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 مقدمة  
 الشخام.. الخدوري االسختعرا  عمليخ  عخ  الثالخ  تقريرهخا تقخد  أن الكينيخ  احلكوم  يسر   -1

 ومحايتهخخا اإلنسخخان حقخخو  تعزيخخز جمخخا  يف األخخخر االسخختعرا  منخخ  احملخخر  التقخخد  التقريخخر هخخ ا ويبخخ   
 ،االسخختعرا  مخخ  الثانيخخ  الخخدورة أثنخخا  وردت والخخي ابلتأييخخد حتظخخ  الخخي 1٩2 خالخخ التوصخخيات وتنفيخخ 

 اإلنسان حقو  حلماي  الوطين كينيا  إطار ويستند املستقب.. وتطلعات ووجه ، الي والتحدايت
 وبراجمها. وسياساهتا احمللي  وقوانينها دستورها إىل وتعزيزها

 التشاور وعملية املنهجية  
 ،201٥ عخخخخخا  فيهخخخخا للحالخخخخ  الثخخخخاين االسخخخختعرا  أعقخخخخا  يف الكينيخخخخ ، احلكومخخخخ  قامخخخخ  -2

 مصخخخفوف  إبعخخخداد املخخخدين، اجملتمخخخ  ومنظمخخخات اإلنسخخخان حلقخخخو  الوطنيخخخ  املؤسسخخخات مخخخ  وابلتعخخخاون
 التقخد  تتبخ  أج. م  201٩-201٥ للفرتة الشام. الدوري االستعرا  م  الثاني  للدورة تنفي 
 يف اجملمعخخ  التوصخخيات املصخخفوف   حخخد دت وقخخد ابلتأييخخد. حظيخخ  الخخي التوصخخيات تنفيخخ  يف احملخخر 

 التوصخخخخيات  لتنفيخخخخ  اختاذهخخخخا املطلخخخخو  احملخخخخددة احلكوميخخخخ  واإلجخخخخرا ات عامخخخخ   مواضخخخخيعي  جمخخخخاالت
 اجملتمخ  نظمخاتم ذلخ  يف مبخا املسخؤول ، الفاعلخ  واجلهخات احملخر   التقخد  لرصد البشري  واملؤشرات
 أد ت وقخخخد التنفيخخخ . عمليخخ  إمتخخخا  غضخخخو ا يف يتعخخ  الخخخي الزمنيخخخ  واجلخخداو  التنميخخخ   وشخخخركا  املخخدين

 إىل ابلتخخاي  أسخخهمو  التوصخخيات، تنفيخخ  يف احملخخر  التقخخد  رصخخد يفاً أساسخخياً دور  التنفيخخ  مصخخفوف 
 وتوحيدها. التقرير ه ا إعداد عملي  تبسيط يف كبر  حد
 املعنيخخ  الوطنيخخ  اللجنخخ  تعيخخ  عخ  الرمسيخخ  اجلريخخدة يف أُعلخخ  ،201٩ آذار/مخار  2٩ ويف -3

 مكتخخ  يف أمانتهخخا مقخخر يكخخون أن علخخ  اإلنسخخان، حقخخو  جمخخا  يف واإلقليميخخ  الدوليخخ  اباللتزامخخات
 اللجنخخخ  وتضخخخم   واملتابعخخخ . التقخخخارير بتقخخخدم معنيخخخ  دائمخخخ  كهيئخخخ   لتعمخخخ. العخخخد ، وو ارة العخخخا  املخخخدع 
 اللجنخ  وقخد م  املعنيخ . اإلنسخان قخو حل الوطنيخ  واملؤسسخات التنفي يخ  الخو ارات مجي  م  أعضا 
 وجتميعه. وإعداد  التقرير ه ا تنسيق لعملي  االسرتاتيج  التوجيه

 فيهخخا  اشخخرتكو  التشخخاوري الطخخاب  عليهخخا يغلخخ  عمليخخ  خخخ   مخخ  التقريخخر هخخ ا أعخخد وقخخد -٤
 فيهخخخا اشخخخرت و  املقاطعخخخات، وحكومخخخات والرملخخخان، القضخخخائي ، والسخخخلط  املخخخدين، اجملتمخخخ  منظمخخخات
 اإلنسخخخان. حلقخخخو  الوطنيخخخ  واملؤسسخخخات األكادمييخخخ ، واألوسخخخا  اإلنسخخخان، حقخخخو  عخخخ  نو املخخخدافع
 تنظخخيم يف الكينيخخ  للحكومخخ اً مخقي   اً دعمخخ اإلنسخخان حلقخخو  السخامي  املتحخخدة األمخخم مفوضخخي  وقخدم 
 واعتماد . ومراجعته النهائ  التقرير إلعداد االجتماعات خمتلف

 السابقة الدورة يف املقدمة التوصيات تنفيذ  
  الدولية الصكوك على التصديق  

 (2-142و ،1-142 )التوصيتان
 عليهخخا صخخد ق  الخخي املعاهخخدات شخخ    مبوجخخ  ابلتزاماهتخخا الوفخخا  الكينيخخ  احلكومخخ  تواصخخ. -٥

 بوصخخفه ليعمخخ. اخلارجيخخ  و ارة إشخخرا  حتخخ  املعاهخخدات مسخخج . مكتخخ  وأنشخخ  شخخعبها. لصخخاح
 املعاهخخدات إبخخرا  قخخانون أن إىل اإلشخخارة وجتخخدر عليهخخا.  املصخخد   املعاهخخدات جلميخخ  الوديعخخ  اجلهخخ 
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 إليهخخا املعاهدات/االنضخخما  علخخ  التصخخديق عمليخخ  ابلتفصخخي. حيخخد د 2012 لعخخا  عليهخخا والتصخخديق
 فخنن وابلتخاي، وموافقتخه. الرملان ونظر النطا ، واسع  مجاهري  مشارك  العملي  وتتطل  كينيا.  يف

 سارايً  قانونً  تصبح املعاهدة عل  التصديق وبعد الوق . م  الكثر وتستغر اً جد   معق دة العملي  
 للتنفي . املناس  اإلطار وض  املهم   م  ول ل ، البلد. يف
 منهخخا شخخ    وبروتوكخخوالت معاهخخدات علخخ  االسخختعرا ، فخخرتة خخخ   التصخخديق، جخخر  وقخخد -٦

 يسخهم أن وميكخ  الث ثيخ . احلرة التجارة منطق  واتفا  األفريقي  القاري  احلرة التجارة منطق  اتفا 
 القخارة يف املسخاواة وتعزيز العم.، فرص وإجياد الفقر، حدة م  الت فيف يف  الصك   ه ي  تنفي 

 إىل النفخخاذ لتيسخخر مخخراك  معاهخخدة علخخ  ،2017 حزيران/يونيخخه 2 يف كينيخخا،  ق وصخخد   األفريقيخخ .
 قرا ة يف أخر  إعاقات ذوي أو البصر معاق  أو املكفوف  األش اص لفائدة املنشورة فاتاملصن  

 العهخد مخ  (2)10 املخادة علخ  دولتها حتفظ يف النظر إعادة بصدد الكيني  واحلكوم  املطبوعات.
 التصخخديق يف التفكخخر جيخخري حخخ  ويف والثقافيخخ . واالجتماعيخخ  االقتصخخادي  ابحلقخخو  اخلخخاص الخخدوي
اً نظامخ  كينيال لحكوم ل فنن اإلنسان، حقو  جما  يف أخر  ودولي  إقليمي  معاهدات عدة عل 
 امل كورة. الصكو  مبوج  املكفول  احلقو  محاي  لضماناً قائماً تشريعي

 امللحخخخق االختيخخخاري الروتوكخخخو  علخخخ  بعخخخد  تصخخخد   مل كينيخخخا  أن ورغخخخم املثخخخا ، سخخخبي. فعلخخخ  -7
 ،اإلابحيخخخ  املخخخواد ويف البغخخخا  يف األطفخخخا  واسخخختغ   األطفخخخا ، بيخخخ  بشخخخأن الطفخخخ. حقخخخو  ابتفاقيخخخ 

 األطفخخخا . حقخخخو  حبمايخخخ  يتعلخخخق مخخخا يف فجخخخوات توجخخخد ال فننخخخه ،2000 أيلو /سخخخبتمر يف  ق خخاملو 
 علخخ  قدرتخخه تعزيخخز أجخخ. مخخ  2001 لعخخا  ابألطفخخا  املتعلخخق القخخانون يف الن ظخخر إعخخادةاً حاليخخ ريجتخخو 

 ويصخن ف ابألطفخا  االجتخار 2010 لعخا  ابألشخ اص االجتخار مكافح  قانون ومين  احلماي . توفر
 قانون ويوفر االستغ  . أشكا  م  كشك.  اجلنس  واستغ هلم األطفا ، و واج األطفا ، عم.
 محايخخخ  رويخخخوف   السخخخلط ، اسخخختعما  وإسخخخا ة اجلرميخخخ  لضخخخحااي  احلمايخخخ 201٤ لعخخخا  الضخخخحااي محايخخخ 
خخ علخخ  2007 لعخخا  العمالخخ  قخخانون ويخخن    األطفخخا . مثخخ. الضخخحااي مخخ  للضخخعفا  خاصخخ   دادالس 
 الدوليخخ  ابالتفاقيخخ  يتعلخخق مخخا ويف األمومخخ . إلجخخا ة الث ثخخ  األشخخهر طيلخخ  املوظفخخات ألجخخور الكامخخ.
خخ حقخخو  حلمايخخ  خخ أن ابلخخ كر اجلخخدير مخخ  املهخخاجري ، ا العم   مبوجخخ  هبخخم معخخرت  املهخخاجري  ا العم 
خخخ الفخخخرص يف املسخخخاواة ويضخخخم  القخخخانون  ويشخخخج   .2007 لعخخخا  العمالخخخ  قخخخانون  املهخخخاجري  ا للعم 
 يسخعوا أن العم. أراب  م  ويُنتَظر قانوني . بصف  كينيا  يف املتواجد العام. أسرة أفراد م  لفرد أو

 العمال . جما  يف ممارسات أو سياسات أيه يف التمييز عل  القضا  إىل جاهدي 
 بدأت فقد اإلنسان، حقو  حلماي  اإلقليمي  ابآلليات يتعلق ما ويف ذل ، عل  وع وة -٨

 اإلنسخخخخان حلقخخخخو  األفريقخخخخ  ابمليثخخخخا  امللحخخخخق الروتوكخخخو  علخخخخ  التصخخخخديق عمليخخخخ  الكينيخخخخ  احلكومخخخ 
 حلقخخخو  األفريقخخ  ابمليثخخا  امللحخخق والروتوكخخو  أفريقيخخا، يف السخخ  كبخخار  حبقخخو  واملتعلخخق والشخخعو 
 ضخخمانت املعاهخخدات هخخ   روتخخوف   اإلعاقخخ . ذوي األشخخ اص حبقخخو  واملتعلخخق والشخخعو ، اإلنسخخان
 اجملتم . م  الضعيف  للفئات إضافي 

اً قضخخائياً نظامخخ لكينيخخا أن إىل اإلشخخارة مخخ  بخخد ال الفرديخخ ، الشخخكاو  آبليخخ  يتعلخخق مخخا ويف -٩
 عخخدة طريخخق عخخ  صخا تاالن التمخخا  الطلبخخات ملقخدم  إطخخار  يف ميكخخ  ،ومسختق ً اً ونزيهخخ قخخوايً اً حمليخ

 األفريقخخ  امليثخخا  يف طخخر  دولخخ  كينيخخا  فخخنن ذلخخ ، علخخ  وعخخ وة العليخخا. احملكمخخ  إىل وصخخوالً  حمخخاكم
 عخخخ  راضخخخ  يكونخخخوا مل إذا االنتصخخخا  التمخخخا  للكينيخخخ  يتخخخيح الخخخ ي والشخخخعو  اإلنسخخخان حلقخخخو 
 اللجن . قرارات لتنفي  تدابر اختاذ بصدد كينيا  فنن وابلفع. الكيني . احملاكم قرارات
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 إجااراتات ماا  والتعاااون املعاهاادات هيئااات إىل التقااارير تقاادم اللتزامااات االمتثااا   
  اإلنسان حبقوق املتعلقة اخلاصة املتحدة األمم

 ،38-142و ،37-142و ،36-142و 35-142و ،34-142 )التوصيات
 (39-142و

 حقخو  معاهخدات هيئخات إىل دوريخ  تقخارير ث ث  األخر، االستعرا  من  كينيا،  قدم  -10
 ضخخد التمييخخز أشخخكا  مجيخخ  علخخ  القضخخا  ابتفاقيخخ  املتعلخخق الثخخام  الخخدوري التقريخخر وهخخ  اإلنسخخان.
 املتحخخخخدة األمخخخم ابتفاقيخخخخ  املتعلخخخق الثالخخخ  الخخخخدوري والتقريخخخر ،201٦ آذار/مخخخخار  يف املقخخخد  املخخخرأة،
 املقخد  املهينخ ، أو ال إنسخاني  أو القاسخي  العقوبخ  أو املعاملخ  ضخرو  مخ  وغخر  التعخ ي  ملناهضخ 

 املدنيخخ  ابحلقخخو  اخلخخاص الخخدوي ابلعهخخد املتعلخخق الرابخخ  الخخدوري والتقريخخر 201٨ آ /أغسخخط  يف
 اخلخاص راملقخر   واستقبا  بدعوة كينيا  وقام  .201٨ األو /ديسمر كانون  يف املقد  والسياسي ،

 والفريخق األصلي ، الشعو  حبقو  املعين اخلاص رواملقر   ابملهق، املصاب  األش اص حبقو  املعين
 األعمخخا . مؤسسخخات مخخ  وغرهخخا الوطنيخخ  عخخر والشخخركات اإلنسخخان حقخخو  مبسخخأل  املعخخين العامخخ.
 يف بخ املرتت   ابآلاثر املعخين اخلخاص راملقخر   السختقبا  الت طخيط جيخري التقريخر، هخ ا إعداد وق  ،وكان
 .بيئياً  سليم  بطريق  منها والت ل  اخلطرة والنفاايت املواد إدارة عل  اإلنسان حقو  جما 

 جماااا  يف والتثقيااا  اإلنساااان، حبقاااوق املتعلقاااة الوطنياااة العمااال وخطاااة السياساااات  
  اإلنسان حقوق

 ،14-142و ،13-142و ،9-142و ،8-142و ،6-142 )التوصيات
 (25-142و ،24-142و ،23-142و ،22-142و ،15-142و
 كخخانون  2 يف اإلنسخخان حبقخخو  املتعلقخخ  الوطنيخخ  العمخخ. وخطخخ  السياسخخات الرملخخان اعتمخخد -11

 أحخخر ت وقخد الدسختور. يف الخخواردة احلقخو  شخرع  السياسخخات هخ   وتنفخ  .201٥ األو /ديسخمر
 السياسات. تل  م  يتجزأ الاً جز  تشك. الي العم.، خط  تنفي  يفاً كبر اً  تقدم الكيني  احلكوم 
 اباللتزامخخخات فعخخخا  حنخخو علخخخ  الوفخخا  علخخخ  العمخخخومي  املخخوظف  قخخخدرات تعزيخخز أجخخخ. ومخخ  -12

 حلقخخو  الكينيخخ  الوطنيخخ  اللجنخخ  مخخ  ابلتعخخاون الكينيخخ ، احلكومخخ  تواصخخ. اإلنسخخان، حبقخخو  املتعلقخخ 
 ومنخخخ  العخخخا . القطخخخا  يف اإلنسخخخان حقخخخو  جمخخخا  يف والتخخخدري  التثقيخخخف وتعمخخخيم إاتحخخخ  ،اإلنسخخخان

 تخوفر أجخ. مخ  احلكخم، لشخؤون كينيخا  معهخد مخ  تفخاهم مخ كرة اللجنخ  أبرمخ  األخر، االستعرا 
 الصخعيد وعلخ  املقاطعخات صخعيد علخ  املدنيخ ، اخلدمخ  ملخوظف  اإلنسخان حقو  جما  يف التدري 
 ويف اإلنسخخخخخان. حقخخخخخو  محايخخخخخ  جوانخخخخخ  خمتلخخخخخف علخخخخخ  قضخخخخخاة كخخخخخ ل   اللجنخخخخخ  در بخخخخخ و  الخخخخخوطين.
 عخخ  املخخدافع  قضخخااي مخخ  التعامخخ. كيفيخخ   علخخ اً قاضخخي 30 اللجنخخ  در بخخ  201٨-2017 الفخخرتة
 مخ  التعام. كيفي   عل اً قاضي 123 تدري  جر  ،201٩-201٨ الفرتة ويف اإلنسان، حقو 

 اجلنائي . العدال  نظا  يف اإلعاق  ذوي األش اص
 د ملخخ ا الفع خخ الرصخخد أجخخ. مخخ  البيخخانت مجخخ  يف الصخخعوابت بعخخ  كينيخخا  واجهخخ  وقخخد -13
 الوطنيخخ  واللجنخخ  حصخخا لإل الكيخخين املكتخخ  بخخدأ ولخخ ل  اإلنسخخان. حقخخو  جمخخا  يف التزاماهتخخا تنفيخخ 
 مخخ  1٦ اهلخخد  إطخخار يف البيخخانت جلمخخ  توجيهيخخ  مبخخاد  صخخياغ  عمليخخ  اإلنسخخان حلقخخو  الكينيخخ 
 امليخخا  و ارة ووضخخع  القويخخ . املؤسسخخات وبنخخا  والعدالخخ  ابلسخخ   املتعلخخق املسخختدام  التنميخخ  أهخخدا 
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 إىل الرامي  اجلهود لرصد اإلنسان حلقو  مؤشرات اإلنسان حلقو  الكيني  الوطني  واللجن  والري،
 لتقيخخخيم املؤشخخخرات تلخخخ  اسخخخت دم  ،2017 عخخخا  ويف الصخخخح ، والصخخخر  امليخخخا  يف احلخخخق إعمخخخا 
  اإلنسخان حلقخو  الكيني  الوطني  اللجن  أبرم و   ٤7 خال املقاطعات م  1٨ يف احلق ذل  إعما 
 تتعلخق توجيهيخ  مباد  توفر أج. م  كينيا  يف لإلحصا  الوطين املكت  م  تفاهم م كرة ك ل 
 معنيخخخ  تقنيخخخ  عاملخخخ  أفرقخخخ  واملسخخخاواة اجلنسخخخاني  للشخخخؤون الوطنيخخخ  اللجنخخخ  وأنشخخخأت البيخخخانت. جبمخخخ 

 القطري. الصعيد عل  واملساواة اإلدماج عملي  عل  لإلشرا  مقاطع  2٥ يف واإلدماج ابملساواة

  الوطنية والسياسات القوانني استعراض  
 ،19-142و ،18-142و ،5-142و ،4-142و ،3-142 )التوصيات

 (20-142و
 لشخعبها اإلنسخان حقخو  يعخز   ممخا الدسختور، مخ  وسياسخاهتا قوانينهخا موا مخ  كينيخا  تواص. -1٤

 2003 لعخخخخا  اإلعاقخخخخ  ذوي ابألشخخخخ اص املتعلخخخخق القخخخخانون إلغخخخخا  وجيخخخخري .أكخخخخر بدرجخخخخ  وحيميهخخخخا
 تكخافؤ تعزيخز أجخ. مخ  ،201٨ لعخا  اإلعاقخ  ذوي ابألشخ اص املتعلخق القخانون مبشرو  وتعويضه
 التعخخخديل  القخخخانون مشخخخرو  ويعخخخد  أتهخخخيلهم، وإعخخخادة وأتهخخخيلهم اإلعاقخخخ  ذوي لألشخخخ اص الفخخخرص
 لخدواف  وذل  ،1٩٨٩ لعا  العقلي  ابلصح  املتعلق القانون 201٨ لعا  العقلي  ابلصح  املتعلق
 املتعلقخ  املسخائ. تنسخيق عمليخ  ويبس خط العقليخ ، ابألمخرا  املرتبط  العار وصم  م  الت ل   منها

خخخه العقليخخخ . األمخخخرا  ذوي األشخخخ اص محايخخخ  أجخخخ. مخخخ  ويعز هخخخا العقليخخخ  ابلصخخخح   مشخخخرو  ويوج 
 يف العقليخخ  الصخخح  تعزيخخز جمخخا  يف املقاطعخخات ومسخختو  الخخوطين املسخختو  علخخ  مخخاتو احلك القخخانون

 يسختهد و  والخرام.. واملخوظف  واخلخدمات واملرافخق املخوارد مخ  م ئخم قخدر بتخوفر احمللي  اجملتمعات
 محايخخ  تعزيخخز بتخخأم  وذلخخ  2001 عخخا  قخخانون يف النظخخر إعخخادة ابألطفخخا  املتعلخخق القخخانون مشخخرو 
 الطف.. حقو 
 عخخخد  احملخخخاكم علنخخخ أ كينيخخخا،  يف أكخخخر بدرجخخخ  ومحايتهخخخا اإلنسخخخان حقخخخو  تعزيخخخز ولضخخخمان -1٥

 مبوجخخخخخ  اإلعخخخخخدا  لعقوبخخخخخ  اإللزامخخخخخ  الطخخخخخاب  - التشخخخخخريعي  النصخخخخخوص مخخخخخ  املخخخخخواد بعخخخخخ  دسخخخخختوري 
 مخ  1٩٤ واملخادة عادلخ   حماكم  يف احلق ينته  أنه أسا  عل  اجلنائ  القانون م  20٤ املادة

 مخخخ  (3)و (2)2٥ واملخخخادة التعبخخر  حريخخخ  يف احلخخق تنتهخخخ  إذ التشخخهر جتخخخر   الخخي اجلنخخخائ  القخخانون
 أن أسخخخخا  علخخخخ  اجلنائيخخخخ  اإلجخخخخرا ات قخخخخانون مخخخخ  1٦7 إىل 1٦2 مخخخخ  واملخخخخواد اجلنخخخخائ   القخخخخانون
 بخخخخخ  الفصخخخخخ. مبخخخخدأ تنتهخخخخخ  الخخخخخرئي  إرادة حسخخخخ   مسخخخخخم   غخخخخخر أجخخخخ. إىل األشخخخخخ اص احتجخخخخا 
 القضائي . لسلط ا اختصاص م  ه  ص حيات التنفي ي  للسلط  ختو  أل ا السلطات

 (،2022-201٥) للطفخ. الوطنيخ  العمخ. خطخ  التاليخ   السياسخاتاً أيضخ كينيخا  ووضع  -1٦
 اخلاصخخخ  الخخخرام. تنسخخخيق يف التمويخخخ. وشخخخركا  املعنيخخخ  اجلهخخخات لتوجيخخخه تنفيخخخ ايً اً إطخخخار  بخخخ ل  مخخخوف رة

 علخخ  املعروضخخ  العامخخ  املشخخارك  بشخخأن الوطنيخخ  السياسخخ و  ورصخخدها  وتنفيخخ ها وختطيطهخخا ابألطفخخا 
 - 2030-201٥ كينيا  يف العقلي  ابلصح  املتعلق  والسياس  وإقرارها  العتمادها الو را  جمل 
 العقليخ  الصخح  نظخم علخ  إصخ حات إدخخا  أتمخ  إىل الراميخ  التخدخ ت بشخأن ها  إطار وه 
 كينيخخخا  وسياسخخات ،2030 عخخا  ورؤيخخ  ، 2010 لعخخا  كينيخخخا  دسخختور مخخ  هخخ ا ويتمش خخ  كينيخخا.  يف

 العاملي . التزاماهتا وم  (2030-201٤) للفرتة الصحي 
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  املؤسسية اإلصالحات  
 ،120-142و ،115-142و ،97-142و ،95-142 )التوصيات

 ،111-142و ،94-142و ،118-142و ،103-142و ،99-142و
 (119-142و

 القضائية اإلصالحات  

 دعخخم القضخخا ، خمطخخط” ،2017 الثاين/ينخخاير كخخانون  2٦ يف القضخخائي ، السخخلط  أطلقخخ  -17
 الفعاليخخخ  تعزيخخخز أجخخخ. مخخخ  “(2021-2017) اخلخخخدمات لتقخخخدم خطخخخ  القضخخخائي   السخخخلط   حتخخخو  

 اخلطخ  فصخ.وت القضخائ . واألدا  القضخا ، إىل اللجخو  يخ نإمكا وإاتحخ  ،العخد  إقام  يف والكفا ة
 واالرتقخخخخا  القضخخخخا ، إىل اجلميخخخخ  جلخخخخو  إمكانيخخخخ  حتسخخخخ  إىل الراميخخخخ  واملبخخخخادرات االسخخخخرتاتيجيات يف

 واإلدارة القيخخخخخادة وتخخخخخوفر منهخخخخخا، واالسخخخخختفادة التكنولوجيخخخخخا وتبخخخخخين   األخ قيخخخخخات، وحتسخخخخخ  ابلنزاهخخخخخ 
 خاص خ . أبمهي خ  مجيعهخا ٤7 خالخ املقاطعخات يف عليخا حمخاكم إنشا  إىل الر امي  اخلط   وتت سم الرشيدة.
 مقاطعخخخ . 3٨ يف عليخخخا حمكمخخخ  3٩ أنشخخخئ  قخخخد كانخخخ   ،2017 األو /ديسخخخمر كخخخانون  وحبلخخخو 
 املقاطعخات مخ  واحخدة كخ.  يف األقخ. علخ  واحخدة صخلح حمكم  إلنشا  خطط تنفي اً أيض وجيري
 )انظخخر حمكمخخ . ٥٤ وإصخخ   تشخخييد 2017/201٨ املاليخخ  السخخن  يف وجيخخري، .2٩0 خالخخ الفرعيخخ 
 املرفقات(. يف 1 اجلدو 
 الوطنيخخ  اجلمعيخخ  علخخ  ابلفعخخ. عخخر  الخخ ي القضخخا ، لصخخندو  األساسخخ  النظخخا  ويخخوف ر -1٨

 إجيخاد وبغيخ  فع خا . حنخو علخ  القضائي  السلط  مبها  ل ضط   توجيهي  مباد  وإقرار ، ملناقشته
 األولويخخخ  منحخخخ  السخخخرع ، وجخخخه علخخخ  العخخخد  إقامخخخ  وضخخخمان احملخخخاكم نظخخخا  يف للرتاكمخخخات احللخخخو 

 . بديلخ عدالخ  نظخا  سياسات الغر  هل ا  ووضع املنا عات. لتسوي  بديل  إجرا ات الست دا 
 لنظخا  بخدائ. علخ  املعنيخ ، اجلهخات ب  مشاوراتاً حالي حوهلا تدور الي السياسات، ه   وتن   
 تتخيح الخي الدسختوري  األحكخا  م  اخلطوة ه   وتتوا   تقليدي . عدال  آليات وتلتم  الرمس  احملاكم
 شرع  م  تتعار  ال دام  ما التقليدي ، النه. ذل  يف مبا املنا عات، تسوي  آلليات بديل  أشكا 
 آخر. مدون قانون أي أو الدستور م  متعارض  أو واألخ   للعدال  مناقض  تكون وال احلقو ،

 اتبعخخخ  وسخخخاط  عمليخخخ  املرتاكمخخخ ، القضخخخااي معاجلخخخ  يفاً قخخخدم املضخخخ    أجخخخ. مخخخ  اسخخختحدث ،و  -1٩
 حمخام  يكونخون مخا عخادة احملخاكم، لد  معتمدي  وسطا  مبساعدة القضااي تسوي  وجتري للمحاكم.

 فيهخا توفرت ما إذا وإحالتها، ما، قضي  تفح   عل  العملي  ه   وتنطوي الوساط . عل  تدربوا
 اً.قانونياً ملزم إليه التوص. يتم ال ي االتفا  احملاكم وتعتر الوساط . إىل الشرو ،

 األم  قطاع إصالح  

 يتبخ    الشخرط  جهخا  إص حات تنفي  يف شام ً اً طاعي  قاً  ج الكيني  احلكوم  اعتمدت -20
 بوصخفها الشخرط  جهخا  إلصخ   توجيهيخ  جلنخ  نشخئ أو  رئيسي . اسرتاتيجي  ابعتبارها الشراكات

 اإلص  . خط  استمراري  وكفال  الوطني  الشرط  جها  يف اجلاري  اإلص حات لتنسيق هيئ 
 القخخدرات تخدعيم وجخر  الشخخرط ، ملؤسسخات واملؤسسخاتي  السياسخخاتي  األطخر تعزيخز وجخر  -21
 أبخ قيخخخات املتعلخخخق 2003 عخخخا  لقخخخانون الشخخخرط  ضخخخبا  امتثخخخا   ايدة طريخخخق عخخخ  املسخخخا ل  علخخخ 
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 جخخخر  ذلخخخ ، علخخخ  وعخخخ وة والنزاهخخخ . ابلقيخخخادة املتعلخخخق 2012 عخخخا  وقخخخانون العمخخخومي ، املخخخوظف 
 ألفخراد املهنيخ  والكفخا ة الشخرط ، جهخا  يف البشخري  للمخوارد االسخرتاتيجي  اإلدارة علخ  القدرة تعزيز

 اللوجسخختي ، وقدراتخخه الشخخرط  جلهخخا  التشخخغيل  االسخختعداد عمليخخ  هيكلخخ  إعخخادة أجخخ. مخخ  الشخخرط 
 وتنفيخخ  بوضخخ  وذلخخ  الشخخرط  ضخخبا ل املقد مخخ  احلخخوافز تعمخخيم وجخخر  واملعخخدات. ابألدوات وتزويخخد 

. وحتفيخخخخزهم الشخخخخرط  أفخخخخراد رفخخخخا  أجخخخخ. مخخخخ  وخ قخخخخ  ابتكاريخخخخ  اسخخخخرتاتيجيات  أيلخخخخو / ويف املسخخخختمر 
 ابلقيخخادة، التغيخخرات هخخ   وتتعل خخق الشخخرط . قخخوات علخخ  ج ريخخ  تغيخخرات أدخلخخ  ،201٨ سخخبتمر
 التحقيقخات ومديريخ  الكينيخ ، والشخرط  اإلداريخ ، الشرط  يف لتدري ابو  واإلسكان، املوح د، والزي

 تسخخميتها إعخادة أو الوظخائف، بعخ  سخخما وتغيخر املهخا ، بعخ  إدمخخاج التغيخرات وتشخم. اجلنائيخ .
 إلغا ها. أو
 ومنهجيخخخ  اإلدارة، لتشخخخم. الوطنيخخخ  الشخخخرط  جهخخخا  يف تخخخدري ال منخخخاه. يف النظخخخر وأعيخخخد -22

 اإللكرتونيخخخ ، واجلخخخرائم الخخخنف ، وعلخخخم األمنيخخخ ، املعلومخخخات وإدارة القضخخخائي ، واإلجخخخرا ات البحخخخ ،
 تنفيخ  وجيخري الثقخايف. السيا  يف واألم  والس م ، واألم  اإلنسان، وحقو  ابلزابئ ، واالهتما 

 .ي األمن تدريباتال مجي  يف املناه. تل 
 غخخخخر املاليخخخخ  التخخخخدفقات ومكافحخخخخ  الفسخخخخاد، حملاربخخخخ  جهودهخخخخا الكينيخخخخ  احلكومخخخخ  وكث فخخخخ  -23

  لضخخمان ومؤسسخخي  وسياسخخاتي  تشخخريعي  اسخخرتاتيجيات حدث تواسخخ الضخخري .  والتهخخر   ،املشخخروع 
 التخخخخ  ر لتعزيخخخخز الوكخخخاالت متعخخخخدد فريخخخق 201٥ الثخخخخاين/نوفمر تشخخخخري  يف  وأنشخخخ املعركخخخخ . كسخخخ 
 يف القضخخخائي  وامل حقخخخ  األصخخخو ، واسخخخرتداد والتحقيقخخخات، اجلنائيخخخ ، التحخخخر ايت جمخخخا  يف والتعخخخاون
 املعنيخخخ  الوكخخخاالت خمتلخخخف مخخخ  الفريخخخق أعضخخخا  اختيخخخار يخخختم  و  االقتصخخخادي . واجلخخخرائم الفسخخخاد جخخخرائم

 عدة م  حتقيقات إطارها يف وأجري اً كبر اً  جناح التعاوني  االسرتاتيجي  ولقي  الفساد. مبكافح 
 ابلفسخاد، تتعلخق بختهم احملكمخ  إىل اسختدعاؤهم وجر  عليا، مناص  يشغلون حكومي  مسؤول 
 األموا . وغس. املنص ، است دا  وإسا ة
 ابلفسخخاد املرتبطخخ  القضخخااي مخخ  ٥٤٩ يف احملاكمخخ  إجخخرا ات الفريخخق، إنشخخا  منخخ  نُخف خخ ت،و  -2٤
 الشخخخلنات مخخخ  ب يخخخ  3 قيمتخخخه تبلخخخ  مخخخا اسخخخرتداد وجخخخر  .201٨و 201٥ عخخخام  بخخخ  الفخخخرتة يف

 2.٥ مخخ  وأكثخخر األصخخو ، مخخ  املتحخخدة( الخخوالايت دوالرات مخخ  دوالر مليخخون 30 )قرابخخ  الكينيخخ 
 الضخرائ  مخ  املتحدة( الوالايت دوالرات م  دوالر مليون 2٥ )قراب  الكيني  الشلنات م  بليون
 فساد. قضااي م  است لص  الي
 مشخرو  يلخ   مخا البلخد يف الفسخاد مخ  للحخد وضخع  الخي والسياسات القوان  ب  وم  -2٥
 ومشخخرو  امل الفخخات، عخخ  املبلغخخ  محايخخ  قخخانون ومشخخرو  الفسخخاد، مكافحخخ  قخخوان  تعخخدي. قخخانون
 الخخخي الفسخخخاد، ومكافحخخخ  ابألخ قيخخخات املتعلقخخخ  الوطنيخخخ  والسياسخخخ  املصخخخاح، تضخخخار  إدارة قخخخانون

 دورة. كورق   اعتمدت
 احلكومخخ  أبطلخخ  الفسخخاد، مخخ  واحلخخد املشخخروع  غخخر املاليخخ  التخخدفقات لوقخخف حماولخخ  ويف -2٦

 عملخ  واسختحدث  املتحخدة( الخوالايت دوالرات مخ  10) كيين  شل  األلف ورق  ص حي  الكيني 
 غخر املالي  التدفقات يف تست د  النقدي ، الورقات أكر وه  شل ، األلف ورق  وكان  جديدة.
 هتخدد أن شخأ ا م  خطرة خماو  يثر وه ا اجملاورة. الدو  م  وغرها كينيا  يف والتزوير املشروع 
 العمل . هب   التجاري والتباد  السليم ، املعام ت

https://twitter.com/CBKKenya/status/1134774517442797572
https://twitter.com/CBKKenya/status/1134774517442797572
https://twitter.com/CBKKenya/status/1134774517442797572
https://twitter.com/CBKKenya/status/1134774517442797572


A/HRC/WG.6/35/KEN/1 

GE.19-18022 8 

  اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسات تعزيز  
 (26-142و ،11-142 )التوصيتان

 اإلنسخخخخخان حلقخخخخخو  الكينيخخخخخ  الوطنيخخخخخ  للجنخخخخخ  ص خخخخخ خُ  ،201٨/201٩ املاليخخخخخ  السخخخخخن  يف -27
 يف املرصخخود املبلخخ  عخخ   ايدة ميث خخ. مم خخا دوالر( م يخخ  3.٩٨ )قرابخخ اً شخخلن 3٩٨ 7٦٦ 23٤ مبلخخ 
 دوالر(،  يخم  3.٩3 )قرابخ اً شلن 3٩3 7٨٩ 2٨0 قدر  وال ي 2017/201٨ املالي  السن 

 ميث خ. مما دوالر( م ي  ٤.٩ )قراب اً شلن ٤٩2 0٤٦ 337 مبل  اإلداري  العدال  للجن  وخص  
 ٤12 7٨٩ ٤02 قخخخخخخدر  والخخخخخخ ي 2017/201٨ املاليخخخخخخ  السخخخخخخن  يف املرصخخخخخخود املبلخخخخخخ  عخخخخخخ   ايدة
 اجلنسخخخخخخخخاني  للشخخخخخخخخؤون الوطنيخخخخخخخخ  للجنخخخخخخخخ  وُخص خخخخخخخخ  دوالر( م يخخخخخخخخ  ٤.1 )قرابخخخخخخخخ  الشخخخخخخخخلنات مخخخخخخخخ 

 يف املرصخود املبلخ  عخ   ايدة ميث خ. امم   دوالر( م ي  3.٦ )قراب اً شلن 3٦٥ ٤٤1 032 واملساواة
 دوالر(. م ي  3.٤ )قراب  الشلنات م  3٤٥ ٥2٤ 207 قدر  وال ي 2017/201٨ املالي  السن 

 والسياسية املدنية احلقوق  
  اإلرهاب مكافحة تدابري  

 ،185-142و ،184-142و ،17-142و ،5-142 )التوصيات
 ،190-142و ،189-142و ،188-142و ،187-142و ،186-142و
 (192-142و ،191-142و
 أكثخخخر وجعلهخخخا األمخخخ  قخخخوان  لتعخخخدي. 201٤ عخخخا  األمخخخ  قخخخوان  )تعخخخدي.( قخخخانون ُسخخخ    -2٨

 علخخ  معي نخخ  مخخواد دسخختوري  عخخد  احملكمخخ  أعلنخخ  ،201٦ عخخا  ويف اإلرهخخا . ملكافحخخ  اسخختجاب 
 علخ  القسخري  اإلعخادة عخد  ومبخدأ املخت هم، وحخق اإلع  ، ووسائط التعبر حري  تنته  أ ا أسا 
 وأعيخخد ال جئخخ . بوضخخ  اصخخ اخل 1٩٥1 لعخخا  املتحخخدة األمخخم فاقيخخ ات مبوجخخ  بخخه املعخخرت  النحخخو
 مخخخ  متوائمخخخ  جلعلهخخخا ابألمخخخ  تتعل خخخق تشخخخريعي  نصخخخوص عخخخدة يف األخخخخر، االسخخختعرا  منخخخ  النظخخخر،
 اإلنسان. حلقو  الدولي  املعاير م و  الدستور
 التطخخخخخخر  ملكافحخخخخخخ  وطنيخخخخخخ ال سخخخخخخرتاتيجي اال ،201٦ أيلو /سخخخخخخبتمر يف كينيخخخخخخا،  أطلقخخخخخخ  وقخخخخخخد -2٩

خخخ. العنيخخخف. خخخز الخخخي اإلرهخخخا  مكافحخخخ  تخخخدابر االسخخخرتاتيجي  هخخخ   وتكم   إبطخخخار األمخخخين اجلانخخخ  علخخخ  ترك 
 الشخخخبا   تعخخخر   مخخخ  احلخخد هبخخخد  حياتيخخخ ، ومهخخارات ،عمخخخا لأل وفخخخرص للعمخخ.، خيخخخارات تخخخوفر يشخخم.
 .العنيف والتطر  للتشد د

  القضات نطاق خارج القتل وعمليات القسري واالختفات التعذيب من   
 ،103-142و ،99-142و ،57-142و ،88-142و ،75-142 )التوصيات

 (109-142و ،106-142و ،82-142و ،79-142و ،64-142و
 القاسخخخي  املعاملخخخ  ضخخخرو  مخخخ  وغخخخر  التعخخخ ي  2017 لعخخخا  التعخخخ ي  منخخخ  قخخخانون جيخخخر   -30
 يتصرفون ال ي  األش اص أو العمومي  املوظف  مجي  القانون ويشم. املهين . أو ال إنساني  أو

خخخخ. عمخخخخومي . مخخخخوظف  عخخخخ  ابلنيابخخخخ   لتقخخخخدم أو تعخخخخ ي  ضخخخخحي  لعخخخخ ج املتكبخخخخدة النفقخخخخات وحتم 
 مبوجخخخخ  املنشخخخأ الضخخخخحااي حلمايخخخ  االسخخختئماين الصخخخخندو  حسخخخا  علخخخ  هلخخخخا املهنيخخخ  االستشخخخارات
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 ابألشخخ اص املتعلخخق القخخانون ويخخن    الضخخحااي. حبمايخخ  املتعلخخق 201٤ عخخا  قخخانون مخخ  27 املخخادة
 احملتجخخخزي  أو للموقخخخوف  اإلنسخخخاني  املعاملخخخ  علخخخ  201٤ عخخخا  ُسخخخ    الخخخ ي حخخخريتهم مخخخ  احملخخخروم 

 املتأصل . اإلنساني  كرامتهم  ويكف. املسجون ، أو
 إلاتحخخ  2011 الثخخاين/نوفمر تشخخري  يف الشخخرط  أدا  ملراقبخخ  املسخختقل  اهليئخخ  أنشخخئ  وقخخد -31

 وتتضخخم  عملهخخا. عخخ  سخخنوي  تقخخارير اهليئخخ  وتنشخخر كينيخخا.  يف الشخخرط  عمخخ. علخخ  املخخدين اإلشخخرا 
 االدعخا  مخدير إىل احملالخ  القضخااي وعخدد فيها، التحقيق جر  والي الواردة الشكاو  عدد التقارير
 اإلدانت. وعدد ،العا 
 للشخخرط . الدراسخخي  املنخخاه. مخخ  يتجخخزأ الاً جخخز  اإلنسخخان حقخخو  جمخخا  يف التخخدري  .وميث خخ -32

 واحرتامهخا اإلنسخان حقو  محاي  عل  التدري  م  املكتسب  املعار  الشرط  تست د  أن ويتوق  
 يتعلخخق مخخا يف سخخيما ال والنظخخا ، القخخانون علخخ  احلفخخا  يف املتمث خخ. لعملهخخا أدائهخخا يف فع خخا  بشخخك.
 واملراقبخخ ، املمتلكخخات، علخخ  واالسخختي   والتفتخخي  واالحتجخخا  اإليقخخا  علخخ  تنطخخوي الخخي ابملهخخا 

 ملعخايراً طبقخ حتخر   لعمليخ  الشخرط  ضخبا  مجيخ  إخضخا  ويتعخ    الناريخ . واألسخلح  القخوة واست دا 
 النفسي . والس م  األدا  وسج. والنزاه  املهني  ابلكفا ة تتعل ق حمددة
اً تخدريب الكينيخ  السخجون دائخرة مخ اً ضخابط ٩٩ تلق   ابالستعرا  املشمول  الفرتة وخ   -33
 املرفقات(. يف 2 اجلدو  )انظر التع ي  ومن  اإلنسان حقو  جما  يف
 مخخخخ  ٩٤ جمموعخخخخه مخخخخا ،201٩ حزيران/يونيخخخخه إىل 201٥ عخخخخا  مخخخخ  الفخخخخرتة يف وُسخخخخج .، -3٤

 يف 3 اجلخدو  )انظخر القخوان  إبنفخاذ مكلفخ  مخوظف   نجا م  املدني  للحقو  انتها  حاالت
 نطخخا  خخخارج ابلقتخخ. املتعلقخخ  االدعخخا ات مجيخخ  يف السخخرع  وجخخه علخخ  التحقيخخق وجيخخري املرفقخخات(.
 املسا ل . لضمان العدال  إىل اجلناة ويقد   القوان  إبنفاذ ف مكل   موظف  جان  م  القضا 

  املدين اجملتم  منظمات فضات وتوسي  اإلنسان حقوق ع  املدافعني محاية  
 ،192-142و ،142-142و ،132-142و ،123-142 التوصاااايات)
 ،135-142و ،133-142و ،128-142و ،127-142و ،125-142و
 (140-142و ،137-142و ،136-142و
 املخدافعون فخيهم مبخ  كينيخا،  يف األشخ اص مجيخ  حقخو  لضخمان وفع الخ  ةؤ كف  هياك. لكينيا -3٥
 للمخخخدافع  فيخخخه ميكخخخ اً هامخخخاً منخخخر  الشخخخرط  أدا  ملراقبخخخ  املسخخختقل  اهليئخخخ  وتخخخوف ر اإلنسخخخان. حقخخخو  عخخخ 

 املتعل خق القخانون فخنن ذلخ ، علخ  وعخ وة الشخرط . ضد تقدميها يريدون قد ماتتظل   أي  ع  اإلب غ
 إجراميخ  أعمخا  عخ  النامجخ  الوفي خات يف التحقيقخات تعزيخز مخ  يزيخد الوطنيخ  الشخرعي  األطبخا  بخدائرة
 الشرط . لد  االحتجا  أثنا  أو السجون يف الوفاة حاالت أو القضا  نطا  خارج القت. أو عنيف ،
 والخخي اإلنسخخان حقخخو  عخخ   ابملخخدافع املتعل قتخخان العمخخ. وخطخخ  العامخخ  السياسخخ  وتتضخخم   -3٦

 يؤد يخه الخ ي احلاسخم لخدورا أتكيخد وإعخادة إقخرار اإلنسخان حلقخو  الكينيخ  الوطنيخ  اللجنخ  وضعتهما
 اضخط   إىل حلاجخ او  ومحايتهخا، كينيخا  يف اإلنسان حقو  تعزيز يف اإلنسان حقو  ع  املدافعون
 السياسخخ  وتبخخ    واألمخخ . ابلسخخ م  تت سخخم وتشخخغيلي  تشخخريعي  بيئخخ  تخخوفر يف املتمثلخخ  بواليتهخخا الدولخخ 
 املخدار  يف اإلنسخان حقخو  جمخا  يف التثقيف نطا  وتوسي  املدني ، الرتبي  استمراري  أمهي  العام  

 الوكخاالت مخ  وغرهخا الشخرط  أفخراد وتخدري  املعل مخ ، تخدري  ومؤسسخات يخاتوالكل   واجلامعخات
 املقاطعات. وحكومات الوطني  احلكوم  م  ك.  إشرا  حت  القوان  إبنفاذ املكل ف 
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  اإلعدام عقوبة إلغات اجتاه يف املقطوعة طواتاخل  
 (87-142و ،63-142و ،61-142و ،58-142 )التوصيات

 2017 األو /ديسخخخخمر كخخخخانون  1٤ يف صخخخخدر اترخيخخخخ  قخخخخرار يف العليخخخخا، احملكمخخخخ  أعلنخخخخ  -37
 ،201٥ لعخخخا  1٦ رقخخخم االلتمخخخا  مخخخ  املدجمخخخ  بصخخخيغته 201٥ لعخخخا  1٥ رقخخخم االلتمخخخا  بشخخخأن

 عخخخخد  ،آخخخخخري  ٥و كينيخخخخا  مجهوريخخخخ  ضخخخخد مخخخخوانغ  ثرميبخخخخو وويلسخخخخون مورواتيتخخخخو كخخخخاريوك   فرانسخخخخي 
 شخخ   أي” أن علخخ  تخخن  الخخي اجلنخخائ ، القخخانون مخخ  20٤ للمخخادة اإللزامخخ  الطخخاب  دسخختوري 
اً قانونيخاً إطخار  احملكمخ  قرار لتنفي  أنشئ  عم. فرق  واقرتح  .“ابإلعدا  يعاق  قت. جبرمي  يدان

 جيخ  ملخا معخاير وصخاغ  ابإلعدا ، عليهم احملكو  اجلناة ضد جديدة أحكا  إصدار م  للتعام.
 احملكمخخخ . حكخخخم إلنفخخخاذ قخخخوان  واقرتحخخخ  تعخخخدي ت وصخخخاغ  املؤبخخخد، السخخخج  عقوبخخخ  يشخخخك. أن

 األحكا . يف النظر إعادة عملي  كينيا  يف احملاكم وبدأت
 كينياات  أوهورو السيد ف ام  كينيا،  رئي  خف ف ،201٦ األو /أكتوبر تشري  2٤ ويف -3٨
 اإلعخخدا ، حكخم تنفيخ  ينتظخخرون الخ ي  السخجنا  مخخ  2 7٤7 حبخق الصخادرة اإلعخخدا  أحكخا  مجيخ 
 ويف احليخخخخاة. مخخخخد  ابلسخخخخج  أحكخخخخا  إىل اإلنث مخخخخ  ٩2و الخخخخ كور مخخخخ  مخخخخدانً  2 ٦٥٥ ومخخخخنهم

 اإلعدا . حكم تنفي  ينتظرون ال ي  السجنا  م  ٨10 هنا  كان  ،201٩ حزيران/يونيه

  اخلصوصية يف واحلق التعبري، وحرية املعلومات، على احلصو   
 ،129-142و ،126-142و ،124-142و ،121-142 )التوصيات

 (138-142و ،135-142و ،131-142و
 مخخ  3٥ املخخادة إنفخخاذ 201٦ لعخخا  املعلومخخات علخخ  ابحلصخخو  املتعلخخق القخخانون يسخختهد  -3٩

 )مكتخ  اإلداريخ  العدالخ  جلنخ  القخانون وميخنح املعلومخات. علخ  احلصخو  يف ابحلق املتعلق  الدستور
 يف التحقيخخخق للجنخخخ  وميكخخخ  القخخخانون. هبخخخ ا يتعلخخخق مخخخا يف واإلنفخخخاذ الرقابخخخ  سخخخلطات املظخخخامل( أمخخخ 

 مجلخ  يف اللجخ ، واضخطلع  القخانون. ألحكخا  انتهاكخات بشخأن أشخ اص يقخدمها الي الشكاو 
 املعلومخات علخ  احلصخو  يف احلخق عخ  برام. ووض  اجلماهر، توعي  وتيسر بتطوير أخر ، مها 
 قخانون مشخرو  للمناقشخ  الشيوخ جمل  عل اً حالي ومعرو  الش صي . البيانت محاي  يف واحلق
 واسخخخخرتجاعها الش صخخخخي  البيخخخخانت مجخخخخ  تنظخخخخيم يسخخخختهد  الخخخخ ي ،201٨ لعخخخخا  البيخخخخانت محايخخخخ 

 عنها. والكشف واست دامها وختزينها وجتهيزها
 تتعلق منشورات ث ث  إصدار وبدأت اإلداري  العدال  جلن  استحدث  ،201٨ عا  ويف -٤0
 وهخخ  املعلومخخات. علخخ  احلصخخو  يف ابحلخخق اجلمخخاهر توعيخخ  حنخخو موجهخخ  املعلومخخات علخخ  حلصخخو اب

 ودليخ. كينيخا،  يف املعلومخات علخ  احلصو  يف قاحل إبعما  املتعلق  املمارسات أفض. ع  الكتي  
  يف املقاطعخات ومسختو  الخوطين املسختو  علخ  العامخ  للكيانت موج ه االستباق ، الكشف بشأن
 املعلومات. عل  ابحلصو  املتعلق القانون م  مبس ط  ونس   كينيا،

 القانونية املساعدة ذلك يف مبا املتخصصة فئاتلل ابلنسبة القضات إىل اللجوت إمكانية  
 (98-142و ،7-142و ،114-142و ،105-142و ،90-142 )التوصيات

 مخ  موا متخه أجخ. م  2001 لعا  ابألطفا  املتعلق القانون يف النظر إعادةاً حالي جتري -٤1
 قضخخا  ممارسخخات ألفضخخ. التوجيهيخخ  ابملبخخاد  دليخخ. وضخخ  ،201٦ عخخا  ويف .2010 عخخا  دسخختور
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  التوجيهيخخ  املبخخاد  وتعخخر  كينيخخا.  يف األحخخداث قضخخا  نظخخا  حتسخخ  مشخخرو  مخخ  كجخخز   األحخخداث
 التخخخخخدابر عخخخخخ  تفاصخخخخخي. تقخخخخخدم مخخخخخ  القضخخخخخائ ، النظخخخخخا  صخخخخخل  يف األطفخخخخخا  وضخخخخخ  ميكخخخخخ  كيخخخخخف

 املسؤول . الرئيسي  الفاعل  اجلهات وع  محايتهم إىل الرامي  واالسرتاتيجيات
 احلخاالت أخخ  أجخ. مخ  200٦ لعخا  اجلنسي  اجلرائم قانون يفاً أيض النظر إعادة وجتري -٤2

 املخخخخخراهق  حلمايخخخخخ  ‘وجولييخخخخخ  روميخخخخخو قخخخخخوان ’ قبيخخخخخ. مخخخخخ  أحكخخخخخا  ووضخخخخخ  االعتبخخخخخار يف الناشخخخخخئ 
 يف إدراجهخخم مخخ  ابلرتاضخخ  اجلخخن  ميارسخخون الخخ ي  سخخن ( 17و 13 بخخ  أعمخخارهم تخخرتاو  )الخخ ي 
 األحداث. قضا  نظا 
 تطخوير يفاً هامخاً معلمخ القانونيخ  ابملساعدة املتعلق 201٦ لعا  ٦ رقم القانون َس    وكان -٤3

 اخلخخدمات تخخوفر خخخ   مخخ  املخخواطن  مجيخخ  بخخ  املسخخاواة علخخ  د    فقخخد كينيخخا.  يف القضخخائ  النظخخا 
 العمخ. خطخ  وتتضخم   للجميخ . العدالخ  يكفخ. مبخا اجملتمخ  مخ  واملعخو ي  للضخعفا  اجملانيخ  القانوني 
 عخدة حتقيخق بغي  اتباعها يتع    ش    اسرتاتيجيات ،2022-2017 ،القانوني  للمساعدة الوطني 
 القضا . إىل للجو  والضعفا  واملهمش  للفقرا  جي دة إمكانيات إاتح  وتدعيم تعزيز منها أمور
 بتمثيخ. التكليخف بخرام. تتعلخق إجرائيخ  توجيهخات ،201٦ عخا  يف ،القضخاة رئي  وأصدر -٤٤

 األطفخخخا  وقضخخخااي الكخخخر  القضخخخااي يف الطلبخخخات لتقخخخدم اجملانيخخخ  واخلخخخدمات احملخخخاكم، أمخخخا  الفقخخخرا 
 عخخ  جمانيخخ  خخخدمات اسخختحداث علخخ اً أيضخخ اإلشخخعار ونخخ    الصخخلح. حمخخاكم يف للقخخانون امل خخالف 
 كيخخين  شخخل 10 000 مخخ  اجملانيخخ  اخلخخدمات تقخخدم رسخخو  و ايدة احملخخاكم، مسخخت دم  جلخخان طريخخق
 دوالر(. 300 )قرابخ  كيخين  شخل  30 000 إىل املتحدة( الوالايت دوالرات م  دوالر 100 )قراب 

 القضااي. تل  قبو  عل  احملام  حفز هو املدفوعات يف الزايدة م  واهلد 
 خخخارج إىل القضخااي حتويخ. يف تتمثخ. عامخ  سياسخ  العامخ  النيابخ  مخدير مكتخ  وضخ  وقخد -٤٥

 خخخارج اجلنائيخخ  املسخخائ. تسخخوي  وإلاتحخخ  القضخخا  إىل الضخخعيف  الفئخخات جلخخو  إمكانيخخ  لتعزيخخز احملخخاكم
 التفاوضخخي  ل تفاقخخات التوجيهيخخ  املبخخاد  الرمسيخخ  اجلريخخدة يف صخخدرت ذلخخ ، علخخ  عخخ وة احملخخاكم.
 التفاوضي . االتفاقات عملي  تعزيز أج. م  وقواعدها العقوب  لت فيف

  التارخيية اإلنسان حقوق انتهاكات  
 ،101-142و ،100-142و ،96-142و ،91-142 التوصيات)
 ،116-142و ،108-142و ،107-142و ،104-142و ،102-142و
 (117-142و
 الوطنيخخخ  اللجنخخخ  قخخخانون 201٦ لعخخخا  ابألراضخخخ  املتعلقخخخ  القخخخوان  )تعخخخدي.( وننقخخخا يعخخخد  -٤٦

  التارخييخخ ملاظخخامل شخخأنب املقد مخخ  شخخكاو ال مجيخخ  تلق خخ  مخخ  اللجنخخ  متك خخ  أحكخخا  إلدخخخا  لألراضخ 
 املناسخخب . االنتصخخا  بسخخب. والتوصخخي  فيهخخا، والتحقيخخق الشخخكاو  تلخخ  وقبخخو  ابألراضخخ ،  املتعلقخخ

 اللجنخ  وضخعتها الخي ابألراضخ ( املتعلقخ  التارخييخ  املظخامل يف )للتحقيخق التنظيميخ  القواعد وصدرت
 اآلال  أمخا  األبوا  وفتح ابألراض ، املتعلق  التارخيي  املظامل يف التحقيقات لتوجيه 2017 عا 
 جلنخ  توصيات أغلبي  تنفي  جر  وقد عقود. من  العاطفي  املسأل  ه   يثرون ال ي  الكيني  م 

 وإنشخا  وتعويضخهم،اً داخليخ املشخردي  مجيخ  تخوط  إعخادة ذلخ  يف مبخا واملصخاحل ، والعدال  احلقيق 
 ترمخ  اسخرتاتيجيات ووضخ  الفسخاد، مبكافحخ  تتعلق قوان  وس    القانوني ، للمساعدة وطني  دائرة
 ايتها.محو  اجلنساني  احلقو  تعزيز إىل
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  الالجئني حقوق  
 (183-142و ،182-142و ،181-142 )التوصيات

 وخمخي م ل جئخ ، دادا  خمي م م اً طوعاً الجئ 7٨ ٥17 أعيد ،201٨ شبا /فراير ح    -٤7
خ ، حضري . مراكز وم  ل جئ ، كاكوما  وكاكومخا دادا  خمي مخ  يف األمخ  تعزيخز أجخ. مخ  وُوض 
 امل ي م . يف الشرط  م  وحدات م  املزيد نشر ومت اجملتمعي ، لل فارة موس   برنم. ل جئ ،

 والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق  
  املسك  يف احلق  

 (157-142و 155-142 )التوصيتان
 بخرنم. إطخار يف األولويخ  ذات اجملخاالت أحخد بوصخفه اإلسكان الكيني  احلكوم  دتحد   -٤٨
 هخو الخرنم. وهخ ا .2022-2017 سخنوات ٥ غضخون يف تنفيخ   املزمخ  “الكخر  األرب  الركائز”

 املخن ف ، الخدخ. لخ وي التكلفخ  امليسخور املسخك  تخوفر لضخمان الكينيخ  احلكومخ  وضخعتها خط 
 أجخخ. مخخ  ياسخخاتي الس   املبخخادرات مخخ  عخخدد اختخخ  األخخخر، االسخختعرا  ومنخخ  أخخخر . مشخخاري  ضخخم 
 هخخ   وتشخخم. احلقخخو . شخخرع  ويف 2030 رؤيخخ  يف املتخوخ  النحخخو علخخ  الوطنيخخ  التطلعخخات حتقيخق

 اإلسخكان علخ  دوتشخد   املسخك  يف احلخق تبخ    الخي 201٦ لعخا  الوطنيخ  اإلسكان سياس  بادراتامل
 والسياسخ   الش خأن هخ ا يف بخدور ل ضخط   املقاطعخات كومخاتحل اجملا  تفسح كما  االجتماع 

 ،2012 عخا  أجخري املبخاين لصخيان  الوطنيخ  للسياسخ  واسختعرا  ،201٦ لعا  احلضري  للتنمي  الوطني 
 الرئيسخخي  املعخخامل ومخخ  الفقخخرة. األحيخخا  أوضخخا  بتحسخخ  املتعلقخخ  201٦ لعخخا  2 رقخخم الخخدورة وورقخخ 
 إىل إيسخ  سويتو م  معيشي  أسرة 1 200 نق. يل   ما الفقرة األحيا  أوضا  حتس  لرنم.
 إجخرا و   كشخ   2٤٥و سخويتو يف سخكني  وحخدة ٨22 بنخا و   آات النخ  يف مؤق  استيطان موق 

 و ارة قامخخ  ،2017 حزيران/يونيخخه ويف املسخختفيدي . علخخ  وحخخدة ٦٩1 وتو يخخ  التحخخر ي عمليخخات
 للمراكخز القانوني  األوضا  تسوي  ذل  ويشم. امللكي  سندات م  م ي  3.2 بتجهيز األراض 
 فردي  ملكي  سندات إصدار ومت نرويب. مقاطع  داخ. كيرا،  يف سيما وال النظامي ، غر احلضري 
 النوبي . اجلماع  لصاح رايك  يف األراض  م  فدانً  2٨٨ بشأن

  الصحي الصرف وخدمات املياه على احلصو  يف احلق  
 (154-142و 147-142 )التوصيتان

 يف احلخخق منهخخا احلقخخو ، مخخ  عخخدد إعمخخا  أمخخا  هخخائ ً  حتخخدايً  كينيخخا  يف امليخخا  نخخدرة .شخخك  ت -٤٩
 هلخخا يسخخبق مل مطو لخخ  جفخخا  فخخرتة األخخخرة اآلونخخ  يف كينيخخا  واجهخخ  وقخخد التنميخخ . يف واحلخخق الصخخح 
 نصخخي  يظخخ. الواحخخد، للفخخرد مكعخخ  مخخرت 1 000 هخخو املستصخخو  األدىن احلخخد أن ورغخخم مثيخخ..
 اً.مكع بخاً مخرت  ٦٤7 يبل  حي اً من فض الوطين، الصعيد عل  السن ، يف امليا  إمدادات م  الفرد
 يف هكتخخار ٥ 000 يقخخار  للقلخخق مثخخر مبعخخد  كينيخخا  غخخاابت اسخختنفاد احلالخخ  هخخ   تفخخاقم مخخ  ويزيخخد
 مكعخخ ، مخخرت مليخخون ٦2 بنحخخو امليخخا  تخخوف ر يف سخخنوي اخنفخخا  إىل هخخ ا ييخخؤد   أن توق خخ ويُ  السخخن .
 املتحخخدة. الخخوالايت دوالرات مخخ  دوالر مليخخون 1٩ قيمتخخه تتجخخاو  مبخخا ل قتصخخاد خسخخارة يعخخين ممخخا

 ،201٦ لعخخخا  امليخخخا  قخخخانون مبوجخخخ  أنشخخخئ  الخخخي وختزينهخخخا، امليخخخا  جلمخخخ  الوطنيخخخ  اهليئخخخ  وتضخخخطل 
 علخخخخ  والسخخخخيطرة املائيخخخخ  املخخخخوارد ختخخخخزي  أجخخخخ. مخخخخ  امليخخخخا  لتو يخخخخ  العموميخخخخ  الوطنيخخخخ  الشخخخخبك  بتطخخخخوير

 امليا . مج  اسرتاتيجيات إعما  أج. م  امليا  جلم  سياس  وض  بصدد واهليئ  الفيضانت.
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 احلكومخ  رمس  الصح ، الصر  خدمات عل  احلصو  يف احلق إبعما  يتعلق ما ويف -٥0
 الصخخح  الصخخر  جمخخا  يف كينيخخا  سياسخخ  منهخخا الصخخح  ، ابلصخخر  تتعل خخق شخخ    تسياسخخا الكينيخخ 
 البيئخ  الصخح  للصخر  االسرتاتيج  كينيا  وإطار ، 2030-201٦ للفرتة الصحي  والنظاف  البيئ 
 والنظافخخ  الصخخح  الصخخر  جمخخا  يف مسخختدام  خخخدمات تقخخدم أجخخ. مخخ  2020-201٦ للفخخرتة

 أن ويفخخرت  .2020 عخخا  حبلخخو  العخخرا  يف التغخخو  علخخ  القضخخا  ذلخخ  يف مبخخا كينيخخا،  يف الصخخحي 
 بوصخو  201٨-201٦ للفخرتة العخرا  يف التغو   م  اخللو   بتحقيق املتعلق  الطريق خارط  تعج .
 ومخخخ  .2020 عخخا   ايخخخ  قبخخ. املائخخخ  يف 100 بنسخخب  العخخرا  يف التغخخخو   مخخ  اخللخخخو   مركخخز إىل البلخخد
 2013 عا  يف املائ  يف ٥3.3 م  ارتفع  الشر  ميا  عل  احلصو  إمكاني  أن ابل كر اجلدير
 امليخخخا  علخخخ  آخخخخري  شخخخ   م يخخخ  ٤.٦٥ حصخخخو  يعخخخين ممخخخا 2017 عخخخا  يف املائخخخ  يف ٦0 إىل

 ابمليخا  احلضخري  املنخاطق إمخدادات مخ  التغطيخ  نسخب   ادت ذلخ ، إىل وابإلضاف  واملأمون . النظيف 
 .2017 عا  يف املائ  يف 70 إىل 2013 عا  يف املائ  يف ٦٦.7 م 

  الغذات يف احلق  
 (154-142 )التوصية

 ٤ ٤00 ،املنخزي الخري   ميخا  مشخرو  إطخار يف ،201٨ عا  يف الكيني ، احلكوم  شي دت -٥1
 م يخخ  ٦ األحخخوا  وسخخت ز ن املعيشخخي . األسخخرة مسخختو  علخخ  األغ يخخ  إنتخخاج لتعزيخخز مخخا ، حخو 
 املروي  . األراض  إىل فدان ٦ 000 يضيف مما امليا ، م  مكع  مرت
 يف احلكومخخخخ  أنشخخخخأت الفخخخخرعي ، ةوالخخخخ ر   رالسخخخخك   قطخخخخاع  يف الدائمخخخخ  شخخخخاك.امل وملعاجلخخخخ  -٥2
 منهمخخا واحخخدة - الغخخ ائ  األمخخ  ضخخمان أجخخ. مخخ  دائمخخ  حلخخو  إلجيخخاد عمخخ. فخخرقي 201٨ عخخا 

 وقخد ة.الخ ر   صخناع  يف املعنيخ  اجلهات م  واألخر  السك ر، صناع  يف املعني  اجلهات م  مكو ن 
خخ امم خخ ،العمخخ. فخخرقي مخخ  كخخ.  تقخخارير قخخر تأُ   اقرتحتهخخخا الخخي التخخدابر مخخ  جمموعخخ  لتنفيخخ  السخخبي. دمه 

 اقرتحتخه، مخا يف ة،ابلخ ر   املعنيخ  العمخ. فرقخ  واقرتحخ  املتعث خري . القطاع  إحيا  أج. م  احلكوم 
 االحتيخخاط  بخخزايدةاً أيضخخ أوصخخ و  والغخخ  . للحبخخو  الخخوطين للمجلخخ  جزئيخخ  خص صخخ  عمليخخ 

 قيخا  نشخهد أن ميكخ  وابلتخاي كخي ،  م ي  ٦ إىل كي   م ي  ٤ م  احلبو  م  االسرتاتيج 
 املزارع . م  ةال ر   م  املزيد بشرا  الوكال 
 مؤسسخخ  يف الزراعيخخ  البحخخوث مؤسسخخات مجيخخ  دمخخ. األخخخر، االسخختعرا  منخخ  وجخخر ، -٥3

اً أيضخخ وجخخر  األدا . حتسخخ  أجخخ. مخخ  وذلخخ  ،واملاشخخي  الزراعخخ  لبحخخوث كينيخخا  منظمخخ  هخخ  واحخخدة
 نسخب  وارتفعخ  وتنميتها. األمسا  مصائد دارةإب املتعلق قانونالو  املاشي  رتبي ب املتعلق قانونال س   
 .201٨ عخخخا  يف املائخخخ  يف ٦.٦ إىل 201٦ عخخخا  يف املائخخخ  يف ٥ مخخ  الزراعيخخخ  املضخخخاف  القيمخخخ  منخخو  
 11.٤ بنسخب   ادت إذ املاضخي ، األربخ  السنوات خ   تتزايد ق املسو   املنتجات قيم  انفك   وما
 .201٨ عا  يف شل  بليون ٤٩7.٩ إىل لتص. املائ  يف

  الضعيفة للفئات االجتماعي الضمان توفري  
 (159-142و ،150-142و ،145-142و ،70-142 )التوصيات

 غخخخخخر النقخخخخخدي للتحويخخخخخ. بخخخخخرام. أربعخخخخخ  ،2017 عخخخخخا  حخخخخخ  الكينيخخخخخ ، احلكومخخخخخ  دعمخخخخخ  -٥٤
 توركخخان، وهخخ  القاحلخخ  املقاطعخخات أفقخخر مخخ  أربخخ  )يف اجلخخو  مخخ  األمخخان شخخبك  بخخرنم. املشخخرو  
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 أليتخخخا ل النقديخخخ  التحخخخوي تو  السخخخ  ، لكبخخخار يخخخ النقد والتحخخخوي ت ومرسخخخابي (، ومنخخخديرا وواجخخخر،
 أكثخر تلق   ،وإمجاالً  .الشديدة اإلعاق  ذوي ألش اصل النقدي  التحوي تو  الضعفا ، واألطفا 

 احلكومخ  التزمخ و  .٤7 خالخ املقاطعخات أحنخا  مجي  يف نقدي  حتوي ت معيشي  أسرة ٦00 000 م 
 (Inua Jamii) السخ  لكبخخار النقديخ  للتحخوي ت القخخائم الخرنم. بتعزيخخز ،2017 عخا  يف الكينيخ ،
 70 العمخخر مخخ  البخخالغ  السخخ  كبخخار  جلميخخ  التحخخوي ت يخخوفر مشخخوالً  أكثخخراً برنجمخخ ليصخخبح هوتوسخخيع
 الس    لكباراً اجتماعياً معاش ه ا املشروط  غر النقدي  التحوي ت برنم. ويعتر فو . ومااً عام
 وقخد والشي وخ . الس  بكبار تتعلق وطني  عام  سياس  وهنا  شرتاكات.اال دف  عل  قائم غر

 نوعيخخخخ  حتسخخخخ  أجخخخخ. مخخخخ  هودومخخخخا مراكخخخخز جبميخخخخ  اجلخخخخو  مخخخخ  األمخخخخان شخخخخبك  بخخخخرنم. اآلن أنشخخخخ 
 اجلخو  مخ  مخاناأل شخبك  لخرنم. التخاب  املسخاعدة مكتخ  وبخدأ املسختفيدي . إىل املقدم   اخلدمات

 يف املسخخاعدة مكتخخ  ويقخخد  .201٨ أيلو /سخخبتمر منتصخخف منخخ  عملخخه بخخواجر اهودومخخ مركخخز يف
 اليو . يف مستفيد 300 املتوسط يف يبل  لعدد اخلدمات احلاي الوق 

  القسري اإلخالت م  واحلماية امللكية يف احلق  
 (160-142و 149-142 )التوصيتان

 األراضخخخخ  قخخخخوان  تعخخخخدي. قخخخخانون مخخخخ  طخخخخا -1٥2 إىل اب -1٥2 مخخخخ  املخخخخواد اسخخخختحدث  -٥٥
 واخلاصخ  العام  األراض  م   يالقانون غر الشاغل  إخ   بكيفي  تتعلق إجرا ات 201٦ لعا 

 الوطنيخ  اللجن  عل  يتع    العام ، األراض  م  ابإلخ   يتعلق ما ويف إنساني . بطريق  واجملتمعي 
 يصخدر كتخايب  إشخعار مبوجخ  أشهر بث ث  إلزامي  مهل  املعني  األش اص مجي  متنح أن لألراض 

 الخخوطين، الصخخعيد علخخ  املتداولخخ  الصخخحف مخخ  األقخخ. علخخ  واحخخدة ويف الكينيخخ  الرمسيخخ  اجلريخخدة يف
خخه شخخ   أي كخخ ل   القخخانون ميك خخ و  االقتضخخا . حسخخ   احمللي خخ ابللغخخ  يبخخ    إذاعخخ  وإبعخخ ن  ميس 
 احملكم . إىل انتصا  طل  تقدم م  اإلشعار ذل 

  اإلجنابية الصحة ذلك يف مبا ،الصحة يف احلق  
 ،166-142و ،43-142و ،165-142و ،32-142 )التوصيات

 (169-142و ،168-142و ،167-142و
 مخ  املائخ  يف ٩٦ أن   201٤ لعخا  الكينيخ  والصخحي  الدميغرافي  االستقصائي  الدراس  بي ن  -٥٦

 علخخ  حصخخل  االستقصخخائي  للدراسخخ  السخخابق  اخلمخخ  السخخنوات يفاً حيخخاً مولخخود أجنخخن الخخ ي النسخخا 
خخ ذلخ  .وميث خخ ،ي اهر املخخ  خصخخائياأل حخدأ مخخ  للخخوالدة سخخابق  رعايخ   املائخخ  يف ٩2 بنسخخب  مقارنخخ اً نحتس 
 يف املبي نخخ  املائخخ  يف ٨٨ ونسخخب  ،200٩-200٨ الفخخرتة مشلخخ  الخخي االستقصخخائي  الدراسخخ  يف نخخ املبي  

 مخ  أكثخر أو األربخ  ابلخزايرات النسخا  مخ  املائخ  يف ٥٨ وقامخ  .2003 لعخا  االستقصخائي  الدراس 
 11 خبخخ  ايدة ميثخخ. مخخا وهخخو احلمخخ.، فخخرتة أثنخخا  هبخخا القيخخا  املستصخخو  للخخوالدة السخخابق  الرعايخخ   ايرات
 املائخ (. يف ٤7) 200٩-200٨ الفخرتة مشلخ  الخي االستقصخائي  الدراسخ  بي نتخه مبخا مقارنخ  مئويخ  نقط 
، مولود ألف لك. وفاة حال  3٤.2 يبل  201٨ عا  يف كينيا  يف  الرض   اتوفي   معد  وكان  ح  

 .201٥ عا  يف ح  مولود ألف لك. وفاة حال  3٦.٥ م اً تدرجيياً اخنفاض ب ل  مسج ً 
 الصخخخحي  التغطيخخخ  بخخخرنم. الكينيخخخ  احلكومخخخ  نف خخخ ت ،201٨ األو /ديسخخخمر كخخخانون  ويف -٥7

 ويعخر   ونيخري. وماشاكو ، وإيسيولو، كيسومو،  ه  مقاطعات، أرب  يف جتري  كرنم.  الشامل 
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 اجلميخخ  متتُّخخ  بضخخمان املتعلخخق املسخختدام  التنميخخ  أهخخدا  مخخ  3 اهلخخد  بتنفيخخ  كينيخخا  التخخزا  عخخ  هخخ ا
 األعمار. مجي  يف وابلرفاهي  صحي  عي  أبمنا 
 املستشخخخفيات لتخخخأم  الخخخوطين الصخخخندو  يف ل املسخخخج   األعضخخخا  اشخخخرتاكات مبلخخخ  وارتفخخخ  -٥٨
 م يخ  7.7 إىل 201٦/2017 املاليخ  السن  يف دوالر( ٦1 000 )قراب  شل  م ي  ٦.1 م 

 الصخخخخحي  املرافخخخخق عخخخخدد وا داد .2017/201٨ املاليخخخخ  السخخخخن  يف دوالر( 77 000 )قرابخخخخ  شخخخخل 
 املرافخق يف الخوالدات جممخو  وارتفخ  .201٨ عخا  يف 10 ٨20 إىل 201٦ عا  يف ٨ ٩٨٤ م 

 عخخدد وارتفخخ  .201٨ عخخا  يف 1 107 200 إىل 201٦ عخخا  يف 1 00٦ ٨00 مخخ  الصخخحي 
 يف 1 2٩٩ 700 إىل 201٦ عخخخخخا  يف 1 1٩2 ٥00 مخخخخخ  كخخخخخام ً اً  حتصخخخخخين ن احملص خخخخخ األطفخخخخا 

 201٦ عخخخخخا  يف 1٤٩ 00٥ مخخخخخ  ل املسخخخخخج   الصخخخخخحي  املخخخخخوظف  عخخخخخدد وارتفخخخخخ  .201٨ عخخخخخا 
 .201٨ عا  يف 17٥ ٦٨1 إىل
خخخخراً وطنيخخخخاً صخخخخحياً نظامخخخخ ،2017 لعخخخخا  الصخخخخح  قخخخخانون وينشخخخخ  -٥٩  تخخخخدرجي  أبسخخخخلو  ييس 

 القخانون هخ ا وحيمخ  بلوغخه. ميكخ  الصخحي  اخلخدمات مخ  مسختو  أعلخ  عل  احلصو  ومنصف،
 التغ يخخخ  يف األطفخخخا  حقخخخو  ذلخخخ  يف مبخخخا كينيخخخا،  يف األشخخخ اص جلميخخخ  الصخخخحي  احلقخخخو  ويعخخخز  

 القخخخانون مشخخخرو  ويسخخختهد  الضخخخعيف . الفئخخخات وحقخخخو  الصخخخحي ، الرعايخخخ  وخخخخدمات األساسخخخي 
 للتكنولوجيخخخخا تنظيميخخخخ  قواعخخخد تخخخخوفر 201٦ لعخخخا  اإلجنخخخخا  علخخخخ  املسخخخاعدة ابلتكنولوجيخخخخا املتعلخخخق

 علخخخ  املسخخخاعدة ابلتكنولوجيخخخا يتعلخخخق مخخخا يف املمارسخخخات بعخخخ  وحظخخخر اإلجنخخخا   علخخخ  املسخخخاعدة
 يتعلخخق مخخا يف ترتيبخخات ووضخخ  اإلجنخخا  علخخ  املسخخاعدة ابلتكنولوجيخخا تعخخ  هيئخخ  ا شخخوإن اإلجنخخا  
 جناحخخخات احملخخخاكم ل وسخخخج   اإلجنخخخا . علخخخ  املسخخخاعدة التكنولوجيخخخا اتبعملي خخخ املولخخخودي  ابألطفخخخا 

 ومحايته. الصح  يف احلق تعزيز يف ش 
 العاااام املااادعي ضاااد   آخاااري  وإثناااني غيااات ن دانيااال قضخخخي   يف العليخخخا، احملكمخخخ  أعلنخخخ و  -٦0

 بتنخخخخاو  التقي خخخخد يف صخخخخعوب  جيخخخخدون أشخخخخ اص حخخخخب  دسخخخختوري  عخخخخد  ،(2016) آخااااري  وثالثااااة
 وألقخخخ  املخخخر ، عخخخ ج يف القضخخخي  تلخخخ  يف االلتمخخا  مومقخخخد   قص خخخر لقخخخد للسخخخ. . املضخخخادة األدويخخ 
 علخ  قائم  سياس  وض  إىل ذل  وأد  الصلح. حمكم  م  أبمر السج  وأودعوا القب  عليهم
 الواج  اإلجرا ات السياس  ه   دوحتد   .201٨يف عا   الس.   حاالت يف ابلعز  تتعلق احلقو 
 املضخادة األدويخ  تنخاو  ويرفضخون السخ.   عخ ج ع  ينقطعون ال ي  ابلس.   املرض  عز  يف اتباعها
 للمستشف . إدخاهلم ويف ،للس.  
 266 رقام اباللتماا  يتعلخق مخا يف العليخا احملكم  أعلن  ،201٩ حزيران/يونيه 12 ويف -٦1
 مخدير سخح  دسختوري  عخد  ،العاام املادعي ضاد آخارون وثالثاة احملاميات احتاد ،2015 لعام

 ع  النامج  اتوالوفي   االعت   حاالت م  للحد توجيهي ال باد املو  معايرلل” خل الطبي  اخلدمات
 املقصود غر احلم. حاالت إلدارة الوطني  التدري  مناه.” خول “كينيا  يف املأمون غر اإلجها 
 مخخخر ر غخخخر الواثئخخخق سخخخح  أن   إىل احملكمخخخ  وخلصخخخ  .“لخخخه امل طخخخط وغخخخر ابمل خخخاطر واحملفخخخو 
 اخلخدمات مخ  مستو  أعل  عل  احلصو  يف اإلجنا  س  يف واملراهقات النسا  حقو  وينته 
 حخخق انتهخخا  إىل يرقخخ  راملخخر   غخخر التقييخخد أن إىل كخخ ل   احملكمخخ  وخلصخخ  بلوغخخه. ميكخخ  الصخخحي 
 وحقخو  املعلومخات، عل  احلصو  يف احلق عل  ع وة للتمييز،  التعر   عد  يف والفتيات النسا 

 العلم . التقد  م  االستفادة يف واحلق املستهل ،
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  التعليم يف احلق  
 ،173-142و ،171-142و ،170-142و ،151-142 )التوصيات

 (175-142و ،174-142و
 ٥.1 بنسخب  ،2017/201٨ املاليخ  السخن  يف التعليميخ ، للمؤسسات اإلمجاي العدد ارتف  -٦2
 2017 عخخا  يف وارتفخ  .2017 عخخا  يف ٩0 ٥٨7 إىل 201٦ عخا  يف ٨٦ 17٩ مخخ  املائخ  يف

 ٦.7 بنسخب  االبتخدائ  التعلخيم ومخدار  املائخ  يف 1.3 بنسخب  االبتخدائ  قب. ما التعليم مدار  عدد
 يف الخخخخزايدة معخخخخد   أن   ابلخخخخ  كر واجلخخخخدير املائخخخخ . يف 7.2 بنسخخخخب  الثخخخخانوي التعلخخخخيم ومخخخخدار  املائخخخخ  يف

 ابالسخخخخختعرا  املشخخخخمول  السخخخخخن  خخخخخ   العموميخخخخخ  املخخخخدار  يف منخخخخخه أعلخخخخ  كخخخخخان  اخلاصخخخخ  املخخخخدار 
 اجملخخخال  يف والتخخخدري  للتعلخخخيم املسخخخج ل  للمؤسسخخخات اإلمجخخخاي العخخخدد وارتفخخخ  (.2017/201٨)

 يف 1 ٩٦2 إىل 201٦ عخا  يف 1 300 مخ  املائخ ، يف ٥0.٩ بنسخب  كبخر  بشخك. واملهخين التقين
 اجملخخال  يف والتخخدري  ابلتعلخخيم املتعلخخق القخخانون إنفخخاذ إىلاً جزئيخخ الخخزايدة هخخ   وتعخخز  .2017 عخخا 
 اجلامعخخخات عخخخدد و اد مسخخخج ل . تكخخخون أن املؤسسخخخات مجيخخخ  علخخخ  يشخخخرت  والخخخ ي واملهخخخين، التقخخخين

 غاريسا. جلامع  احلقو  وثيق  منح بعد بواحدة العمومي 
 37 ٩10 إىل 201٦/2017 يف 33 202 مخخخخخخخ  االبتدائيخخخخخخ  املخخخخخخدار  عخخخخخخدد وارتفخخخخخخ  -٦3
 كبخخرة،  بدرجخخ  االبتدائيخخ  ابملخخدار  للملتحقخخ  اإلمجخخاي العخخدداً أيضخخ وارتفخخ  .201٨/201٩ يف

 يف 201٨ عخا  يف ٥ 17٨ 300 إىل 201٦ عخا  يف ٥ 0٦0 300 مخ  الفتيات عدد وارتف 
 العخا . نفخ  يف ٥ 3٦٤ 300 إىل 201٦ عخا  يف ٥ 21٩ 300 مخ  الفتيان عدد ارتف  ح 
 يف 113 ٩٦3 مخ  واملهخين التقخين اجملخال  يف والتخدري  التعلخيم مبؤسسخات امللتحقخ  عخدد وارتف 
 201٦ عخخا  يف ٨٨ ٥٩3 ومخ  للخ كور، ابلنسخب  201٨ عخا  يف 20٥ 1٤2 إىل 201٦ عخا 
 مؤسسخات يف بقخرو  املستفيدي  عدد وارتف  لإلنث. ابلنسب  201٨ عا  يف 1٥٨ 7٤2 إىل

 201٦/2017 املاليخخخخخ  السخخخخخن  يف 20 0٩3 مخخخخخ  واملهخخخخخين التقخخخخخين اجملخخخخخال  يف والتخخخخخدري  التعلخخخخخيم
 السخخخخخن  يف 10 ٨٥2 ومخخخخخ  للخخخخخ كور، ابلنسخخخخخب  2017/201٨ املاليخخخخخ  السخخخخخن  يف 23 7٩1 إىل

 .2017/201٨ املالي  السن  يف 20 ٩٩1 إىل 201٦/2017 املالي 
 املعخخاير خمتلخخف 201٥ لعخخا  الدراسخخي  ابملنخخاه. املتعلقخخ  الوطنيخخ  العامخخ  السياسخخ  وتخخدم. -٦٤

 عمليخ  تنفيخ  وإدارة الرشخيدة للحوكمخ اً إطخار اً أيضخ تخوف ر والخي املتوخاة الدراسي  للمناه. األساسي 
 مجيخخخ  علخخخ  الدراسخخخي  املنخخاه. إصخخخ   عمليخخخ  توجيخخه هخخخو السياسخخخ  هخخ   مخخخ  والغخخخر  اإلصخخ  .
 كينيا.  يف التعليم مستوايت

 القخائم الدراس  املنه. التعليم، و ارة طريق ع  ، 2017 عا  يف الكيني  احلكوم  وأطلق  -٦٥
 املهخارات تطخوير أمهيخ  علخ  لتأكيخدا إىل يرمخ  للتعلخيم جديخد نظا  وهو الكفا ات، اكتسا  عل 

 الخخخوطين التجخخخري  املشخخخرو  تنفيخخخ  وبخخخدأ الواقخخخ . أر  علخخخ  الكفخخخا ات تلخخخ  واسخخخت دا  واملعخخخار ،
 201٩ عخا  يف متديخد  وجخر  201٨ عخا  يف الكفخا ات اكتسخا  عل  القائم الدراس  للمنه.
 اخلدم . أثنا  املكث ف املعلم  بتدري  يتعلق ما يف وخاص  التنفي ، يف االتسا  إلاتح 
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  ابألطفا  االجتار  
 (81-142و ،78-142و ،71-142و ،77-142و ،60-142 )التوصيات

 الوطنيخ  اإلحالخ  آلليخ  التوجيهيخ  املبخاد  تعمخيم ،2017/201٨ املاليخ  السن  يف جر ، -٦٦
 عبخخخخور، وسخخخخب. كمصخخخخادر،  حتديخخخخدها مت   مقاطعخخخخ  12 علخخخخ  االجتخخخخار ضخخخخحااي مسخخخخاعدة أجخخخخ. مخخخخ 

خخز  االجتخخار. لضخخحااي ووجهخخات  الخخ ي  القخخوان  إنفخخاذ مخخوظف  مخخ  300 علخخ  التعمخخيم عملي خخ  تورك 
 يف الثانيخخخ  االستشخخخاري  اللجنخخخ  إنشخخخا  عخخخ  اإلعخخخ ن وصخخخدر احملخخخاكم. اسخخخت دا  جلخخخان يف يعملخخخون
 .201٨ أيلو /سبتمر 2٨ يف الرمسي  اجلريدة
 جديخدة قضخي   1٤٨ العخا  االدعا  مدير مكت  سج . ،201٦/2017 املالي  السن  ويف -٦7
 بلخ  وبخ ل  ،201٥/201٦ املاليخ  السخن  م  قضي   1٩3 إىل ابإلضاف  ابلبشر، ابالجتار تتعلق

 أحكخخخخا  7و ابإلدانخخخخ اً حكمخخخخ ٦1 صخخخخدر ،3٤1 خالخخخخ القضخخخخااي مجلخخخخ  ومخخخخ   .قضخخخخي   3٤1 اجملمخخخخو 
 السخن  يف وجخرت، احملاكمخ . انتظار يف قضي  2٥٦  ال  وما قضي  ، 17 سح  وجر  ،ترئ ابل

 ،3٩٨ خالخ القضخااي مجل  وم  ابلبشر. ابالجتار تتعل ق قضي  3٩٨ معاجل  ،2017/201٨ املالي 
 قضخي   317  ال  وما قضااي، ٨ سح  وجر  ،ترئ ابل أحكا  ٥و ابإلدان ،اً حكم ٦٨ صدر
 املرفقات(. يف ٥ اجلدو  )انظر احملاكم . انتظار يف
 الشخخخبك  املوقخخخ  ،201٩ الثاين/ينخخخاير كخخخانون  2٩ يف الوطنيخخخ ، التوظيخخخف هيئخخخ  أطلقخخخ و  -٦٨

 املوثوقخ  للمعلومخاتاً مصخدر  الشخبك  املوقخ  ه ا عد  ويُ  الكيني . العامل  اليد هجرة ع  للمعلومات
 عخ  يبحثخون الخ ي  احملتملخ  الكينيخ  املهخاجري  العما  ع  عليها االعتماد ميك  الي الصحيح 

 القانوني . املنظم  اآلمن  اهلجرة تعزيز هو املعلومات ه   إاتح  م  واهلد  اخلارج. يف عم.

  األطفا  عمل  
 (81-142و ،78-142و ،71-142 )التوصيات

 وأنشأت الكيني ، جلمي  اجملاين الثانوي التعليم 2017 عا  يف الكيني  احلكوم  فرض  -٦٩
 األطفخا  للعمخا  اإلدمخاج إعخادة وخخدمات واملشخورة املسخك  لتخوفر الطفخ.، حلمايخ  إضافي  مراكز
 عخخ  اإلبخخ غ تقتضخخ  للعمالخخ  وطنيخخ  سياسخخ اً أيضخخ الكينيخخ  احلكومخخ  ووضخخع  إنقخخاذهم. مت الخخ ي 
 اخلاليخ  املناطق إبنشا  يتعلق ما يف احملر  التقد  وع  األطفا  عم. م  املسحوب  األطفا  عدد
 األطفا . عم. م 

  الفقر م  احلد  
 ،153-142و ،152-142و ،146-142و ،14-142 )التوصيات

 (163-142و ،161-142و ،156-142و
 مخخخ  واملخخخوارد السياسخخخات خمتلخخخف تسخخختحدث االسخختق   منخخخ  الكينيخخخ  احلكومخخخ  فتئخخخ  مخخا -70
 السخخنوات خخخ   الكينيخخ  للحكومخخ  االسخخرتاتيجي  اخلطخخ  وتنخخدرج الفقخخر. حخخدة مخخ  الت فيخخف أجخخ.

 .“الكخخخخخخر  األربخخخخخخ  الركخخخخخخائز” عنخخخخخخوان حيمخخخخخخ. شخخخخخخعار حتخخخخخخ  (2022-201٨) القادمخخخخخخ  األربخخخخخخ 
 النمخخخخو وتخخخخرة تسخخخخري  شخخخخأ ا مخخخخ  وسياسخخخخات مشخخخخاري  تنفيخخخخ  أمخخخخور، مجلخخخخ  يف اخلط خخخخ ، وتسخخخختهد 
 حاجخخخخاهتم تلبيخخخخ  مخخخخ  الكينيخخخخ  ومتكخخخخ  العمخخخخ.، فخخخخرص خبلخخخخق النخخخخا  حيخخخخاة وتغيخخخخر االقتصخخخخادي،
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 مخ  واحلخد املعيشخ ، تكلفخ  وختفخي  العخي ، ظخرو  وحتسخ  الصح ، معاير وحتس  األساسي ،
 وال مساواة. الفقر

  اإلنسان وحقوق التجارية األعما   
 (27-142 )التوصية

 يف اإلنسخان وحقخو  التجاريخ  األعمخا  بشأن وطني  عم. خلط  النهائي  الصيغ  ضع وُ  -71
 يف وهخخخ  املعنيخخخ ، اجلهخخخات مخخخ  املشخخخاورات مخخخ  العديخخخد إجخخخرا  بعخخخد 201٨ األو /أكتخخخوبر تشخخخري 
 األمخم مبخاد  تنفيخ  يف بخه ُيسرتشخد كخدلي.  اخلطخ  هخ   ُوضخع  وقخد الخو را . جمل  موافق  انتظار
 اإلجخرا ات توحيخد تسختهد  وهخ  اإلنسخان. وحقخو  التجاريخ  األعمخا  بشخأن التوجيهي  املتحدة

 مخخخ  وغرهخخخا التجاريخخخ  واألعمخخخا  الكينيخخخ ، حكومخخخ لل التابعخخخ  الوكخخخاالت هبخخخا تقخخخو  الخخخي السياسخخخاتي 
 وترك خز التجاريخ . األعمخا  قبخ. مخ  اإلنسخان حقخو  احخرتا  تعزيخز مواصخل  أج. م  املعني  اجلهات
 وشخخخخفافي  العمخخخخ.، هخخخخ   املعنيخخخخ  اجلهخخخخات حخخخخددهتا حامسخخخخ  مواضخخخخيعي  قضخخخخااي مخخخخخ  علخخخخ  اخلط خخخخ 

 القضا . إىل اللجو  وإمكاني  واألراض ، والبيئ ، اإليرادات،

 اجلماعات حقوق  
  الضارة الثقافية واملمارسات النمطية القوالب م  احلماية  

 ،42-،142و ،40-142و ،28-142و ،12-142 )التوصيات
 ،54-142و ،53-142و ،50-142و ،48-142و ،44-142و
 ،72-142و ،69-142و ،67-142و ،65-142و ،62-142و
 (85-142و ،76-142و ،74-142و
 إجخرا  يف هبخا ُيسرتشخد توجيهي  مباد  لإلنث التناسلي  األعضا  تشويه مكافح  جملل  -72

 بشخأن ومعتقخداهتم أفكخارهم عخ  للتعبخر فرصخ  احملليخ  اجملتمعات ألفراد يتيح مما اجملتمعي ، احلوارات
 عخ  ابلت لخ  املتعلق  الوطني  السياس  استعرا  وجر  لإلنث. التناسلي  األعضا  تشويه ممارس 
 وقخانون الدسختور م  يتفق مبا وحتديثها، 2013-200٨ للفرتة لإلنث التناسلي  األعضا  تشويه
 عليها. للموافق  الو را  جمل  إىل وقد م  لإلنث. التناسلي  األعضا  تشويه حظر
 تتضخخم    بخخرام. عخخدة لخخإلنث التناسخخلي  األعضخخا  تشخخويه مكافحخخ  جملخخ  اسخختحدث وقخخد -73

 السخخ ، كبخخار  وإشخخرا  أخخخر ، إىل عمريخخ  مرحلخخ  مخخ  البديلخخ  االنتقخخا  وطقخخو  اجملتمعيخخ ، احلخخوارات
 طقخخو  مخخ  فتخخاة 10 000 املستعرضخخ ، الفخخرتة خخ   ختر جخخ ، وقخخد والدينيخخ . الثقافيخخ  والقيخادات
 التناسخخلي  األعضخخا  تشخخويه مكافحخخ  جملخخ  وعقخخد أخخخر . إىل عمريخخ  لخخ حمر  مخخ  البديلخخ  االنتقخخا 
 معنيخخ  جهخخات مخخ  التعخخاون خخخ   ومخخ  للسخخكان املتحخخدة األمخخم صخخندو  مخخ  ابلتعخخاون لخخإلنث،
 التناسخلي  األعضخا  تشخويه ممارسخ  إ خا  بشأن الو ارات ب اً مشرتك حدودي عراً اجتماع أخر ،
 تشويه ممارس  إل ا  إع ن بتوقي  وتو ج والصوما ، ،وإثيوبيا وأوغندا، كينيا،  فيه شارك  لإلنث
 يف اً،أيضخخ اجمللخخ  وتخخوىل حخخدودها. وداخخخ. البلخخدان تلخخ  حخخدود عخخر لخخإلنث التناسخخلي  األعضخخا 
 مخخخخ  كينيخخخخ   مقاطعخخخخ  20 مخخخخ  املسخخخخؤول  اجلهخخخخات مخخخخ اً فخخخخرد ٤ ٥30 تخخخخدري  ،201٩ أاير/مخخخخايو
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 تلخخخ  حبظخخر يتعلخخق مخخخا يف لخخإلنث التناسخخلي  األعضخخخا  تشخخويه ممارسخخ  فيهخخخا تسخخود الخخي املقاطعخخات
 وآاثرها. املمارس 
 قضخخي  ٩٥ العامخخ  النيابخخ  مخخدير مكتخخ  لخخد  كانخخ   ،201٦/2017 املاليخخ  السخخن  ويف -7٤

 مخخخ  بخخ ل  يتصخخخ. ومخخا لخخخإلنث التناسخخلي  األعضخخخا  بتشخخويه املتعلقخخخ  القضخخااي مخخخ اً حخخديث ل مسخخج  
 مجلخخ  ومخخ  قضخخي . 2٦1 جمموعخخه مخخا أي 201٥/201٦ املاليخخ  السخخن  مخخ  قضخخي  1٦٦و جخرائم،
 قضخخخااي، ٥ سخخخح  وجخخخر  ،ترئخخخ ابل أحكخخخا  ٨و ابإلدانخخخ اً حكمخخخ 1٦ صخخخدر ،2٦1 خالخخخ القضخخخااي
 ،2017/201٨ املاليخخخخخخخ  السخخخخخخخن  يف وجخخخخخخخرت، احملاكمخخخخخخخ . انتظخخخخخخخار يف قضخخخخخخخي  232  الخخخخخخخ  ومخخخخخخخا

 ،3٤٦ خالخخخ القضخخخااي مجلخخخ  ومخخخ  لخخخإلنث. التناسخخخلي  األعضخخخا  بتشخخخويه تتعل خخخق قضخخخي  3٤٦ معاجلخخخ 
 2٨0  الخخ  ومخخا قضخخي ، 22 سخخح  وجخخر  ،ترئخخ ابل أحكخخا  10و ابإلدانخخ ،اً حكمخخ 3٤ صخخدر
 املرفقات(. يف ٥ اجلدو  )انظر احملاكم . انتظار يف قضي 

  واجلنساين اجلنسي العن  م  احلماية  
 ،33-142و ،28-142و ،16-142و ،12-142 التوصيات)
 ،66-142و ،55-142و ،51-142و ،49-142و ،47-142و
 ،83-142و ،80-142و ،77-142و ،73-142و ،68-142و
 (89-142و ،86-142و ،84-142و
خخخرت -7٥  الرئيسخخخي  الشخخخركا  مخخخ  ابلتعخخخاون واملسخخخاواة، اجلنسخخخاني  للشخخخؤون الوطنيخخخ  اللجنخخخ  يس 

 العنخف منخ  بشخأن والتقيخيم للرصخد القطاعخات متعخدد وطخين إطخار وضخ  الرئيسخي ، املعني  واجلهات
 يف احملخخر  التقخخد  لرصخخد مركزيخخ  آليخخ  اإلطخخار هخخ ا رويخخوف   لخخه. والتصخخدي كينيخخا  يف واجلنسخخاين اجلنسخخ 
 املصخخخخداقي  وذات املوثوقخخخخ  البيخخخخانت تخخخخوافر تيسخخخخر يف يسخخخخاعد وهخخخخو والتصخخخخدي. املنخخخخ  عمليخخخخ  إدارة

 الروتينيخخ ، للعمليخخات ال  مخخ  البيخخانت تقخخدم عمليخخ  وتبسخخيط السياسخخات وضخخ  يف هبخخا ل سرتشخخاد
 .الدولي  التقارير وتقدم املعني  اجلهات السته   املوج ه  الدوري  التقارير تقدم وعمليات

 متعخدد تقخين وطخين عامخ. فريخق تنسخيق واملسخاواة اجلنسخاني  للشخؤون الوطني  اللجن  وتتوىل   -7٦
 مقاطعخ ، 2٥ يف اللجنخ ، أنشخأت ،كخ ل   شخهر. كخ.  جيتمخ  اجلنسخاين، ابلعنخف معين القطاعات

 حكوميخخ  وغخخر حكوميخخ  فاعلخخ  جهخخات مخخ  تتكخخون واإلدمخخاج ابملسخخاواة معنيخخ  تقنيخخ  عاملخخ  أفرقخخ 
 واجلنسخاين اجلنسخ  للعنخف التصخدي يف والشخراك  التعاون املنر ه ا  ويعز   أشهر. ث ث  ك.  جتتم 
 اخلدمات. مقدم  ب  اإلحال  آلي  وحتس 
 لخه والتصخدي واجلنسخاين اجلنسخ  العنخف منخ  بشخأن والتقيخيم للرصخد الوطين اإلطار ويوف ر -77
 القطاعخخخات متعخخخد داً نظامخخخ وحيخخخد د واجلنسخخخاين. اجلنسخخخ  العنخخخف عخخخ  لإلبخخخ غاً مؤشخخخر  30 كينيخخخا  يف

 يف الوطنيخ  اجلهخود وتقييم ورصد واجلنساين  اجلنس  العنف بشأن والتقييم للرصد وفع االً  متكام ً 
 والخدعوة، األدلخ ، علخ  القائم التموي. يف يسهم وهو له  والتصد ي واجلنساين اجلنس  العنف من 

 مخخ  الت فيخخف بغيخخ  واملسخخاواة، اجلنسخخاني  للشخخؤون الوطنيخخ  اللجنخخ  ووضخخع  والرجمخخ . القخخرار وصخخن 
 واجلنسخخاني . اجلنسخخي  للمعلومخخاتاً نظامخخ واجلنسخخاين، اجلنسخخ  العنخخف حخخاالت عخخ  اإلبخخ غ عخخ  
 اللجنخ  إىل واجلنسخاين اجلنسخ  العنخف ع  البيانت لتقدم متناسق  وسيل اً حالي   النظا  ه ا ويوف ر
 والتعليم. العام ، والنياب  والقضا ، والشرط ، الصح ، ه   رئيسي ، قطاعات مخس  م 
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 واجلنسخاين اجلنسخ  العنخف بشخأن معلومخات نظا  ،201٦ عا  يف الكيني ، احلكوم  وأقام  -7٨
 والتصخد ي واجلنسخاين اجلنسخ  العنخف منخ  يف احملخر  التقد  ع  واإلب غ للرصد منس ق  آلي  لتوفر
 .٤7 خال كينيا  مقاطعات مجي  يف املهم ش  احمللي  واجملتمعات العرقي  لألقليات خرائط ورسم له،
 اإلجيخايب العمخ. لصندو  201٦ لعا  األساس  النظا  وض  األخر  املبادرات وتشم. -7٩
 واجلنسخخاين اجلنسخخ  لعنخخفاب املتعل قخخ  املقاطعخخات حكومخخات اتوسياسخخ الوطنيخخ   للحكومخخ  التخخاب 
 بيئخ  بتهيئخ  واجلنسخاين اجلنس  العنف عل اً تدرجيي للقضا  شام ً اً إطار  تض  اليو  ،2017 لعا 
 العنخخف إبدارة املتعلقخخ  201٤ لعخخا  الوطنيخخ  التوجيهيخخ  واملبخخاد  وحتويليخخ   وداعمخخ  وحاميخخ  وقائيخخ 

 مخخخ  للتعامخخخ. واخلخخخدمات اإلجخخخرا ات بشخخخأن تخخخوجيه  سياسخخخاي إطخخخار عخخخ  عبخخخارة وهخخخ  اجلنسخخخ ،
 خطخخرة مسخخأل  .يشخخك   اجلنسخخ  العنخخف أبناً صخخرحياً إقخخرار  وتتضخخم  اجلنسخخ ، العنخخف مخخ  النخخاج 
 املبخخاد  وتخخوف ر املعنيخخ . األطخخرا  مجيخخ  اهتمخخا   تسخخرتع أن وجيخخ  والصخخح   اإلنسخخان حقخخو  متخخ   

 أحخد م  التعام. عند اختاذها الواج  اخلطوات ع  معلومات الط    اجملا  يف للعامل  التوجيهي 
 املتعلقخ  املسخائ. وعخ  احملكم ، يف الست دامها األدل  عل  واحلفا  اجلنس ، العنف م  الناج 
 املرتبطخخخ  املشخخخاك. إبدارة املتصخخخل  األخ قيخخخ  املسخخخائ. مخخخ  وغرهخخخا االجتمخخخاع  - النفسخخخ  ابلخخخدعم
 اجلنس . العنف ع  والنامج  ابلصح 

 قضخخي   ٦ ٨٩٩ العخخا  االدعخخا  مخخدير مكتخخ  سخخج . ،201٦/2017 املاليخخ  السخخن  ويف -٨0
 السخن  مخ  قضخي   1٤ ٦٥1و جخرائم، مخ  بخه يتصخ. وما واجلنساين اجلنس  ابلعنف تتعلق جديدة
 ،21 ٥٥0 خالخخخ القضخخخااي مجلخخخ  ومخخخ   .قضخخخي   21 ٥٥0 جمموعخخخه مخخخا أي ،201٥/201٦ املاليخخخ 
 1٨ ٦٨2  ال  وما قضي  ، ٥7٨ سح  وجر  ،ترئ ابل حكم ٥٨7و ابإلدان  كا حأ 1 703 صدر
 قضخخخي  2٤ ٩٥٤ معاجلخخخ  ،2017/201٨ املاليخخخ  السخخخن  يف وجخخخرت، احملاكمخخخ . انتظخخخار يف قضخخخي 
اً حكمخخخخ 1 ٦٦٨ صخخخخدر قضخخخخي ، 2٤ ٩٥٤ خالخخخخ مجلخخخخ  ومخخخخ  واجلنسخخخخاين. اجلنسخخخخ  ابلعنخخخخف تتعل خخخخق

 انتظخار يف قضي  21 ٥٨٩  ال  وما قضي ، ٩3٦ سح  ومت ،ابلترئ اً حكم 7٦1و ابإلدان ،
 املرفقات(. يف ٥ اجلدو  )انظر احملاكم .

 صخندو  بخدعم حيظخ  اجلنسخاين العنخف مخ  للتعايفاً منوذجياً مركز  الكيني  احلكوم  وأنشأت -٨1
 الوطين املستشف  يف ومركزي  وكيامبو، نزوفيا تران  مقاطعي يف ومركزي  للسكان، املتحدة األمم

 التنمي . شركا  ذل  يف يدعمها املراكز، إدارة الصح  و ارة وتتوىل وكيسومو. بكينياات
 اجلنسخخاني ، والشخخؤون والشخخبا  العامخخ  اخلدمخخ  و ارة خخخ   مخخ  الكينيخخ ، احلكومخخ  تول خخ و  -٨2

 التشخغي. إجخرا ات عل  البلد يف اخلام  املستو  مستشفيات مجي  يف اخلدمات مقدم  تدري 
 للشخخؤون الوطنيخخ  اللجنخخ  وتعمخخ. لخخه. والتصخخد ي واجلنسخخاين اجلنسخخ  العنخخف إبدارة املتعلقخخ  املوحخخدة
 توجيهي  مباد  وضع  وقد املقاطعات، مستو  عل  آمن  بيوت إنشا  عل  واملساواة اجلنساني 
 اآلمن . البيوت إنشا  يف املقاطعات تست دمها أن ميك 
 لرعايخخ  امل ئمخخ  املنخخا   لتشخخييد وطنيخخ  معخخاير االجتماعيخخ  واحلمايخخ  العمخخ. و ارة ووضخخع  -٨3
 منخخز  إنشخخا  دبصخخد الخو ارة فخخنن ذلخخ ، إىل وابإلضخخاف  واعتمادهخا. املعخخاير تلخخ  إقخخرار ومت    .املسخن  

 .اكرينياغ  مقاطع  يف  للمسن   منوذج 
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  ومتثيلها اخلاصة االهتمامات ذات الفئات مشاركة  
 ،139-142و ،134-142و ،130-142و ،122-142 )التوصيات

 (178-142و ،177-142و ،144-142و ،141-142و
 تعخخرت  الخخي واإلقليميخخ  الدوليخخ  اإلنسخخان حقخخو  صخخكو  مخخ  عخخدد يف طخخر  دولخخ  كينيخخا -٨٤
 يف الكينيخخ ، احلكومخخ  ووضخخع  والعامخ . السياسخخي  احليخخاة يف املسخخاواة قخد  علخخ  املشخخارك  يف ابحلخق
  يف السياسخخي  الدميقراطيخخ  تعزيخز بغيخخ  شخخ  شخامل  إصخخ   تخخدابر الدسختور، ألحكخخا  تنفيخخ ها إطخار
 واألشخخ اص شخخ املهم   والفئخخات والشخخبا  نسخخا لل اإللزامخخ  شخخرا اإل التخخدابر هخخ   ومشلخخ  كينيخخا.
 السياسخخي   األحخخزا  علخخ  سخخ املؤس   الطخخاب  وإضخخفا  للبلخخد، السياسخخي  العمليخخات يف اإلعاقخخ  ذوي
 نتخخخخائ. بشخخخخأن االلتماسخخخخات تقخخخخدم وفرصخخخخ  التشخخخخريعي ، العمليخخخخات يف اإلجباريخخخخ  العامخخخخ  املشخخخخارك و 

خخ ومتكخخ  الدسخختوري ، لليمخخ  املنت خخ  الخخرئي  أدا  قبخخ. الرائسخخي  االنت خخاابت   املسخختقل   ح املرتش 
 تعزيخخخزو  املعلومخخخات  علخخخ  احلصخخخو  وإمكانيخخخ  ،اإلعخخخ   وسخخخائط وحريخخخ  االنت خخخاابت، خخخخو  مخخخ 

 االنت ايب. لإلطار االمتثا  و ايدة االنت ابي  العدال 
 ذات الفئخخخخخات بتمثيخخخخخ. املتعلخخخخخق 201٩ عخخخخخا  قخخخخخانون )تعخخخخخدي.( قخخخخخانون مشخخخخخرو  وعخخخخخر  -٨٥

 قخخوان  القخخانون مشخرو  ويعخخد   .201٩ متو /يوليخه يف الوطنيخخ  اجلمعيخخ  علخ  اخلاصخخ  االهتمامخات
 ذوي واألشخ اص املخرأة، متثيخ. تعزيخز تستهد  الي الدستور م  100 املادة إنفاذ أج. م  ش   

 الرملان. يف األقليات م  وغرها ،العرقي  واألقليات والشبا ، اإلعاق ،
 مجعيخخخخات منتخخخخد  مخخخخ  ابلتعخخخاون واملسخخخخاواة، اجلنسخخخخاني  للشخخخؤون الوطنيخخخخ  اللجنخخخخ  وأعخخخد ت -٨٦

 التمثيلخخخ  دورهخخخ  تعزيخخخز أجخخخ. مخخخ  املقاطعخخخات مجعيخخخات يف للعضخخخواتاً تخخخدريبياً منهجخخخ املقاطعخخخات،
 مجيخخخخخ  يف التخخخخدري  املخخخخنه. ذلخخخخخ  تعمخخخخيم وجخخخخر  والتشخخخخري . وامليزانيخخخخخ  ابلرقابخخخخ  املتعلقخخخخ  ومهخخخخامه 
 .٤7 خال املقاطعات

 ،2019 لعاام 1 رقام االلتماا  يف واملساواة، اجلنساني  للشؤون الوطني  اللجن  وجنح  -٨7
 انكااورو مقاطعااة مجعيااة يف األغلبيااة زعاايم ضااد   واملساااواة اجلنسااانية للشااؤون الوطنيااة اللجنااة
 مجعيخ  قخرار يف طعنهخا يف (eKLRالكينياة، القانونياة للتقاارير اإللكاووين )املوقا  آخري ، وأربعة
 رؤسا  ونوا  كرؤسا   هلا ترشيحهم جر  مناص  م  اجلمعي  يف أعضا  بتنحي  نكورو مقاطع 
 الدسخختوري أاملبخخد تقخخوي  يف يتمثخخ. عخخا  أثخخر القخخرار لخخ ل  كخخان  فقخخد اجلمعيخخ . يف اللجخخان مل تلخخف
 لقاعخخدة تشخخكيلها املعخخاد اللجخخان بعخخ  ميتثخخ. مل إذ املسخخاواة. ورو  اجلنسخخ  بخخ  ابملسخخاواة املتعلخخق
 ابجلنس . املتعلق  الثلث 
 األسخئل  جملموعخ  واشخنط  منخوذج 201٩ لعخا  واملساك  للسكان كينيا  تعداد يف واست د  -٨٨

 األشخخخ اص عخخخ  اإلحصخخخا ات مجخخخ  يفاً دوليخخخ مستصخخخو  منخخخوذج وهخخخو ابإلعاقخخخ  املتعلقخخخ  القصخخخرة
 رئيسي . وظائف س  يشم. اإلعاق  ذوي

 واخلاص العام القطاعني يف املرأة متثيل  
  هلتشخخغ   الخخ ي العخخا  القطخخا  يف العخخام ت النسخخا  عخخدد كخخان  ،201٩ نيسخخان/أبري. يف -٨٩
 201٨ حزيران/يونيه يف عليه كان  مما أعل  العدد وه ا امرأة. 27 1٦٥ يبل  العام  اخلدم  جلن 
 دراسخخخخ  وكشخخخخف  امخخخخرأة. 2٦ 313 يبلخخخخ  العخخخخا  القطخخخخا  يف العخخخخام ت النسخخخخا  عخخخخدد كخخخخان  حخخخخ 
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 شخخرك  ٦1 مشلخخ  201٨ عخخا  يف واملسخخاواة اجلنسخخاني  للشخخؤون الوطنيخخ  اللجنخخ  أجرهتخخا استقصخخائي 
، القطخخا  مخ   جملخخ ، رئيسخخات مخنه  ٦ اإلدارة، جمخخال  يف يعملخخ  امخرأة 131 وجخخود عخخ  اخلخاص 
 للشخخر  شخخرك  1٦ امتثخخا  وعخخ  الوطنيخخ ، البورصخخ  يف ل مسخخج   شخخركات يف تنفيخخ ايت رئيسخخات ٩و

 العامخخ  االنت خاابت ويف الثلثخ . اجلخن  نفخ  مخخ  األعضخا  عخدد يتجخاو  أبال القاضخ  الدسختوري
 انت خاهبم متاً عضخو  2 1٩٦ مجلخ  مخ  مخرأة،ا 7٤٥ جمموعه ما انت   ،2017 عا  أجري  الي

 املائخ . يف 33.٩ تبلخ  للمخرأة متثي. نسب  ذل  ويعك  املقاطعات. وجلمعيات للرملان وترشيحهم
 املرفقات(. يف ٤ اجلدو  )انظر
 توف ر لضمان اسرتاتيجيات إجياد أج. م  العام  اخلدم  يف  التنو   سياس  كينيا  وضع و  -٩0

 امل تلفخخخ  الفئخخخات فيهخخخا مبخخخا الكينيخخخ  اجلماعخخخات شخخخ  مصخخخاح تراعخخخ  للجميخخخ  شخخخامل  عامخخخ  خدمخخخ 
 ش .املهم   والفئات واألقليات، اإلعاق  ذوي واألش اص الشبا ، وفئات العرق  واألص. اجلن 

  اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق  
 (145-142و ،70-142و ،56-142 )التوصيات

 اإلعاقخخخخ ، ذوي واملتخخخخدر ب  للمتعل مخخخخ  هخخخخ املوج 201٨ لعخخخخا  القطاعيخخخخ  السياسخخخخات تخخخر  -٩1
 تعلخخخيم سياسخخخات يف النظخخخر إعخخخادة إىل احلاجخخخ  (201٨-2013) التعلخخخيم لقطخخخا  الوطنيخخخ  واخلطخخخ 
  رؤيخخخ  مخخ  القطخخا  هخخ ا سياسخخات موا مخخخ  أجخخ. مخخ  وذلخخ  (200٩) اخلاصخخ  االحتياجخخات ذوي
 إصخخ   وكخ ل  (٤ )اهلخد  املسختدام  التنميخ  وأهخدا  كينيخا،  دسختور ومخ  ،2030 لعخا  كينيخا
 هخ   عليه تقو  ال ي األساس  املبدأ اآلن هو للجمي  الشام. والتعليم الوطني . الدراسي  املناه.

 متخنح فن خا اخلاص ، واالحتياجات اإلعاق  أنوا  جبمي  السياسات ه   اعرتا  ورغم السياسات.
 واملكفوف ، وللصم   البصري ، أو السمعي  اإلعاقات ذوي واملتدر ب  املتعل م  لتغطي  األولوي  اآلن
 الشخخخل. وذوي الخخختعل م، يف حمخخخد دة صخخخعوابت يواجهخخخون وللخخخ ي  وال هنيخخخ ، البدنيخخخ  اإلعاقخخخات وذوي
خخخخ  دة،املتعخخخخخد   اإلعاقخخخخات وذوي لغويخخخخ ، وصخخخخعوابت الكخخخخ   يف صخخخخعوابت يواجهخخخخون والخخخخ ي   امل  

 ابملهق. واملصاب  ابلتوح د، واملصاب 
 مصخخخاابً اً ش صخخخ 3 1٥٦ ابملهخخخق املصخخخاب  ابألشخخخ اص املعخخخين الخخخوطين اجمللخخخ  وسخخخج . -٩2

  تعخخداد تضخخم   ذلخخ ، إىل وابإلضخخاف  الشخخم . أشخخع  مخخ  الواقيخخ  املستحضخخرات بخخرنم. يف ابملهخخق
 بشخك. املهخق عخ  البيخانت مجخ  مخ  سخيمك  اً حمد د سؤاالً  201٩ لعا  واملساك  للسكان كينيا

 ،والبصخخري   ،السخخمعي   اإلعاقخخات وهخخ   السخخت  اجملخخاالت يف املبينخخ  األخخخر  اإلعاقخخات عخخ  منفصخخ.
 ال اتي . الرعاي  عل  والقدرة والعقلي ، ،والبدني  ،والك مي 

 القخانون إلغخا  201٨ لعا  اإلعاق  ذوي ابألش اص املتعلق القانون مشرو  ويستهد  -٩3
 ذوي األشخخخخ اص حقخخخخو  اتفاقيخخخخ  ومخخخخ  ،2010 لعخخخخا  كينيخخخخا  دسخخخختور مخخخخ  ؤ التخخخخوا لضخخخخمان احلخخخخاي
 علخخ  عرضخه ومت   ،201٨ آ /أغسخط  1٤ يف القخخانون مشخرو  الخو را  جملخخ  أقخر   وقخد اإلعاقخ .
 ويخخدم. كينيخخا.  يف اإلعاقخخ  ذوي األشخخ اص حقخخو  حلمايخخ اً نطاقخخ أوسخخ اً إطخخار  ريخخوف   وهخخو الرملخخان.
 اإلعاقخ ، ذوي لألشخ اص األوسخ  التعريخف يف ابملهخق املصخاب  األشخ اصاً أيض القانون مشرو 
 ذوي مشخخخاغ. ويعخخخاج العامخخخ ، احليخخخاة يف اإلعاقخخخ  ذوي األشخخخ اص مشخخخارك  بتيسخخخر الدولخخخ  ويُلخخخز 
  .واملسن   والشبا  واألطفا  والفتيات النسا  م  اإلعاق 
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 األعمخخخا  جلخخخدو  الفعخخخا  التنفيخخخ  لتيسخخخر الوكخخخاالت بخخخ  مشخخخرتك  تنسخخخيق جلنخخخ  وأنشخخخئ  -٩٤
 العخخخامل  القمخخخ  مخخخؤمتر يف هبخخخا التعهخخخد جخخخر  الخخخي االلتزامخخخات ذلخخخ  يف مبخخخا كينيخخخا  يف ابإلعاقخخخ  املتعلخخخق
 مخ  لإلعاقخ  العخامل  القم  مؤمتر  استضاف يف 201٨ متو /يوليه يف كينيا،  وشارك  .201٨ لعا 

 حشخخد هخخو القمخخ  مخخ  العخخا  اهلخخد  وكخخان للمعخخوق . الخخدوي والتحخخالف املتحخخدة اململكخخ  حكومخخ 
 احلكومخات مخ  ل سختمرار قابلخ  التزامخات وتوليخد واإلدمخاج اإلعاقخ  مسخائ. ملعاجلخ  العامليخ  اجلهخود
 اخلاص. والقطا  املدين واجملتم  املاحن  واجلهات

  أجدادهم أراضي يف األصلية الشعوب حقوق  
 (180-142و ،179-142و ،176-142 )التوصيات

 جيخ  الخي املهم شخ  احملليخ  اجملتمعخات مخ اً جخز  .تشخك   األصخلي  الشعو  أبن الدستور يقر   -٩٥
 األساسي  واحلرايت اإلنسان حبقو  عهامتت   ضمان إىل ترم  حمددة إجيابي  إجرا ات ابختاذ محايتها
 األراضخخ  قخانون مبوجخ  وحممي خ  هبخا معخرت  األر  يف وحقوقهخخا اآلخخري . مخ  املسخاواة قخد  علخ 

 يف املقاطعخخات حكومخخات دور ابلتفصخخي.اً أيضخخ يبخخ    والخخ ي 201٦ عخخا  يف ُسخخ    الخخ ي اجملتمعي خخ 
 اجملتمعيخ  األراض  خت    معام ت أي  إجرا  ميك  وال ل .املسج   غر  اجملتمعي   ابألراض  قيتعل   ما
 تشك. الي الغاابت وإدارهتا الغاابت حفظ قانون وحيم  ومبشاركتها. احمللي  اجملتمعات مبوافق  إال

 الغاابت. إدارة يف احمللي  اجملتمعات مشارك  عل  وين    األصلي  الشعو  موئ.

  التمييز وعدم املساواة  
 (51-142و ،46-142و ،45-142و ،41-142و ،21-142 التوصيات)

 القطاعخات خمتلخف يف واإلدماج املساواة مؤشر ع  201٦ عا  يف أجري  دراس  بي ن  -٩٦
 يف 3٨ بلخ  اجلنسخ  بخ  املسخاواة مؤشخر وأن املائخ ، يف ٦٤ بلخ  العاملخ  القخو  مشارك  مؤشر أن
 هخ   وتخوف ر املائخ . يف ٦1 التعلخيم مؤشخر   بل  ح  يف املائ ، يف ٦7 بل   الصح   مؤشر وأن ،املائ 

خخخخ أسخخخخا  خخخخخط النتخخخخائ.  وحكومخخخخات الوطنيخخخخ  كومخخخخ حلل ابلنسخخخخب  دمخخخخاجاإلو  املسخخخخاواة لرصخخخخداً مهم 
 والتعليم. ،االجتماعي  واحلماي  السياس ، والتمثي. العمال ، عل  ترك ز الي املقاطعات

خخخؤون الوطنيخخخ  اللجنخخخ   وضخخخع ،201٨ عخخخا  ويف -٩7 اً تشخخخريعي دلخخخي ً  واملسخخخاواة اجلنسخخخاني  للش 
 مسخختو  وعلخخ  الخخوطين املسخختو  علخخ  املشخخر عون بخخه ليسرتشخخد التمييخخز وعخخد  املسخخاواة مبخخدأي حخخو 

 احلكوميخخخ  الوكخخخاالت قيخخا  علخخخ  اإلشخخخرا  يفو  والتشخخريعات، السياسخخخات اسخخختعرا  يف املقاطعخخات
 التخخخا  اإلعمخخخا  أجخخخ. مخخخ  املناسخخخب  واإلجخخخرا ات واخلطخخخط الخخخرام. وتنفيخخخ  بصخخخوغ احلكوميخخخ  وغخخخر

 اجملتم . يف اخلاص  االهتمامات ذات الفئات وإلدماج اجلنس  ب  للمساواة
 مشخخرو  للمناقشخخ  الرملخخان علخخ  عخخر  العمخخ.، أمخخاك  يف املخخرأة حقخخو  تعزيخخز أجخخ. ومخخ  -٩٨

 ابلرضخخخاع  املتعلخخخق القخخخانون مشخخخرو  ويشخخخرت  .2017 لعخخخا  املرضخخخعات ابألمهخخخات املتعلخخخق القخخخانون
 طفلها. املرأة فيه رض تُ  العم. مكان يف مناس  حي ز توفر العم. أراب  عل  الطبيعي 
 مخ  والتمييز الوصم ويعتر متييز. بدون كينيا  يف جمي لل خدماهتا الكيني  احلكوم  وتقد  -٩٩

 خخخخدمات مخخ  واالسخختفادة ي /اإليد ،ر البشخخخ املناعخخ  نقخخ  فخخخرو  مخخ  الوقايخخ  تعرقخخخ. الخخي احلخخواجز
 وعيخ ت التاليخ   ابألنشخط  االضخط   جخر  ،املصخاع  هلخ   التصخد ي أجخ. وم  والع ج. الرعاي 
 الصخخحي   الرعايخخ  أمخخاك  يف الوصخم مواقخخف مخخ  احلخد أجخخ. مخخ  الصخحي  الرعايخخ  جمخخا  يف العخامل 
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 ذلخخ  يف مبخا وتعميمهخا، السخكان، مخ  حمخددة لفئخخات موجهخ  االسختعما  سخهل  معلومخات وإعخداد
 وتشخجي  البشخري ، املناعخ  نقخ  فخرو  عخ  املعلومخات بخدم. الدينيخ  املنظمخات وقيخا  بريخ.  بلغ 

اً اخنفاض البلد وسج . اجلهود ه   أمثرت وقد الديني . التعاليم عرو  يف اخلدمات م  االستفادة
اً اهتمامخ توركخان مقاطعخ  وتثخر املقاطعخات. بعخ  يف البشري  املناع  نق  فرو  انتشار درج  يف

 املائ . يف 3.2 إىل 7.٦ م  البشري /اإليد  املناع  نق  فرو  انتشار اخنف  حي اً خاص

 اجلنسني صفات يحامل األشخاص حقوق  
 تكوينهم بسب  والتمييز الوصم طوي. وق  من  كينيا  يف اجلنس  صفات حاملو يواجه -100

 يف 201٥ األو /ديسخخخمر كخخخانون  ٥ يف صخخخدر حكخخخم يف العليخخخا احملكمخخخ  أعلنخخخ  وقخخخد البيولخخخوج .
 أن ،وآخااري  العااام املاادعي ض ااد ألاا  الطفاال ،2013 لعااام 266 رقاام اباللتمااا  يتعلخخق مخخا
 إطخخار بتخخوفر اجلنسخخ  صخخفات حخخامل  واألشخخ اص األطفخخا  حقخخو  محايخخ  احلكومخخ  واجخخ  مخخ 

 الخخخوالدات تسخخخجي. قخخخانون مبوجخخخ  التسخخخجي. ذلخخخ  يف مبخخخا هبخخخم، املتصخخخل  املسخخخائ. ملعاجلخخخ  قخخخانوين
 أجخخ. ومخخ  التصخخحيحي . اجلراحيخخ  والعمليخخات الطبيخخ ، واالختبخخارات الفحخخوص وإجخخرا  والوفيخخات،

 األجخخ. والطويلخخ  األجخخ. واملتوسخخط  الفوريخخ  صخخ حاتاإل التنفي يخخ  السخخلط  حخخددت بخخ ل ، القيخخا 
 النظخر إعخادة مبكخان األمهي  وم  اجلنس . صفات حامل  الكيني  حقو  ومحاي  الحرتا  ال  م 

 اسخت دم  وقخد َكف ئخ .  “اجلنسخ  صخفات حخامل ” إدمخاج أج. م  اجلنساني  لع م ل احملد د يف
 صخفات حخامل  األشخ اص عدد لتحديد 201٩ لعا  واملساك  للسكان نيايك  تعداد يف الع م 

 الرنجمي . واألنشط  السياسات  وض ألغرا  اجلنس ،
 201٤ لعا  حريتهم م  احملروم  ابألش اص املتعلق القانون فنن   ذل ، إىل وابإلضاف  -101
 احتجخخا هم. أثنخخا  كرميخخ   إنسخخاني  معاملخخ  معخخاملتهم علخخ  ويخخن    اجلنسخخ  صخخفات حبخخامل  يعخخرت 
 يقخخخخو  الخخخخ ي الشخخخخ   جخخخخن  اختيخخخخار احملتجخخخخزي  اجلنسخخخخ  صخخخخفات حخخخخامل  جلميخخخخ  اآلن وميكخخخخ 

 احملتجزي . بقي   ع  اجلنس  صفات حامل  فص. وجو  عل اً أيض القانون وين    بتفتيشهم.

  واألم  والسالم، املرأة،  
 (30-142و 29-142 )التوصيتان

 132٥ املتحخدة لألمخم التاب  األم  جمل  قرار لتنفي  الكيني  الوطني  العم. خط  ُوضع  -102
 والقخرارات 132٥ األمخ  جملخ  قخرار بتنفيخ  البلد ابلتزا  وفا  201٦ عا  وانطلق  به، املتصل  والقرارات
 ‘Kuhusisha Wanawake ni Kudumisha Amani’املناسخ  العنخوان ذات اخلطخ ، وهخ   بخه. املتصخل 

 وتخدم. األمخ  النعخدا  املتغخر   الطخاب  االعتبخار يف أتخخ  ،(‘السخ   علخ  حفخا  املخرأة إشرا  يف’)
 املواطن . فراد  محاي  عل  يرك ز البشري لألم اً  ج

 وأفضال والتحادتت التقادم أوجا  ذلاك يف مباا والناشئة، اجلديدة املسائل  
 واإلجنازات املمارسات

 التقد م أوج   
 (I) الع مخ  إدراج ذلخ  يف مبخا اجلنسخ ، صخفات حخامل  األشخ اص عخ  البيانت  عمُج   -103
 .201٩ لعا  واملساك  للسكان كينيا  تعداد يف
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 مخخخ  الشخخام.، الخخدوري ل سخخختعرا  الثانيخخ  الخخدورة توصخخخيات تنفيخخ ل مصخخفوف  واسخختحدث -10٤
 االقتصخخخخخادي  ابحلقخخخخخو  املعنيخخخخخ  واللجنخخخخخ  الطفخخخخخ. حقخخخخخو  جلنخخخخخ  عخخخخخ  الصخخخخخادرة لتوصخخخخخياتل روابخخخخخط

 والثقافي . واالجتماعي 
 ينطخوي الخ ي الخوطين، املتكامخ. اإلدارة نظا  201٩ عا  يف الكيني ، احلكوم  وأطلق  -10٥
 النظخخا  هخخ ا وسخخيكف. وال جئخخ . ألجانخخ لو  الكينيخخ  املخخواطن  جلميخخ  البيخخومرتي التسخخجي. علخخ 
 عمليخ  وتنسخيق والفاعليخ ، ابلكفخا ة سميت   بشك. احلكومي  خلدماتا عل  احلصو  إمكاني  توفر

 وكشخخف التشخخغيلي ، التكخخاليف مخخ  واحلخخد التسخخجي. يف اال دواجيخخ  وتفخخادي األشخخ اص، تسخخجي.
 أخر . جرمي  أي   أو الش صي  انتحا  أو االحتيا  جرائم
 جمخخخخا  يف والتعخخخخاون التنسخخخخيق تعزيخخخخز .جخخخخأ مخخخخ  الوكخخخخاالت املتعخخخخدد الفريخخخخق كينيخخخخا  وأنشخخخخأت -10٦

 الفساد. مكافح 
 كبرة  ابستثمارات قام  الي العامل يف األوىل العشرة البلدان ب  م اً حالي مصن ف  وكينيا -107
 احلكومخخخ  خطخخ  .وتشخخخك   األرضخخي . احلراريخخ  املخخخوارد تطخخوير جمخخا  يف معظمهخخخا املتجخخددة، الطاقخخ  يف

اً جخز  2030 حبلخو  ميغخاوا  ٥ 000 مخ  أكثخر إىل األرضخي  احلراريخ  الطاقخ  إنتاج لزايدة الكيني 
 املنخخاخ، تغخخر   آاثر مخخ  كينيخخا  وتعخخاين االقتصخخادي . البلخخد خطخخ  وهخخ  ،2030 لعخخا  كينيخخا  رؤيخخ  مخخ 

 الكهرمائيخ  الطاقخ  توليخد تخدين   آاثر مخ  الت فيخف يفاً كبخر اً  شوط األرضي  احلراري  الطاق  وستقط 
 إل الخخخخ  اسخخخخت دامها ميكخخخخ  ألنخخخخه أساسخخخخ  أمخخخخر املتجخخخخد دة والتكنولوجيخخخخا املسخخخختمر. اجلفخخخخا  بسخخخخب 
 الخي املسختدام ، التنميخ  أهخدا  ذلخ  يف مبخا احلقخو ، مخ  العديخد إعمخا  دون حتخو  الخي احلواجز
 قضخخخااي ومعاجلخخخ  املسخخختدا ، االقتصخخخادي النمخخخو وحتقيخخخق الصخخخح  وحتسخخخ  الفقخخخر علخخخ  القضخخخا  منهخخا
 والغ ائ . املائ  األم 
 السك ان جلمي   تقد   أبناً توجيه ،201٦ األو /ديسمر كانون  يف الرئي ، أصدر قدو  -10٨

 ملكيخخخخ  سخخخخندات ذلخخخخ  وبعخخخخد وطنيخخخخ ، هويخخخخ  بطاقخخخخات املاكونخخخخدي مخخخخ  املخخخخؤهل  اجلنسخخخخي  العخخخخدمي 
 ويف واألربعخخخ . الثالثخخخ  الكينيخخخ  القبيلخخخ  يشخخخك لون أ خخخم 2017 شخخخبا /فراير يف وأُعلخخخ  األراضخخخ .
  مخخواطن  بوصخخفهم تسخخجي. شخخهادة 1 ٤٩٦ نخخدياملاكو  للسخخكان قخخد م  ،2017 يونيخخهحزيران/
 مي د. شهادة 1 731و وطني ، هوي  بطاق  1 17٦و كيني ،

 التحدتت  
 اإلرهابية واهلجمات لشبابا لدى التطرف نزعة منو  

 حتخدايً  .تشخك   تزا  ال الي اإلرهابي  اهلجمات م اً عدد األخرة السنوات يف كينيا  شهدت -10٩
 أسفر DusitD2 جمم  عل  إرهايب هجو  ُش    ،201٩ الثاين/يناير كانون  فف  الدول . ألم اً رئيسي
 مقاطعخخخ  مخخ  اغودابنخخ منطقخخ  اجتخخا  ،2017 متو /يوليخخه ويف اً.ش صخخ 20 عخخ  يقخخ. ال مخخا قتخخ. عخخ 
 ،201٥ نيسخان/أبري. ويف ممتلكخات، ودم خروا ومدرسخ اً ومستوصخف شخرط  مركز هامجوا مقاتلون المو
 هخ ا صخعوب  مخ  يزيخد وممخا اً.وأسختاذاً طالبخ 1٤٨ وفاة إىل غاريسا جامع  عل  إرهايب هجو  أد  

 اقتصخادي ، مكاسخ  بتحقيخق يتلق اهخا الخي الوعخود م  ،لديه تنمو الكيين الشبا  أن   هو التحد ي
 ولخ ل  الشخبا . حركخ  مثخ. متطرفخ  جمموعخات إىل ليخدخ. تطر  نزع  أخر ، أسبا  مجل  م 
 األروا . س م  لتأم  اإلرها  مكافح  واسرتاتيجيات تدابر الكيني  احلكوم  فتكث  
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 البطالة  
 كخان  حيخ  2017 عا  يف املائ  يف 11.٥0 بنسب  هو كما  كينيا  يف البطال  معد   ظ. -110
 10.٨0 بنسخخب  كينيخخا  يف البطالخخ  معخخد  متوسخخط وكخخان .201٦ عخخا  يفاً أيضخخ املائخخ  يف 11.٥0 بنسخخب 
 يف املائخخخخ  يف 12.20 بنسخخخخب  ذروتخخخخه وبلخخخخ  2017 عخخخخا  إىل 1٩٩1 عخخخخا  مخخخخ  الفخخخخرتة يف املائخخخخ  يف
 ويف .1٩٩7 عخخخا  يف املائخخخ ، يف 10 وهخخ  اإلطخخخ  ، علخخخ  لخخه نسخخخب  أدىن .وسخخخج   ،200٩ عخخا 
 تشخم. عمخ. فخرص إلجيخاد اسرتاتيجيات الكيني  احلكوم  اعتمدت ،2017/201٨ املالي  السن 
 احلكومخ  ختصي  الرام. ه   ب  وم  اإلعاق . ذوي واألش اص والنسا  للشبا  برام. تنفي 
 اإلعاقخخ ، ذوي واألشخخ اص والشخخبا  للنسخخا  الشخخرا  فخخرص جممخخو  مخخ  املائخخ  يف لث ثخخ  الكينيخخ 
 املنقول . للوحدات امل صص  املوارد  ايدة إىل ابإلضاف  مقاطعات إىل واملها  اخلدمات بع  ونق.

 اجلنس نفس م  الثلثني جتاوز عدم قاعدة تنفيذ  
 أنخخه علخخ  الدسخختور، يف وردت كمخخا  اجلخخن ، نفخخ  مخخ  الثلثخخ  جتخخاو  عخخد  قاعخخدة تخخن    -111
 نف  م  األعضا  عدد يتجاو  أن ،الشيوخ وجمل  الوطني  اجلمعي  م  ك.  تكوي  يف ،ميك  ال

 هخ   إعمخا  حنخو املسخار أن بيخد املنت ب . اهليئات مجي  عل  القاعدة ه   وتنطبق الثلث . اجلن 
 هتخد  قوان  مشاري  عدة الرملان عل  ُعرض  فقد املصاع . م  ابلعديداً حمفوف كان  القاعدة

 النصخخخا  اكتمخخخا  عخخخد  بسخخخب  فشخخخل  ولكنهخخخا املنت بخخخ  اهليئخخخات يف املخخخرأة متثيخخخ. نسخخخب   ايدة إىل
 بتمثيخخ. املتعل خخق القخخانون )تعخخدي.( قخخانون مشخخرو  إطخخار يف املسخخأل  جلخخ معااً حاليخخ وجتخخري القخخانوين.
 .201٩ لعا  اخلاص  االهتمامات ذات الفئات

 الرئيسية الوطنية األولوتت  
 “الكربى األرب  الركائز برانمج”  

 .2022-201٨ للفخخخخرتة للبلخخخخد التنميخخخخ  خطخخخخ  هخخخخو “الكخخخخر  األربخخخخ  الركخخخخائز بخخخخرنم.” -112
 مسختو  لتحسخ  ووقخ  مخوارد مخ  لخديها مخا الخرنم.، هخ ا إطخار يف الكينيخ ، احلكوم  وستكر  
 الكخر  األربخ  زئالركخا بخرنم. وعناصخر الغخ ائ . األمخ  وتعزيز ،االقتصاد وتنمي  الكيني ، معيش 
 اجملخخخا (، هخخخ ا يف العمخخخ. فخخخرص إجيخخخاد علخخخ اً أساسخخخ الرتكيخخخز )مخخخ  والتصخخخني  الغخخخ ائ ، األمخخخ  هخخخ  

 التكلف . امليسور واإلسكان ،التكلف  امليسورة الشامل  الصحي  والرعاي 

 الفساد مكافحة  
 كخخخانون  يف أطلقخخخ ، قخخخدو  كينيخخخا.  يف الفسخخخاد مبكافحخخخ  ملتزمخخخ  الكينيخخخ  احلكومخخخ  تخخخزا  ال -113

 حكومخخخاتلل للشخخخراك  الثالثخخخ  الوطنيخخخ  العمخخخ. خط خخخ  شخخخركائها، مخخخ  ابلتعخخخاون ،201٩ الثاين/ينخخخاير
 الركخخائز بخخرنم. يف واملسخخا ل  الشخخفافي  لضخخمان الكينيخخ  حكومخخ لل فرصخخ  الشخخراك  وتتخخيح .املنفتحخخ 
 فعال  بطريق  واست دامها الرقمي  احللو  تقدم وتيسر املواطن ، مشارك  وضمان الكر ، األرب 
 النتائ.. لتحقيق التكلف  حي  م 
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 التقنية املساعدة  
 الي  الت اجملاالت يف الدعم كينيا  حكوم  تطل  -11٤

 اإلحصخخائي  والبيخخانت املعلومخخات وختخخزي  جلمخخ  بيخخانت قاعخخدة إنشخخا  يف دعمالخخ )أ( 
 هبا  متتعهم وع  الكيني  للمواطن  اإلنسان حقو  إعما  ع 

 املقاطعخخات حكومخخات ويف الوطنيخخ  احلكومخخ  يف احلكخخومي  املخخوظف  قخخدرة بنخخا  ) ( 
 ويف السياسخخخات،و  الخخخرام.و  طخخخطاخل وضخخخ  يف اإلنسخخخان حقخخخو  علخخخ  قائمخخخ  ُ خخخ. اسخخخت دا  علخخخ 

 والتقييم  الرصد عمليات
 اإلنسان. حقو  جما  يف القضائي  املوظف  قدرات بنا  )ج( 

    


