
 -5احلق يف التعليم

()86

 -60أشااار ري ا األم ا املتحااد ال ُق ْااري تع الت ا ام احل وم ا بضاامان التضلااي اجليااد والشااام
للجميااع وتع التشاريضا والسياسااا ذا الصاال  ،وأوصااى كينيااا أبن تقااوم مبااا يلااي( :أ) مضاجل ا
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الت ا اااليف األ ا ا ارج املرتة ا ا ا ابلتضل ا ااي  ،مث ا ا ا ت ا ا اااليف ال ا ا ا ي املدرسا ا ااي وال تا ا ااو والوجةا ا ااا ؛
و( ) التص اادي لضا ا ن األرق ااان ذوي االعاق ا ا يف امل اادارس؛ و(ج) تنظ ااي املئسس ااا التضليمي ا ا
اخلاص ا ابللجئاان وامل يمااا للتقيااد ابألنظم ا واملضااايري الورني ا ؛ و(د) وةااع تااد ل حماادد
()87
لتلةي االحتياجا التضليمي اخلاص ألرقان اللجئن وا تمضا ا لي املضيق
 -61وذكاار اخلةااري املسااتقل املضني ا ابمله ا أن ا علااى الاارغ م ا أن السياس ا التضليمي ا لااذوي
االحتياج ا ااا اخلاصا ا ا تش ا اادد عل ا ااى أ يا ا ا اإلدم ا اااج وعل ا ااى اتة ا اااع هنا ا ا ش ا ااام لل ا اال ذوي
االحتياج ااا اخلاص ا ا  ،إهن ااا مل تنق ااذ ابل ام ا ا بض ا ُاد وتتس ا ا امل ا اوارد امل صص ا ا لتقي ااي وحتدي ااد
()88
املتضلمن ذوي االحتياجا اخلاص اب دودي
 -62وأعربت اللجنا املضنيا ابلقضاات علاى التمييا ةاد املارأ عا قلقهاا ما الضادد ال ةاري ما
األرقان غري امللتحقن ابملدارس والتقاو بن اجلنسن يف املادارس ،مباا يف ذلا ،اخقاا مضادن
تمتااام الةنااا تضلاايمه مقارن ا ابلقتيااان ،بسااةو ل ا أمااور منهااا احلم ا املة ار وتشااوي األعضااات
التناسلي األنثوي وزواج األرقان و/أو ال واج القسري واال تقاار تع القاول الصاحي ويسااور اللجنا
القل أيضا م اخقا عدد الشااب اللئي يلتحق ابجلامضا مقارن بضدد الشاةان وما انتشاار
()89
الضنف اجلنسي والتحرا ابلقتيا واملراهقا يف املدارس م قة املدرسن والتلميذ

دال -حقوق أشخاص حمددين أو فئات حمددة
 -1النساء
 -63يف ةوت الشواغ املتضلق ابآللي الورني للنهو ابملرأ  ،أوصت اللجنا املضنيا ابلقضاات
على التمييا ةاد املارأ أبن حتار كينياا علاى تض يا التنساي بان تدار الشائون اجلنسااني واللجنا
الورني ا للشاائون اجلنساااني واملساااوا وت ويااد ا ابمل اوارد ال ا ي ا ؛ وت ويااد اللجن ا الورني ا للشاائون
اجلنساااني واملساااوا لي ا لتقاادمي الش ا اوج وختويلهااا ساال تصاادار قارارا مل م ا ؛ و ااع بيااام
مصنق حسو نوع اجلنس والنوع االجتماعي والضرق واإلعاقا والضمار ونشارها هباديف االسوشااد
هبا يف وةع السياسا والربام املتضلق ابلنسات والقتيا  ،ضلا ع املساعد علاى تتةاع التقادم
()90
ا رز يف حتقي أهدايف التنمي املستدام املتصل ابلنوع االجتماعي
 -64وأعربت اللجن ذاهتا ع قلقها ما ارتقااع مضادن الققار يف صاقويف النساات واساتةضاده
م ا عملي ا صاانع الق ارارا املتضلق ا ابلتنمي ا الريقي ا  ،والتميي ا ةااد النسااات الريقيااا يمااا يتضل ا
ققوق املل ي وحمدودي وصوهل تع الرعاي الصحي اجليد وتشضر اللجن ابلقل أيض ا م آاثر
()91
تغري املناخ على املرأ الريقي
 -65والحظت اللجن بقل أن النسات م الس ان األصلين ال يتماتض تال بقادر حمادود ما
اار الوصااون تع األراةااي التقليدي ا بسااةو عاادم تنقيااذ ق ارار اللجن ا األ ريقي ا حلقااوق اإلنسااان
والشااضو لضااام  2010الااذي يضااويف ققااوقه يف أر أساال ه يف ال اوادي املتصاادع ،وعاادم
()92
التشاور مضه
 -66وأعرباات اللجنا عا قلقهااا ما عاادم ةايا احلقااوق الصااحي واجلنسااي واإل ابيا للنسااات
ذوا اإلعاق ؛ وم تضذر جلوئه تع الضدال ؛ وم القيود املقروة على أهليته القانوني وعلى
()93
قدرهت على حياز املمتل ا ؛ وم الضنف املمارس ةده  ،مبا يف ذل ،التضقي القسري
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 -67وأعربا اات اللجن ا ا ع ا ا القل ا ا ألن النسا ااات الا االني ميارس ا ا الةغا ااات أكثا اار عرة ا ا للضنا ااف
اجلنساااين ،مبااا يف ذلاا ،تسااات املضامل ا م ا قة ا الشاارر والحظاات اللجن ا بقل ا أوج ا التحي ا
الواسض الن اق ةد النساات الالني ميارسا الةغاات ،وتضرةاه للغراماا أو االعتقاان عناد ساضيه
()94
للجوت تع الضدال
 -2األطفال
 -68أعرباات جلنا حقااوق ال قا عا قلقهااا تزات اسااتمرار ارسا الضقااا الةاادين رغا حظرهااا
مبوجااو الدسااتور ،وحثاات كينيااا علااى مراجض ا يااع الق اوانن والل اوائض الاايت جتي ا الضقوب ا الةدني ا ،
()95
وعلى تشجيع األساليو اإلجيابي وغري الضنيق لوبي األرقان وأتديةه
 -69ويف ةااوت ت ايااد عاادد أرقااان الش اوارع ،أوصاات اللجن ا أبن تضااع كينيااا سياس ا شااامل
للتصدي جلذور هذ الظااهر ؛ وأن تاو ر هلائالت األرقاان احلمايا واخلادما االجتماعيا ال ا يا ؛
()96
وأن تدع برام مل مش األسر
 -70وأعرب اات اللجنا ا املضنيا ا قق ااوق األشا ا ا ذوي اإلعاقا ا عا ا قلقه ااا الة ااالع تزات هج اار
األرقان ذوي اإلعاق وتيداعه يف مئسسا الرعاي وأوصت اللجنا كينياا أبن تساتحد آليا
ل نااذار املة ار لتجنااو هجاار األرقااان ذوي اإلعاق ا وأن تقاادم هل ا مساااعد و اادما جمتمضي ا
()97
بغي احلد م تيداعه يف مئسسا الرعاي
 -71وأعربت جلن حقوق ال ق عا قلقهاا تزات الضادد ال ةاري ما األيتاام واألرقاان املضرةان
لااألذج ا اارومن م ا بيئ ا أس اري واملااودعن يف مئسسااا لرعاي ا األرقااان( )98والحظاات اللجن ا
املضني ا ققااوق األش ا ا ذوي اإلعاق ا عاادم وجااود تاادابري إلعاااد وةااع األرقااان ذوي اإلعاق ا
املوجودي حاليا يف دور األيتام يف ترار أسري( )99وأوصت جلن حقوق ال قا كينياا أبن ت قا
وجود ةمام ملئم ومضايري واةح لتحديد ما تذا كان يل م تيداع ال ق يف مئسس للرعايا
الةديل  ،وأن تضع نظام ا حلضان األرقان ،وأن تضم تجرات استضرا دوري دقي وشقايف عا
()100
ظرويف تيداع األرقان يف املئسسا ويف حضان الغري
 -72وحثت جلن حقوق ال ق كينيا على اإلسراع بتضدي قانون ال ق ( )2001وغري ما
األنظم املتضلق ابلتة  ،و قا للماد  21م اتقاقي حقاوق ال قا  ،وأوصات مبواتما التشاريضا
()101
الورني مع اتقاقي الهاي بش ن ةاي األرقان والتضاون يف جمان التة على الصضيد الدوق
 -73وأعرباات اللجنا ذاهتااا عا القلا تزات جتنيااد األرقااان يف اجلماعااا املساالح غااري التابضا
للدول ا وحثاات اللجن ا كينيااا علااى القضااات علااى التهماايش االجتماااعي واالقتصااادي والسياسااي
()102
لألرقان والشةا م ال وائف املسلم أو م تتني صومالي
 -3األشخاص ذوو اإل اقة
 -74أوصت اللجن املضني ققوق األش ا كينيا بوةع اساواتيجي رويلا األجا ترماي تع
تذكااات الااوعي ابلتمييا ةااد األشا ا ذوي اإلعاقا وم ا حتا ( )103وأوصاات اللجنا كينيااا أبن
ت ق ا تم اني ا االعت ااداد أم ااام ا اااك بقض ااااي التميي ا ة ااد األش ا ا ذوي اإلعاق ا وحص ااون
()104
الضحااي على تضويض مناسو
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 -75والحظاات اللجن ا ذاهتااا أن خمتلااف ق اوانن الةلااد تتضاام أح ام اا جتاارد األش ا ا ذوي
اإلعاقا ا ا ما ا ا أهلي ا ااته القانونيا ا ا  ،وال س ا اايما األشا ا ا ا ذوي اإلعاقا ا ا الذهنيا ا ا و/أو النقس ا ااي
االجتماعي  ،وأعربات عا قلقهاا تزات الوصااي الايت تقرةاها عائلا األشا ا ذوي اإلعاقا ق ا
األمر الواقع على هئالت األش ا وأوصت اللجن كينيا ابلقضات على يع أش ان نُظا اختااذ
القارار ابلوكالا  ،واالستضاةا عنهااا بنظااام املرا قا يف اختاااذ القارار؛ وتلغااات التشاريضا واملمارسااا
الايت تسامض بتجريااد املارت ما أهليتا القانونيا قجا تصااابت ابإلعاقا ؛ وحظار التجريااد ما األهليا
()105
القانوني على أسس عر ي
 -76وأعرب اات اللجنا ا ذاهت ااا عا ا قلقه ااا تزات تي ااداع األشا ا ا ذوي اإلعاقا ا يف مئسس ااا
الرعاي  ،وأوصت كينيا ابعتمااد اساواتيجي لتقاادي تياداع األشا ا ذوي اإلعاقا يف مئسساا
الرعاي ؛ وترلق اسواتيجي شامل بغي تو ري دما جمتمضي لألشا ا ذوي اإلعاقا ؛ واختااذ
()106
التدابري اللزم م أج ختصيش مةالع مالي حمدد للووي للضيش املستق
 -4األقليات والشعوب األصلية

()107

 -77أعرباات جلن ا القضااات علااى التمييا الضنصااري ع ا القا ع تزات التقااارير الاايت تقيااد أبن أ اراد
شضو السنغوير يُ اردون قسارا ما أراةايه احلرجيا التقليديا يف غابا تمةوباو  ،وهاو ماا صاالف
أمرا صادرا عا ا ما الضلياا والحظات اللجنا ماا وردهاا ما ادعااتا مقادهاا أن أعاوان دائار
الغااااب ال يني ا أحرق اوا عش ارا املن ااازن التابض ا للساانغوير كم ااا أعرب اات اللجن ا ع ا القل ا تزات
التقارير اليت تقيد أبن اع تندورويس األصلي تضرةت هلجماا وعملياا ت الت قساري علاى
أيدي مغريي مسلحن ويسااور اللجنا القلا ُ كاذل ،تزات التقاارير الايت تقياد أبنا علاى الارغ ما
القارار الصااادر عا ا ما الضليااا يف عااام  2014يف قضااي جوزيااف ليتااواي وآ اري ةااد املاادعي
الض ااام ،ااإن عملي ااا اإل االت القس ااري لغاب ا م اااو م ا س ا اهنا األودجي اا ،م ااا زال اات مس ااتمر
ويساور اللجن القل أيض ا تزات التقارير اليت تقيد أبن أنش تئتر يف أراةي السلف اليت تشاغلها
الشااضو األصاالي ناُقااذ دون موا قته اا احلاار واملسااةق واملسااتنري ودعاات اللجن ا كينيااا تع منااع
األ ضااان الاايت هتاادد األما اجلساادي للساانغوير واإلناادورويس واألودجياا ،وأ اراد الشااضو األصاالي
األ اارج و تل اااهت والتحقي ا يه ااا ومقاةااا مرت ةيه ااا ومضاااقةته ؛ وة اامان االع اوايف الق ااانوين
ابحلقااوق اجلماعي ا للس اانغوير واإلناادورويس واألودجي اا ،والش ااضو األصاالي األ اارج يف ام ااتلك
وتنمي ا واس اات دام أراة اايها وموارده ااا وأقاليمه ااا ا تمضي ا والس ااي ر عليه ااا و ق اا للق اوانن الضر ي ا
والنظ التقليدي حليااز األراةاي ،ويف املشاارك يف اساتغلن وتدار وحقاف املاوارد ال ةيضيا املرتة ا
هبااا؛ وتجارات مشاااورا ضالا باان اجلهااا القاعلا املضنيا وا تمضااا ا ليا الاايت ُ تما أن تت ا تر
مبش اااريع ت ا ااوير أو حق ااف أو اسا ااتغلن أراة ااي أسا االيف الش ااضو األصا االي أو موارده ااا ال ةيضي ا ا
()108
واحلصون على املوا ق احلر واملسةق واملستنري للمجتمضا األصلي قة تنقيذ تل ،املشاريع
 -78وأوصت اللجن  ،يف مضر تشاارهتا تع تقاارير تقياد أبن أ اراد الشاضو األصالي جيادون
صااضوب يف احلصااون علااى التضلااي بسااةو اال تقااار تع ماادارس قرية ا  ،أبن تض ا ز كينيااا جهودهااا يف
سااةي ةاامان متتااع يااع ال ينياان إبم اني ا احلصااون علااى التضلااي دون متيي ا  ،وذلاا ،بسااة منهااا
()109
اعتماد تدابري اص ملئم

GE.19-19878

13

A/HRC/WG.6/35/KEN/2

 -79وأعربت اللجن ذاهتا ع القل ألن الصاراعا الضرقيا ال تا ان تغاذيها التةايناا الناشائ
ع النمط احلاق ملل ي األراةي وحثت اللجن  ،اليت الحظت أن منط توزياع األراةاي التمييا ي
م املظامل األساسي اليت تئج املنازعا الضرقي  ،كينيا على اختاذ التدابري اللزم م أج تعاد
()110
توزيع األراةي
 -5الالجئون وملتمسو اللجوء

()111

 -80أعربت جلن القضات على التميي الضنصري ع شاواغ ذا صال  ،وصات كينياا بضامان
ةاي ملتمسي اللجوت واللجئن يف تقليمها ،و ق ا اللت اماهتا القانوني  ،ابختااذ تادابري تشام مواصال
الشراك مع الوكاال اإلنساني الدولي لتو ري وحقاف راقا كا يا الساتيضا اللجئان وملتمساي
()112
اللجوت يف مرا االستقةان إباتح ما ي قي م الغذات وامل وج واخلدما الصحي
 -81وأوصاات مقوةااي األم ا املتحااد السااامي لشاائون اللجئاان أبن تت ااذ كينيااا م ياادا م ا
اخل وا الضملي الراميا تع ةامان تدمااج اللجئان يف ياع منااحي احلياا االجتماعيا والثقا يا
()113
واالقتصادي
 -82وأشا ااار املقوةا ااي تع توصا ااي ذا صا اال حظيا اات ابلت ييا ااد يف االسا ااتضرا
()114
وأوصت كينيا ،يف ل ما أوصت ب  ،اباللت ام مبةدأ عدم اإلعاد القسري
-6

السا اااب ،

دميو اجلنسية
 -83أعربات جلنا القضاات علاى التمييا الضنصااري عا القلا تزات التقاارير الايت تقياد أبن بضااض
ا موعااا اإلتنيا  ،مبا يهااا النوبيااون واأل اراد املنحاادرون ما أصا صااوماق واجلماعااا املقيم ا
ابلقاار م ا حاادود الةلااد ،تواجا حتااداي وتجاراتا حتق ا م ولا للحصااون علااى واثئ ا اهلوي ا
وحثت اللجن كينيا علاى وقاف املمارساا التميي يا وعلاى تساريع جهودهاا ملضاجلا مسا ل انضادام
اجلنسااي  ،وعلااى النظاار يف ماانض اجلنسااي جلميااع النااوبين الااذي كااانوا يقيمااون يف كينيااا يف اتري ا
()115
استقلهلا وألحقاده
 -84وأوصا اات مقوةا ااي األم ا ا املتحا ااد الس ا ااامي لشا اائون اللجئا اان كيني ا ااا مبراجض ا ا املض ا ااايري
()116
واإلجراتا ل قال ضالي وشقا ي عملي تسجي األش ا عدميي اجلنسي
 -85وأعربت اللجن املضني ابلقضات على التميي ةد املرأ ع قلقهاا ألن الضدياد ما النساات
والقتيااا ال ي ا ل عاادميا اجلنسااي أو ي اواجه حتااداي يمااا يتضل ا ققه ا يف التمتااع جبنسااي
وأش ااار تع أن رالة ااا اللج ااوت والضا اادميا اجلنس ااي اللئ ااي يت ا ا وج رج اااالا كيني اان ي ا اواجه
ص ااضواب يف احلص ااون عل ااى اجلنس ااي ألنقس ااه وألرق اااهل ؛ ويل ا م تس ااجي الا ا واج الض ااريف ل ااي
حتصا مقدما ال لااو علااى ج اواز سااقر؛ ويواجا ال ثااري م ا النسااات ،وال ساايما الريقيااا ماانه ،
()117
صضواب يف احلصون على واثئ رمسي
Notes
Tables containing information on the scope of international obligations and cooperation with
international human rights mechanisms and bodies for Kenya will be available at
www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/KEIndex.aspx.
For relevant recommendations, see A/HRC/29/10, paras. 142.1–142.2, 142.10, 142.34–142.39,
142.117, 142.181, 143.1–143.6 and 143.33.
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