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 اإلنسان حقوق جملس
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 والثالثون اخلامسةالدورة 
 2020يناير الثاين/ كانون  20-31

 كينيا  بشأن جتميع  
 اإلنسان حلقوق السامية املتحدة األمم مفوضية تقرير  

 أساسية معلومات -أوالا  
 دوريا  مراعاا  مع ،16/21و 5/1 اإلنسان حقوق جملس بقراري عملا  التقرير هذا أُعد   -1

 املضاهااادا  هيئاااا  تقاااارير يف الاااوارد  للمضلوماااا  جتمياااع والتقريااار الشاااام   الااادوري االساااتضرا 
 مااوج  شاا   يف ممقااد   وهااو الصاال ، ذا  املتحااد  األماا  واثئاا  ماا  وغريهااا اخلاصاا  واإلجااراتا 

 ال لما   لضدد األقصى ابحلد داا تقي  

 حلقااوق الدوليااة واهليئاات اآلليااات ماع والتعاااون الدولياة االلتزامااات نطااق -اثنياا  
 (2()1)اإلنسان

 التصدي ضت جلن  القضات على التميي  الضنصري كينيا على النظر يف ، شج  2017يف عام  -2
، وما  بينهاا االتقاقيا  الدوليا  حلمايا  ق عليهاا بضادُ على ص وك حقوق اإلنسان الدولي  اليت مل تصد   
واتقاقيااا  منظمااا  الضمااا  الدوليااا  بشااا ن الشاااضو   ،(3)حقاااوق  ياااع الضماااان املهااااجري  وأ اااراد أساااره 

وأوصااات منظمااا  األمااا  املتحاااد  للوبيااا  والضلااا  والثقا ااا    (4)(169)رقااا   1989 األصااالي  والقةليااا ،
وأوصاات مقوةاااي    (5))اليونساا و( كينيااا ابلتصاادي  علاااى اتقاقياا  م ا حاا  التميياا  يف جماااان التضلااي 

األماا  املتحااد  السااامي  لشاائون اللجئاان كينيااا ابالنضاامام تع االتقاقياا  املتضلقاا  بوةااع األشاا ا  
  (6)1961واالتقاقي  املتضلق  خبقض حاال  انضدام اجلنسي  لضام  1954ي  لضام عدميي اجلنس

( 6)8أبن تصاد  ق كينياا علاى تضادي  املااد   جلن  القضات على التمييا  الضنصاريأوصت و  -3
كااانون   15االتقاقياا  الدولياا  للقضااات علااى  يااع أشاا ان التميياا  الضنصااري، الااذي اعُتمااد يف ماا  

تا  اجلمضيا  الضاما  يف االجتماع الرابع عشر للادون األرارايف يف االتقاقيا ، وأقر   1992الثاين/يناير 
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ذلا،، شاج ضت اللجنا  كينياا علاى تصادار اإلعالن اال تيااري  ضالا عا  و   47/111يف قرارها 
ي م  االتقاقي ، وهو اإلعلن الاذي يضاويف اب تصاا  اللجنا  بتلق ا 14املنصو  علي  يف املاد  

   (7)الةلغا  املقد م  م  األ راد ودراستها
، أوصت اخلةري  املستقل  املضني  بتمتع األشا ا  املصاابن ابملها  ققاوق 2019ويف عام  -4

  (8)اإلنسان أبن تصد  ق كينيا على الربوتوكون اال تياري التقاقي  حقوق األش ا  ذوي اإلعاق 
أوصاات اللجناا  املضنيااا  ابلقضااات علااى التمييااا  ةااد املاارأ  أبن تصاااد  ق  ، 2017يف عااام و  -5

تقاقياا  املتضلقاا  اال، و 1954ضااام ل وةااع األشاا ا  عاادميي اجلنسااي املتضلقاا  بتقاقياا  االكينيااا علااى 
بشا ن  2011، واتقاقيا  منظما  الضما  الدوليا  لضاام 1961ضاام ل خبقض حاال  انضدام اجلنساي 

  (9)(189الضمان املن لين )رق  

 (10)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -اثلثاا  

كينياااا، لااادج تدراجهاااا أح اااام   حتااار  أبن جلنااا  القضاااات علاااى التمييااا  الضنصاااريأوصااات  -6
تعاالن وبااارمم  عماا  دياارابن اللااذي  اعتماااد ا علااى تنقاااذ االتقاقياا  يف نظامهااا القااانوين ا لاااي، 

املئمتر الضاملي مل ا ح  الضنصري  والتميي  الضنصري وكار  األجاناو وماا يتصا  باذل، ما  تضصاو، 
يف ، مااااع مراعاااا  الوتيقاااا  اخلتاميااا  ملاااائمتر اساااتضرا  دياااارابن الاااذي ُعقااااد 2001يف أيلون/ساااةتمرب 

   (11)2009جنيف يف نيسان/أبري  
الاوارد يف قاانون الاوام الااور   الض رقايكينياا بتضادي  تضريااف التمييا    ذاهتاا  وأوصات اللجنا -7

االتقاقيا  الدوليا  للقضاات علاى  ياع ( ما  1)1قيث يتماشى ماع املااد   2008واالندماج لضام 
   (12)أش ان التميي  الضنصري

املتضلقاا  ، أوصاات جلناا  حقااوق ال قاا  أبن تااوائ  كينيااا  يااع التشااريضا  2016ويف عااام  -8
قت عليهاا  بضم  األرقان مع اتقاقي  حقوق ال ق  ومع اتقاقيا  منظم  الضما  الدوليا  الايت صاد  

كينيا، وأن تضد  ن قانون الضم  وتضتمد وتنق  ذ السياس  املتضلق  بضم  األرقان وقائم  امله  اخل ر  
  (13)ا ظور  على األرقان

كينياااا قاااانون الساااحر وأن تضااار  يف ساااتضر   ابملهااا  أبن توأوصااات اخلةاااري  املساااتقل  املضنيااا   -9
زايد  توةااايض مضاااامن القاااانون بغيااا    أو املمارساااا  الضاااار  املتضلقااا  باااةضض مظااااهر  “الساااحر”

م أيضاااا قااانون م ا حاا  االجتااار ابألشاا ا  أو تقااد   تسااتضر  وأن  ،(14)اساات دام  القضلاايوتض ياا  
ةشااري  بقاادر كااايف  ال عضاااتاألاملتضلقاا  قياااز   تتناااون األح ااام الساااري  قيااثتوجيهااا  تقسااريي  

جتاار ا  يهاايقاع االجتار ابألعضات الةشري  لألش ا  املصابن ابمله  يف احلاال  اليت ال  جوانو
   (15)ُ ص   من  ذل، الضضو ابجلس  الذي

اق  وذكر  ري  األم  املتحد  الُقْ ري أن  هناك حاج  تع تنقيض قانون الورات  ل قال  اتس -10
  (16)مع أح ام الدستور ومع املضايري الدولي  حلقوق اإلنسان

لشااااائون اللجئااااان أبن تسااااار  ع كينياااااا وتاااااري  الساااااامي  وأوصااااات مقوةاااااي  األمااااا  املتحاااااد   -11
قاانون الما   الاذي صصاه  التغيريا  التشريضي  اللزم  لضمان استقاد  عدميي اجلنسي  م  احل  

  (17)2011واهلجر  لضام  ابجلنسي  ي  املتضل  ال
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وأوصى  ري  األم  املتحد  الُقْ ري أبن تضتمد كينيا قواعد تنظيمي  إلنقاذ قانون احلماي   -12
   (18)2015م  الضنف الضائلي لضام 

تميياا  والحااف  رياا  األماا  املتحااد  الُق ااري عاادم وجااود تشااريضا  لضاامان ت ةياا  مةاادأ ال -13
ر، وأوصااى كينيااا بتمرياار مشااروع )تضاادي ( قااانون متثياا  القئااا  اإلجياااا املنصااو  علياا  يف الدسااتو 

   (19)2019ذا  االهتماما  اخلاص  لضام 
و  اااا  الضماااا  الااااورنيتن املتضلقتاااان ققااااوق الضاماااا   قرياااا  تع اعتماااااد السياساااا الوأشاااار  -14

قااائ  علااى حقااوق اإلنسااان يف تنقيااذ متساا  هناا  تةاااع ، هبااديف كقالاا  ا2015اإلنسااان يف عااام 
قيااث تضااا   املااذكور  الضاماا  ط اإلمنائياا ، وذكاار أن  ااا  حاجاا  تع تعاااد  النظاار يف السياساا اخل اا

  (20)املسائ  املستجد 
وأوصت اخلةري  املستقل  املضني  ابمله  كينيا ابعتماد وتنقيذ   ا  الضما  اإلقليميا  بشا ن  -15

  حلقاااوق اإلنساااان وحقاااوق (، متشاااياا ماااع قااارار اللجنااا  األ ريقيااا2021-2017املهااا  يف أ ريقياااا )
   (21)373الشضو  

وأ اااد  رياا  األماا  املتحااد  الُق ااري أبن  عاادم كقاياا  التموياا  احل ااومي مااا زان ياائت  ر علااى  -16
الضملياااا  الااايت تضااا لع هباااا اللجنااا  الورنيااا  ال ينيااا  حلقاااوق اإلنساااان واللجنااا  الورنيااا  للشااائون 

  (22)دناجلنساني  واملساوا  واللجن  املضني  إبقام  الض

تنفيااا االلتزامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا مااع مرا اااة القااانون  -رابعاا  
 الدويل اإلنساين الساري

 املسائل الشاملة -ألف 
 املساواة و دم التمييز -1 

يف  أعربت اللجن  املضني  ابلقضات على التميي  ةد املرأ  ع  قلقها ألن  اإلرار القانوين، مبا -17
، 2014 ( ماا  قااانون الاا واج لضااام3)49ماا  الدسااتور واملاااد   45اإلعقاااتا  مبوجااو املاااد  ذلاا، 

 ي ر  س التميي  ةد النسات املسلما  والنساات املت وجاا  عر يااا، بساة  منهاا اإلعقاات الصاريض للمحااك 
 أن تتااوع منصااو يس يف وسااضهاالشاارعي  ماا  اخلضااوع ألح ااام املساااوا  الدسااتوري ، وألن  املاارأ  لاا

تضديلها،  كينيا إبلغات األح ام التميي ي  مبوجو القانون الدي  والضريف أواللجن   وأوصت  القضات 
مسالما   ما  الدساتور، وتضيان نساات 27وتدوي  قانون األسر  املسلم  على حناو يتوا ا  ماع املااد  

  (23)الشرعي  يف منصو قاةيا  ووسي ا  بديل  لتسوي  املنازعا  يف نظام ا اك 
بقلا  أن  التادابري اخلاصاا  املئق تا  ال ت ة ا  بدرجا  كا يا  ابعتةارهااا  ذاهتااوالحظات اللجنا   -18

اساااواتيجي  ةاااروري  للتضجيااا  بتحقيااا  املسااااوا  القضليااا  بااان املااارأ  والرجااا  يف  ياااع ا ااااال  الااايت 
  (24)تشملها اتقاقي  القضات على  يع أش ان التميي  ةد املرأ 

ع  القل  تزات استمرار القوالو النم ي  التميي ي   يما يتضلا  أبدوار  ذاهتاوأعربت اللجن   -19
وأوصااااات اللجنااااا  كينياااااا بوةاااااع وتنقياااااذ   (25)ومسااااائوليا  املااااارأ  والرجااااا  يف األسااااار  ويف ا تماااااع

  (62)اسواتيجي  شامل  للقضات على املمارسا  الضار  والقوالو النم ي  اليت متي    ةد املرأ 
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، يف  لاا  مااا أشااار  تلياا ، تع وأشااار  اللجناا  املضنياا  ابلقضااات علااى التميياا  ةااد املاارأ  -20
يت ابلت ييد يف االستضرا  الدوري الساب ،   وصات كينياا مبمارسا  الضنايا  ظتوصي  ذا  صل  ح

ومغااااايرا  اهلوياااا  الواجةااا  حلماياااا   ياااع النسااااات، مبااا   اااايه  املثليااااا  وم دوجاااا  املياااا  اجلنساااي 
اجلنساني  وحامل  صقا  اجلنسان، ةاد التمييا  ما   الن اعتمااد تشاريضا  شاامل  ملناهضا  

   (27)ر هذ  احلماي التميي  تو    
وذكار  ريا  األما  املتحااد  الُق ْاري، الاذي الحااف عادم وجاود ةاياا  قانونيا  صار   ةااد  -21

 165و 162 تني ، ويف مضار  تشاارت  تع املاادالتميي  القائ  على املي  اجلنسي واهلويا  اجلنساان
مااا  قاااانون الضقاااواب ، أن  املثلياااا  واملثليااان وم دوجاااي امليااا  اجلنساااي ومغاااايري اهلويااا  اجلنسااااني  

 ذلااا،، ُ ظااار علاااى الااا وجن مااا  نقاااس اجلااانس تةااا     ضااالا عااا ي الاااون يواجهاااون حتاااداي   و  ال
  اجلنسااي ومغاااايرو اهلوياا  اجلنساااني  وحااااملو تضاار  املثليااا  واملثلياااون وم دوجااو امليااتاألرقااان، و 

صااااقا  اجلنساااان ماااا  اللجئاااان للتميياااا  ويواجهااااون عقةااااا   اااا  يف احلصااااون علااااى اخلاااادما  
   (28)األساسي  و ر  كسو الضيش

وأ ااااد  اخلةااااري  املساااتقل  املضنياااا  ابملهاااا  أبن  التمييااا  ةااااد األشااا ا  املصااااابن ابملهاااا   -22
األصاااادقات أو األقااااار  أو أ ااااراد ا تمااااع ا لااااي  واسااااع، ويسااااه علااااى ن اااااق ه  شااااائضان ووصاااام  

   (29)، يف ت ريسهمايف كثري م  األحيان، أش ا  يف مواقع السل   أو

 (30)التنمية والبيئة واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان -2 

م  كينيا على اغتنام ك   رص ، ما   الن بارا  حث ت جلن  القضات على التميي  الضنصري -23
الت  يط احلضري، لةنات جمتمضا  حملي  يضيش س اهنا ويضملون ويذهةون تع املدارس ويشاركون 

   (31)يف الشئون السياسي  يف سياقا  متضدد  اإلتنيا 
وذكاار القرياا  الضاماا  املضاا  مبساا ل  حقااوق اإلنسااان والشااركا  عاارب الورنياا  وغريهااا ماا   -24

ألعمااااان التجارياااا  املتضلقاااا  ابد املةااااادت التوجيهيااا  ئي  اااا ينيااااا أن تل   ينةغااايمئسساااا  األعمااااان أناااا
، بساااة  منهاااا وةاااع هادورها يف تنقياااذبااا تةاااذن جهاااوداا حثيثااا  يف التضريااافوحقاااوق اإلنساااان وأن 

وعاالو  علااى ذلاا،، أوصااى   (32)حقااوق اإلنسااان يف صاالو أنشاا تها ابعتةارهااا  اااعلا اقتصااادايا 
تض ياا  القاادرا  وتذكااات الااوعي يف صااقويف علااى  حتاار ، يف  لاا  أمااور،القرياا  الضاماا  كينيااا أبن 

موظقي اخلدم  املدني  والسل   القضائي  واملشر  عن ابملةادت التوجيهي  املتضلق  ابألعماان التجاريا  
السياسااااتي  والتشاااريضي  املتصااال   تااادابري ل قالااا  التنقياااذ ال امااا  لألرااار واختااااذوحقاااوق اإلنساااان، 

ن أن ت اون املئسساا  اململوكا  للدولا  مثااالا  تاذج اابألعمان التجاري  وحقوق اإلنسان؛ وةام
ج مضااايري ا در تباا  وتضتمااد مضااايري واةااح  بشاا ن بااذن الضناياا  الواجةاا  يف مراعااا  حقااوق اإلنسااان؛ و 

صاااد  ضالااا  يف جماااان التحقااا  مااا  ظااا  ر ذ نُ ياااحقاااوق اإلنساااان يف  ارساااا  االشاااوات الضماااومي وتنق
ةاع توقضاا  واةاح  جلمياع املئسساا  و  ترشاادا  و ميقدتمت لةا  حقوق اإلنسان وتنقاذها؛ و 

   (33)هااليت تنج   ضمليا الالتجاري  بش ن مسئوليتها ع  احوام حقوق اإلنسان يف ك  مراح  
  ابلتوصايا  املنةثقا  عا    أن  كينيا ابشر ، على تتر قةون الدولذاتوذكر القري  الضام   -25

تنقيااذ املةااادت التوجيهياا  املتضلقاا  ابألعمااان لاالسااتضرا  الساااب  بشاا ن وةااع   اا  عماا  ورنياا  
التجارياا  وحقااوق اإلنسااان، عملياا  وةااع   اا  ماا  هااذا القةياا   وشااج ع القرياا  الضاماا  احل وماا  
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 د ما  اجلهاا  القاعلا  يفعلى توسايع ن ااق اجلهاود الراميا  تع التوعيا  هباذ  الضمليا  وتشاراك امل يا
  (34)ااالة لع هب

 (35)حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب -3 

عاااا  القلاااا  تزات التقااااارير الاااايت تقيااااد أبن   جلناااا  القضااااات علااااى التميياااا  الضنصااااريأعرباااات  -26
، مبااا يف ذلاا، التصاانيف اإلتاا  “الشااةا ”مةااادرا  م ا حاا  اإلرهااا  الرامياا  تع حمارباا  حركاا  

لةضض اجلماعا  اإلتني ، قد أسقر  ع  انتهاكاا  حلقاوق اإلنساان، مباا يف ذلا، الضشارا  ما  
كينيا مبضاجل  االنتهاكاا  اللجن   ق القضات واال تقات القسري  وأوصت حاال  القت   ارج ن ا

استقاد   يع املشتة   يه  م  الضمام  القانوني  األساسي ،  اص  ما  ذوي  وبضمانامل عوم  
  (63)األصون أو اجلنسيا  األجنةي 

 احلقوق املدنية والسياسية -ابء 
  (37)ى شخصهحق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان  ل -1 

الحف  ري  األم  املتحاد  الُق ْاري الوقاف اال تيااري لتنقياذ عقوبا  اإلعادام، تذ مل ينق اذ  -27
اإلعادام  ، ولاو أن  ا ااك  ماا زالات ُتصادر أح اام1987منذ عام  ذ  الضقوب هبصادر أي  ح   

عاااملا لتقاادمي توصاايا    وقااد أنشاا   احل وماا   ريقاااا تسااتوجو هااذ  الضقوباا اجلاارائ  الاايت  بشاا ن
   (38)بش ن قرار ا  م  الضليا القاةي بضدم دستوري  عقوب  اإلعدام

 االدعاتا  امل من ر  جلن  مناهض  التضذيو شواغلها السابق  تزات ، كر  2016ويف عام  -28
ستمرار عمليا  القت   ارج ن اق القضات، واال تقات القسري، واالسات دام املقارل للقاو  ما  اب
مضاادن التحقيقااا  وامللحقااا  القضااائي  يف مثاا  تاادين  تزات كااذل، انااو أ ااراد قااوا  الشاارر ، و ج

   (39)هذ  األ ضان
سااااتمرار ورود تقااااارير عاااا  حاااااال  سااااوت ساااالوك اب رياااا  األماااا  املتحااااد  الُق ْااااري  اااااد وأ -29

  ملراقةاا  أن  اهليئاا  املسااتقلأشااار تع الشاارر ، مبااا يف ذلاا، عمليااا  القتاا   ااارج ن اااق القضااات، و 
حالاااا  ُيشااااتة  أبهنااااا  190التحقياااا  يف  ُمةاشاااارهتا عاااا  2019أدات الشاااارر  قااااد أبلغاااات يف عااااام 
  (40)وأك د  صدور ست  أح ام ابإلدان  منذ تنشائها ،عمليا  قت   ارج ن اق القانون

أهنااااا تلق اااات تقااااارير عاااا  حاااااال  اعتاااادات علااااى ابملهاااا  وذكاااار  اخلةااااري  املسااااتقل  املضنياااا   -30
املصااااابن ابملهاااا ، مبااااا يف ذلااااا، أعمااااان القتاااا  والتشااااوي  واال ت ااااايف والشاااااروع يف  األشاااا ا 

مضظا  اهلجماا   ويةدو أن    (41)يف واالغتصا  واالجتار ابألش ا  وابألعضات الةشري ا  تاال
أ يااد و   (42) ارساا  السااحرهااا ألغاارا  اساات دام األعضااات الةشااري  أو بيضتنق ااذ باادا ع املةلااع عنهااا 
ما   قريةا اخلويف م  حصاون اعتاداتا  يتضااظ  تذا كاان الشا ش يضايش يف من قا   أبن  مستوج

ون يت و اااحلادود مااع الةلاادان ا ااور   وتقيااد التقااارير أبن  الضدياد ماا  األشاا ا  املصاابن ابملهاا  
أن  مقادهااا مغااادر  منااازهل  أتنااات االنت ااااب ، وهااي حالاا  تغااذ يها مضتقاادا  شااائض  ماا  عواقااو 
االنت ااااب  ماا   االن  ارسااا  السااحر، وأن  بضااض هااذ  املمارسااا  نتيجاا  كسااو ابإلم ااان  

  (43)مي اا  أن ت ااون أكثاار  ضالياا  تذا اسااُت دمت  يهااا أعضااات بشااري  ألشاا ا  مصااابن ابملهاا 
ويساااود أيضااااا شاااضور دائااا  ابخلاااويف يف صاااقويف األشااا ا  املصاااابن ابملهااا  وأ اااراد أساااره  مااا  



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

GE.19-19878 6 

املناار  احلدوديا ، يف  عا اا وبضياد حصون هجما  وعمليا  ا ت ايف  ارج القوا  االنت ابي 
املسااااتقل  أن  هااااذا الشااااضور ابخلااااويف   أماااااك  مثاااا  مقارضاااا  تمةااااو ويف نااااريوا  والحظاااات اخلةااااري 

أيضاا  ت ريس سه  يف تقضلي ، ب  ال  ار األةدين و العتدات االةو حاال  س حسو بيستمر  ال
زائااد عاا  احلااد ماا  اهتمااام ابسااتمرار  جيتذبوناا ألشاا ا  املصااابن ابملهاا  ومااا شااد  متي اا  بشاار  ا
القاائ  بغيا   للوةاعوأوصت اخلةري  املستقل  كينيا إبجرات دراس  استقصاائي    (44)وُمهدد للسلم  

ا  الااايت تشاااو  تااادابري األمااا  واحلمايااا  لألشااا ا  املصاااابن ابملهااا ، ال سااايما يف اساااتةان  الثغااار 
كينياااا أبن   وصااات جلنااا  القضاااات علاااى التمييااا  الضنصاااريوأ  (45)املناااار  الريقيااا  واملناااار  احلدوديااا 

   (46)تت  ذ تدابري  ض ال  حلماي  األش ا  املصابن ابمله  م  الضنف والتميي  والوص 
 لجناااا  املضنياااا  ابلقضااااات علااااى التميياااا  ةااااد املاااارأ  عاااا  قلقهااااا تزات املمارسااااا وأعرباااات ال -31

الضااار ، ماا  قةياا  زواج األرقااان والاا واج القسااري، وتشااوي  األعضااات التناساالي  لاا م ،  والتقاليااد
وتضاادد ال وجااا ، واملهاار، ورقااوس الوماا  مثاا  توريااث األرملاا   وأعرباات اللجناا  عاا  اجلاا ع بوجاا  

اغتصاا  القتياا  املنتشار بان شاضو وهاو ‘‘ املقايض  ابخلرز’’اا سمى حمليما ي ا  م   ارس  
وماا  عواقةاا  غااري امل موناا ، مبااا يف ذلاا، اإلجهااا   اا،تقا ياااا تقليااد رب ر ابعتةااار الااذي يُااو  ،سااامةورو

ةع وتنقيذ اسواتيجي  شاامل  للقضاات علاى بو  ، يف  ل  توصياهتا،القسري  وأوصت اللجن  كينيا
املمارسا  الضار  والقوالو النم ي ، واختاذ تدابري  وريا  ما  أجا  القضاات علاى املمارسا  الضاار  

 ، والت كاااد مااا  أن  إبم اااان الضاااحااي تقااادمي  ‘‘(املقايضااا  ابخلااارز)’’ املتمثلااا  يف اغتصاااا  األرقاااان
قاد م تع ساة  انتصاايف  ضالا  وتع الادع  امل ش اوج دون  ويف م  االنتقام أو الوص  والوصاون  

قاانون حظار ب علاى ن ااق واساع على التضريف كينيا  حتر كما أوصت اللجن  أبن    (47)للضحااي
رت يب تشاوي  مل ت ق  امللحق  القضائي ، و وتنقيذ  2011تشوي  األعضات التناسلي  ل م  لضام 

؛ علااايه  الضقاااواب  املناساااة قياااع األعضاااات التناسااالي  لااا م ، مبااا   ااايه  املمارساااون ال ةياااون، وتو 
منهااا  بسااة أبن تت  ااذ تاادابري للقضااات علااى  ارساا  تشااوي  األعضااات التناساالي  لاا م ، أوصااتها و 

 زايد  جهاااود التوعيااا  بااان ال عماااات الااادينين والتقليااادين وعامااا  اجلمهاااور؛ وأبن حتاااد    السياسااا 
   (48)2010املتضلق  بتشوي  األعضات التناسلي  ل م  لضام الضام  
ا تهناا ال تا ان تشاضر ابلقلا  تزات ارتقااع مساتوج الضناف اجلنسااين ةاد ذاهتلجن  وقالت ال -32

النسات والقتيا  وانتشار حواد  الضنف اجلنساي، مباا يف ذلا، االغتصاا ، يف األوساال اخلاصا  
والضامااا   كماااا أهناااا تشاااضر ابلقلااا  تزات التقصاااري يف اإلبااالب مااا  جاناااو الضاااحااي، بساااةو  لااا  

علااى ن و ن ال ةيااو تنقاااذ القااانون واملوظقااو موظقااالرسااوم غااري القانونياا  الاايت يقرةااها منهااا  أسااةا 
ماانه  النسااات اللااواني يضااانن احلرمااان لضااحااي مقاباا  احلصااون علااى اسااتمار  اإلباالب، وال ساايما ا

مضادن امللحقا  القضاائي  يف حااال  الضناف  وتادين  والنسات املقيماا  يف املساتورنا  الضشاوائي ، 
  (49)ةد املرأ  اجلنساين

ا ع  قلقها تزات التقاارير عا  الضناف اجلنسااين املتصا  ابالنت اااب ، ذاهتوأعربت اللجن   -33
  ويسااورها القلا  أيضااا 2017، أتنات االنت ااب  اليت جر  يف عاام يمبا يف ذل، الضنف اجلنس

شاارر  أو ماا  أ ااراد قااوا  كااانوا ماا  ةااةال الامل عااومن   تزات التقااارير الاايت تقيااد أبن  أغلةياا  اجلنااا 
ر يف حماكماا  اجلنااا  وتااو ري سااة  االنتصااايف لضااحااي هااذا األماا  األ اارج، والحظاات بقلاا   التاا    

  (50)الصدد هذام  عدم االلت ام يف  احل وم الضنف، وما أبدت  



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

7 GE.19-19878 

 (51)إقامة العدلا مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابا وسيادة القانون -2 

أنشا   2016أ اد  ري  األم  املتحد  الُقْ ري أبن  قاانون حمااك  الادعاوج الةساي   لضاام  -34
يف احلاد ما  تاراك  القضاااي قياد النظار  ساه  الادعاوج، وهاو ماا سييف هذا النوع ما  حماك  تةت  

   (52)اك هذ  ا وأوصى القري  أبن تنظر كينيا يف تقضي  
علاى التمييا  ةاد املارأ  أبن تاو   ر كينياا التادريو للقضاا  وأوصت اللجن  املضنيا  ابلقضاات  -35

واملد عن الضاام ن واملهنيان القاانونين واملاوظقن امل ل قان إبنقااذ القاوانن واملاوظ قن ال ة  يان بشا ن 
الت ةياا  الصااارم ألح ااام القااانون اجلنااائي للمضاقةاا  علااى زواج األرقااان والاا واج القسااري، وتشااوي  

  (53)تناسلي  ل م ، واغتصا  األرقان وتوريث األرام األعضات ال
 ،2016ابعتمااد قاانون املضونا  القانونيا ، لضاام  جلن  القضات على التميي  الضنصريورح ةت  -36

والسياساا  الورنياا  للمساااعد  القانونياا ، بْيااد أهنااا أعرباات عاا  قلقهااا ألن  جممااوع مي انياا  صااندوق 
القانوني  قد ي ون غري كايف  كما يساور  للتوعي  ابملساعد ق الور  املساعد  القانوني  والصندو 

ذ تنقيذاا كاملا  وشج ضت اللجن  كينيا علاى القانون مل ينق   اللجن  القل  تزات التقارير اليت تقيد أبن  
مواصااال  تنقياااذ سياساااا  املسااااعد  القانونيااا  لضااامان املسااااوا  يف الوصاااون تع الضدالااا  لضاااحااي 

الضنصري واألقليا  والشضو  األصلي ، وال سايما عا  رريا  تاو ري ماا ي قاي ما  التمويا   التميي 
وامللك الاوظيقي خلادما  املسااعد  القانونيا  وتقرياو ا ااك  الورنيا  يف املناار  الايت تضايش  يهاا 

  (54)بضض األقليا  والشضو  األصلي 
وررن يف أ ضاان التمييا  الضنصاري كينياا علاى مواصال  مقاةاا  املتاذاهتاا   وشج ضت اللجنا  -37

  (55)و  ا  ال راهي  الضنصري وزايد  صلحيا  مدير النياب  الضام  يف مةاشر  اإلجراتا 
وأ اد  ري  األم  املتحد  الُقْ ري بضادم تحاراز أي  تقادم يف تنقياذ التوصايا  املنةثقا  عا   -38

ينيااااا  وأوصااااى القرياااا  كينيااااا بتنقيااااذ التقرياااار الصااااادر عاااا  جلناااا  احلقيقاااا  والضدالاااا  واملصاااااحل  يف ك
صاااندوق الضدالااا  التصااااحلي  والنظااار يف تقااادمي قضيااا  التوصااايا  الاااوارد  يف التقريااار وترساااات تراااار لت

  (56)تضويضا   ردي  و اعي 
وذكر  اخلةري  املساتقل  املضنيا  ابملها  أن  األشا ا  املصاابن ابملها  قاجا  تع حتسان  -39

شاام  أشاايع احلااواج  الاايت تضااوق الوصااون تع الضدالاا  اال تقااار تع تو   اار  وصااوهل  تع الضدالاا  
  (57)املضلوما  ع  اآلليا  القائم  للحصون على سة  انتصايف

ا كينياااا أبن ت قااا  التحقيااا  علاااى وجااا  السااارع  يف  ياااع ذاهتاااوأوصااات اخلةاااري  املساااتقل   -40
أن ت قااا  وتوتيقهاااا بصاااور  شاااامل  و حااااال  اجلااارائ  املرت ةااا  ةاااد األشااا ا  املصاااابن ابملهااا  

لتصاااادي بصااااور  كاملاااا  جلميااااع أنااااواع االعتااااداتا  يف سااااةي  ااالساااات دام احلصاااايف للتشااااريضا  
املرت ةااا  ةاااد األشااا ا  املصاااابن ابملهااا ، مباااا يف ذلااا، االعتاااداتا  الااايت تن اااوي علاااى حيااااز  

  (58)األعضات الةشري 

 (59)احلياة العامة واحلياة السياسيةاحلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف  -3 

أعربت اللجن  املضني  ابلقضات علاى التمييا  ةاد املارأ  عا  قلقهاا تزات تقلاش احليا  املتاا   -41
 لاا  أمااور منهااا األ  ااار الاايت هتااد  د حيااا  املاادا ضا  عاا   يتجلااى يف وهااو ماااللمجتمااع املاادين، 
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روةااا  علاااى التموياا  األجنااايب والقياااود حقااوق اإلنساااان، وأمااانه  وعملهاا ،  ضااالا عااا  القيااود املق
ان اإلداري  املقروة  على منظما  ا تمع املدين  وأوصات اللجنا ، يف  لا  أماور، أب كينياا    تضج  

ابعتماد تدابري  ضال  م  أج  ةاي  املدا ضا  ع  حقاوق اإلنساان، وإبلغاات احلاد املقارو  علاى 
  (60)التموي  األجنيب للمنظما  غري احل ومي 

وأشااار  رياا  األماا  املتحااد  الُق ْااري تع اقااوا  بتنقاايض قااانون النظااام الضااام لوةااع أح ااام  -42
 اصااا  مبنظ  ماااي االجتماعاااا  املقتوحااا  أو املساااريا  الضامااا  إل ضااااعه  للمسااااتل  عااا  اخلساااائر 

  ما  ت ة اد  ساار  يف املمتل اا  ا  ل اتضويضاتقادمي املادي  أو الةشري  أو  سائر اإليراد ، ول
نقا   ون ما  تةضاتا  يو جبرو  أتنات تنظي  مظاهر    إْن تةلور هذا االقوا  يف قانون،  سيأو أص

املسااائولي  عاااا  الساااالم  واألماااا  ماااا  قااااوا  الشاااارر  تع منظ  مااااي الضماااا  املاااادين، وساااايوتو عناااا  
  (61)تس ا  املضارة  الضام  وزايد  تقليش احلي  املدين

  2019ن  القاانون التشاريضي )بتضديلتا  املتنوعا ( لضااام وذكار  ريا  األما  املتحاد  الُق ْااري أ -43
كل اف املركاا  الااور  مل ا حا  اإلرهااا  بتلق  ااي التقاارير املقد ماا  ماا   ياع املنظمااا  غااري احل ومياا  
وتقرارهااا  وماا  شاا ن هااذا األماار أن يقل  ااش ماا  حرياا  واسااتقلن الضاااملن يف جمااان قضااااي حقااوق 

   (62)  اإلرها اإلنسان مع الوكي  على م ا ح
 (63)2013وأوصى القري  ابلتضجي  بتقضي  قانون املنظما  ذا  املنا ع الضام  لضام  -44
وأعربت اللجنا  املضنيا  ابلقضاات علاى التمييا  ةاد املارأ  عا  أساقها لضادم حتقيا  الت اا ئ  -45

قاعد املنت ةا  أو املضي نا ، علاى الارغ  ما  قاعاد  الثلثان اجلنسااني  الايت  يما يتضل  ابملبن اجلنسن 
لجنااا    ويسااااور ال2006يااانش عليهاااا الدساااتور واملرساااوم الراساااي املتضلااا  ابلضمااا  اإلجيااااا لضاااام 

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 

 حظر مجيع أشكال الرق -4 

عاا  القلا  ألن  النساات والقتيااا ،  رأ أعربات اللجنا  املضنياا  ابلقضاات علاى التميياا  ةاد املا -46
مبا يف ذل، يف خميما  اللجئان، ال يا ل  عرةا  للجتاار ألغارا  االساتغلن اجلنساي أو الضما  
املناااا ق القسااااري  وتشااااضر اللجناااا  ابلقلاااا  أيضاااااا تزات تاااادين مسااااتوج ملحقاااا  املتجااااري  قضااااائياا، 

  وأوصت اللجن  كينيا ابختااذ 2010م سيما يف ترار قانون م ا ح  االجتار ابألش ا  لضا وال
ماا   االن التحقياا  مااع ماارت يب االجتااار ابلنسااات  املااذكورقااانون لتاادابري تشاام  اإلنقاااذ الصااارم ل

   (65)والقتيا  واستغلهل ، وملحقته  قضائياا ومضاقةته ، وتنقاذ قانون ةاي  الضحااي
اع مساااااتوج بغاااااات األرقاااااان تهناااااا تشاااااضر ابلقلااااا  تزات ارتقااااا جلنااااا  حقاااااوق ال قااااا قالااااات و  -47

واستغلهل  يف املواد اإلابحي ، وال سيما يف ق اع السياح  والسقر، وأوصت أبن تنق  ذ كينيا قانون 
  (66)بقضالي  2006اجلرائ  اجلنسي  لضام 

ماا تةذلا  ما  جهاود يف ساةي   بتساريعوأوصت جلن  القضات على التميي  الضنصاري كينياا  -48
علااااى مواصاااال  جهودهااااا الرامياااا  تع م ا حاااا  الدولاااا    ، وشااااج ضتم ا حاااا  االجتااااار ابألشاااا ا

اإلسااات  تع الضمااان املهاااجري  ال ينياان يف اخلااارج والتصاادي  علااى اتقاقياا  منظماا  الضماا  الدولياا  
  (67)(189)رق   2011 لضام بش ن الضمان املن لين
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 احلق يف اخلصوصية واحلياة األسرية -5 

عااا  قلقهاااا تزات قاااانون الااا واج ةاااد املااارأ  أعربااات اللجنااا  املضنيااا  ابلقضاااات علاااى التمييااا   -49
للدساتور، ألنا  يقار تضادد ال وجاا  يف تراار الا واج الضاريف ، مبا يف ذل، عدم امتثالا  2014 لضام

  (68)وال واج اإلسلمي

 احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية -جيم 

 يف العمل ويف ظروف  مل  ادلة ومواتيةاحلق  -1 

الحااف القرياا  الضاماا  املضاا  مبساا ل  حقااوق اإلنسااان والشااركا  عاارب الورنياا  وغريهااا ماا   -50
مئسسااا  األعمااان أن  عاادم االعااوايف بضماا  املاارأ  واالنتقااا  ماا  قيمتاا  ميااثلن عقةاا  كاا دات يف 

قارير عا  التحارا اجلنساي ابلنساات رري  ولوجه  سوق الضم  املد وع األجر، وأشار أيضاا تع ت
يف م ااان الضماا  وشااهادا  عاا  الوصاا  والتميياا  ةااد املثليااا  واملثلياان وم دوجااي املياا  اجلنسااي 
ومغااايري اهلوياا  اجلنساااني  وحااااملي صااقا  اجلنساان يف أماااك  الضمااا  عنااد الةحااث عاا  عمااا ، 

 والتحرا اجلنسي يف م ان اجلهود الرامي  تع التصدي للتميي  اجلنساين ت ث  فوأوصى كينيا أبن 
الضم ، لتحقي  أهدايف تشم  ةاي   يع األ راد، بصريف النظار عا  مياوهل  اجلنساي  أو هاوايهت  

   (69)اجلنساني 
أعرباات اللجناا  املضنياا  ابلقضااات علااى التميياا  ةااد املاارأ  عاا  القلاا  ألن  احلاجاا  تع د ااع و  -51

قااد ياائدي تع التميياا  ةااد النسااات اللئااي  اسااتحقاقا  األموماا  مةاشاار  ماا  جانااو أراب  الضماا 
ن أرقاااااالا أو اللئااااي ال يشاااام  األمهااااا  اللئااااي يتةن اااا 2007ي لةنهااااا وأن  قااااانون الضماااا  لضااااام 

توساايع ن اااق تجااازا  تضاادي  القااانون لوأوصاات اللجناا  كينيااا ب  (70)هضاا  أو يلاادن رقاالا ميتاااا جيُ 
هض  أو يلدن رقلا ميتاا، وابلنظار يف أرقاالا أو اللئي جيُ ن األموم  ليشم  األمها  اللئي يتةن  

   (71)اعتماد خم ط بدي  لد ع استحقاقا  األموم ، مث  تنشات صندوق ور 
ا عاااا  القلاااا  تزات ظاااارويف الضماااا  الساااايئ  الاااايت تواجههااااا عااااامل  ذاهتااااوأعرباااات اللجناااا   -52
والق ااع ال راعاي  النظااميللق ااع غاري  وأوصات اللجنا  كينياا أبن تضاع ترااراا تنظيميااا   (72)ناملناز 

  (73)تم اني  احلصون على احلماي  االجتماعي  ويرصد ظرويف عمله  متضررا لليئم   

 (74)احلق يف الضمان االجتما ي -2 

، عا  2016يف عاام  ،أعربت اللجنا  املضنيا  ابحلقاوق االقتصاادي  واالجتماعيا  والثقا يا  -53
ااع ن اااق حمدودياا  التغ ياا   القلاا  تزات بااربام  التحااويل  النقدياا   وأوصاات اللجناا  كينيااا أبن توس  

التغ ياا  ماا   االن الصااندوق الااور  للضاامان االجتماااعي والصااندوق الااور  للتاا من الصااحي 
   (75)مي والضاملن حلساهب  اخلا نظاوغري ال النظاميليشمل  يع الضاملن يف االقتصاد 

املسااتقل  املضنياا  ابملهاا  كينيااا أبن تنظاار يف توساايع ن اااق دعاا  الضاامان وأوصاات اخلةااري   -54
االجتماعي ليشم  املضيلن الوحيادي  لألرقاان املصاابن ابملها  الاذي  تتا تر حيااهت  الضمليا  سالةاا 

  (76)بتدابري احلماي  الضروري  املت  ذ  لصاحل ال ق 
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 (77)احلق يف مستوى معيشي مناسب -3 

واصا  كينياا اعتمااد تادابري للتصادي للققار يف ن تاخلةري  املستقل  املضني  ابمله  أبأوصت  -55
   (78)2030و    التنمي  املستدام  لضام  2030ةوت رؤي  

املقااارر  اخلاصاااا  املضنيااا  قاااا  اإلنساااان يف احلصااااون علاااى ميااااا  الشااار  امل موناااا    وذكااار  -56
ضن ق ع شول روي  إلعمان حقاوق أن  ما زان يت ،2015يف عام  ،و دما  الصريف الصحي

وأوصااات، يف  لاا  ماااا أوصاات بااا ، أبن تقاااوم   (79)اإلنسااان يف املياااا  والصااريف الصاااحي للجميااع
ح وم  كينيا مبا يلي: )أ( ةمان أن تظ  احل وم  الورني  أون م  يتحم  املسئولي  عا  تعماان 

  يف جمااان امليااا  اال تصااا تقااويضحقااوق اإلنسااان يف امليااا  والصااريف الصااحي يف سااياق تنقيااذ 
اخلااااادما  اجلدياااااد  والقائمااااا ، مرا ااااا  وتاااااو ري اخلااااادما ، و) ( االساااااتثمار يف صااااايان  وتقضيااااا  

املي انيا  تساتهديف أ قار املناار  الريقيا  واملناار  احلضاري  ا روما  واأل اراد  يفختصيش بنود  و)ج(
   (80)اليت تضاين احلرمان واجلماعا 

 (81)احلق يف الصحة -4 
 أعربااات اللجنااا  املضنيااا  ابلقضاااات علاااى التمييااا  ةاااد املااارأ  عااا  القلااا  تزات عااادم حصاااون -57
ضدياااد مااا  النساااات علاااى رعايااا  صاااحي  عاليااا  اجلاااود ، مبااا   ااايه  النساااات ذوا  اإلعاقااا  والنساااات ال

ارتقاااااع مضاااادن الو يااااا   املشااااتغل  ابلةغااااات والنسااااات الريقيااااا   والحظاااات اللجناااا  أيضاااااا بقلاااا   
اإلجهاا  غاري املا مون واإلراار القاانوين، التقييادي وغاري تع أسةا  منها ذل، النقاسي ، ويُض ج 

د ع ابلنساااات تع اللجاااوت تع اإلجهاااا  غاااري املااا مون وغاااري القاااانوين  ، ماااا ياااالواةاااض، ل جهاااا 
وأعربات اللجناا  كااذل، عاا  قلقهاا ماا   ارساا  احتجاااز النساات والقتيااا  اللئااي ال يساات ض  د ااع 

الوالد ، وم  ارتقاع مضدال  اإلصاب  بقريوس نقش املناع  الةشاري ، ال سايما القواتري ال ةي  بضد 
  (82)النسات والقتيا  يف صقويف

وذك ر  ري  األم  املتحاد  الُق ْاري أن  تل اميا  تجارات ا تةاارا   اريوس نقاش املناعا  الةشاري   -58
س عاا  تجاارات اال تةااار  الناااعاا ويف  ابلنظاار تعلقااريوس ماا  املتضااذر مضر اا  احلجاا  احلقيقااي لضاا  جت

 دماا  املسااعد  يف تباالب الشااري، روعياا ،  اإن  تنقيااذها يُضتاارب قساارايا   هااي  وعلاى الاارغ  ماا  أن  
قاريوس  وتتاوجس غالةيا  النساات ما  لتلقي بضوت ا تةار الشركات على عاات  ما  ت ثةات تصاابت  اب

  (83)إبجرات اال تةار ر قته تجرات اال تةار بسةو التحداي  املرتة   إبقناع شركائه  اجلنسين 
مي انياا   2013وذكاار  اخلةااري  املسااتقل  املضنياا  ابملهاا  أن  احل وماا   ص صاات منااذ عااام  -59

ساانوي  ةاا م  لألشاا ا  املصااابن ابملهاا   وقااد م  ناات هااذ  األمااوان ماا  تااو ري املستحضاارا  
موعاا  أدوا  الوقايا  الواقي  م  الشمس وأجه   الت يف مث  النظارا  واملناظري،  ضالا عا  جم

رم األش ا  املصاابون  ُ و   (84)مستشقى يف  يع أحنات الةلد 190م  سرران اجللد املتو ر  يف 
 بساااةو عااادم تساااجيله مااا  احلصاااون علاااى جمموعاااا  أدوا  الوقايااا  يف بضاااض احلااااال  ابملهااا  

  (85)مسةقاا لدج ا لس الور  لألش ا  ذوي اإلعاق 

 (86)احلق يف التعليم -5 

أشاااار  ريااا  األمااا  املتحاااد  الُق ْاااري تع التااا ام احل ومااا  بضااامان التضلاااي  اجلياااد والشاااام   -60
للجميااع وتع التشااريضا  والسياسااا  ذا  الصاال ، وأوصااى كينيااا أبن تقااوم مبااا يلااي: )أ( مضاجلاا  
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رج املرتة اااااا  ابلتضلااااااي ، مثاااااا  ت اااااااليف الاااااا ي املدرسااااااي وال تااااااو والوجةااااااا ؛ الت اااااااليف األ اااااا
رس؛ و)ج( تنظااااي  املئسسااااا  التضليمياااا  ااملااااديف التصاااادي لضاااا ن األرقااااان ذوي االعاقاااا   و) (

اخلاصاا  ابللجئااان وامل يماااا  للتقياااد ابألنظمااا  واملضااايري الورنيااا ؛ و)د( وةاااع تاااد ل  حماااد د  
  (87)رقان اللجئن وا تمضا  ا لي  املضيق اخلاص  ألالتضليمي  حتياجا  االلتلةي  
وذكاار  اخلةااري  املسااتقل  املضنياا  ابملهاا  أناا  علااى الاارغ  ماا  أن  السياساا  التضليمياا  لااذوي  -61

شاااااد  د علاااااى أ يااااا  اإلدمااااااج وعلاااااى اتةااااااع هنااااا  شاااااام  لل ااااال  ذوي تاالحتياجاااااا  اخلاصااااا  
ماااا  بضااااُد  وتتساااا  املااااوارد امل ص صاااا  لتقيااااي  وحتديااااد االحتياجااااا  اخلاصاااا ،  إهنااااا مل تنق ااااذ ابل ا

  (88)ي  دوداملتضلمن ذوي االحتياجا  اخلاص  اب
وأعربت اللجنا  املضنيا  ابلقضاات علاى التمييا  ةاد املارأ  عا  قلقهاا ما  الضادد ال ةاري ما   -62

قاا  مضادن األرقان غري امللتحقن ابملدارس والتقاو  بن اجلنسن يف املادارس، مباا يف ذلا، اخ
ر وتشااوي  األعضااات تمتااام الةنااا  تضلاايمه  مقارناا  ابلقتيااان، بسااةو  لاا  أمااور منهااا احلماا  املة   اا

وزواج األرقان و/أو ال واج القسري واال تقاار تع القاول الصاحي   ويسااور اللجنا   األنثوي التناسلي  
بضدد الشاةان وما  انتشاار  القل  أيضاا م  اخقا  عدد الشااب  اللئي يلتحق  ابجلامضا  مقارن 

  (89)الضنف اجلنسي والتحرا ابلقتيا  واملراهقا  يف املدارس م  ق ة   املدر  سن والتلميذ

 دةدين أو فئات حمد  حقوق أشخاص حمد   -دال 
 النساء -1 

ابلقضاات  ةوت الشواغ  املتضلق  ابآللي  الورني  للنهو  ابملرأ ، أوصت اللجنا  املضنيا  يف -63
الشائون اجلنسااني  واللجنا   تدار تض يا  التنساي  بان علاى كينياا   ر أبن حتا على التمييا  ةاد املارأ 

الورنياا  للشااائون اجلنساااني  واملسااااوا  وت وياااد ا ابملااوارد ال ا يااا ؛ وت وياااد اللجناا  الورنيااا  للشااائون 
را  مل ماا ؛ و ااع بيااام  اجلنساااني  واملساااوا   لياا  لتقاادمي الشاا اوج وختويلهااا ساال   تصاادار قاارا

مصن ق  حسو نوع اجلنس والنوع االجتماعي والض رق واإلعاقا  والضمار ونشارها هباديف االسوشااد 
هبا يف وةع السياسا  والربام  املتضلق  ابلنسات والقتيا ،  ضلا ع  املساعد  علاى تتةاع التقادم 

  (90)جتماعيا رز يف حتقي  أهدايف التنمي  املستدام  املتصل  ابلنوع اال
النساات واساتةضاده   يف صاقويفع  قلقها ما  ارتقااع مضادن الققار ذاهتا وأعربت اللجن   -64

ابلتنميااا  الريقيااا ، والتمييااا  ةاااد النساااات الريقياااا   يماااا يتضلااا   ا  املتضلقااا مااا  عمليااا  صااانع القااارار 
أيضاا م  آاثر  وصوهل  تع الرعاي  الصحي  اجليد   وتشضر اللجن  ابلقل حمدودي  ققوق املل ي  و 

   (91)تغري املناخ على املرأ  الريقي 
أن  النسات م  الس ان األصلين ال يتماتض  تال بقادر حمادود ما      والحظت اللجن  بقل -65

 اار  الوصااون تع األراةااي التقليدياا  بسااةو عاادم تنقيااذ قاارار اللجناا  األ ريقياا  حلقااوق اإلنسااان 
يف أر  أسااال ه  يف الاااوادي املتصااادع، وعااادم الاااذي يضاااويف ققاااوقه   2010والشاااضو  لضاااام 
  (92)التشاور مضه 

وأعرباات اللجناا  عاا  قلقهااا ماا  عاادم ةاياا  احلقااوق الصااحي  واجلنسااي  واإل ابياا  للنسااات  -66
تضذ ر جلوئه  تع الضدال ؛ وم  القيود املقروة  على أهليته  القانوني  وعلى م  ذوا  اإلعاق ؛ و 

  (93)وم  الضنف املمارس ةده ، مبا يف ذل، التضقي  القسري ؛قدرهت  على حياز  املمتل ا 
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النساااااات الااااالني ميارسااااا  الةغااااات أكثااااار عرةااااا  للضناااااف  وأعرباااات اللجنااااا  عااااا  القلاااا  ألن   -67
اجلنسااااين، مباااا يف ذلااا، تساااات  املضاملااا  مااا  ق ة ااا  الشااارر   والحظااات اللجنااا  بقلااا   أوجااا  التحيااا  
الواسض  الن اق ةد النساات الالني ميارسا  الةغاات، وتضر ةاه  للغراماا  أو االعتقاان عناد ساضيه  

  (94)للجوت تع الضدال 

 األطفال -2 

أعرباات جلناا  حقااوق ال قاا  عاا  قلقهااا تزات اسااتمرار  ارساا  الضقااا  الةاادين رغاا  حظرهااا  -68
 الةدنياا ، الضقوباا  جتياا  الاايت واللااوائض القااوانن  يااع مراجضاا  علااى كينيااا  وحث ااتمبوجااو الدسااتور، 

  (95)وأتديةه  األرقان لوبي  الضنيق  وغري اإلجيابي  األساليو وعلى تشجيع
لجنااا  أبن تضاااع كينياااا سياسااا  شاااامل  الويف ةاااوت ت اياااد عااادد أرقاااان الشاااوارع، أوصااات  -69

للتصدي جلذور هذ  الظااهر ؛ وأن تاو   ر هلائالت األرقاان احلمايا  واخلادما  االجتماعيا  ال ا يا ؛ 
  (96)وأن تدع  برام  مل  مش  األسر

لةاااالع تزات هجاااار وأعربااات اللجنااا  املضنيااا  ققاااوق األشاااا ا  ذوي اإلعاقااا  عااا  قلقهاااا ا -70
األرقان ذوي اإلعاق  وتيداعه  يف مئسسا  الرعاي   وأوصت اللجنا  كينياا أبن تساتحد  آليا  

 اادما  جمتمضياا  مساااعد  و  هلاا ر لتجن ااو هجاار األرقااان ذوي اإلعاقاا  وأن تقااد  م ة   اااملنااذار ل 
   (97)بغي  احلد م  تيداعه  يف مئسسا  الرعاي 

ةان   قلقهاا تزات الضادد ال ةاري ما  األيتاام واألرقاان املضر  وأعربت جلن  حقوق ال ق  عا -71
 اللجناا والحظاات   (98)ماا  بيئاا  أسااري  واملااود عن يف مئسسااا  لرعاياا  األرقااان ا اارومنلااألذج 
 اإلعاقاا  ذوي األرقااان وةااع إلعاااد  تاادابري وجااود عاادم اإلعاقاا  ذوي األشاا ا  ققااوق املضنياا 

وأوصت جلن  حقوق ال قا  كينياا أبن ت قا    (99)أسري ترار يف األيتام دور يف حالياا  املوجودي 
لتحديد ما تذا كان يل م تيداع ال ق  يف مئسس  للرعايا  واةح   ومضايري ملئم  ةمام  وجود
عا  وشق ايف تجرات استضرا  دوري دقي  ، وأن تضم  حلضان  األرقان اا ضع نظام، وأن تالةديل 

  (100)ئسسا  ويف حضان  الغريظرويف تيداع األرقان يف امل

 ما  وغري ( 2001) ال ق  قانون بتضدي  اإلسراع على كينياوحث ت جلن  حقوق ال ق    -72
 التشاريضا  مبواتما  وأوصات، ال قا  حقاوق اتقاقي  م  21 للماد  و قاا  ابلتة ، املتضلق  األنظم 
   (101)الدوق الصضيد على التة  جمان يف والتضاون األرقان ةاي  بش ن الهاي اتقاقي  مع الورني 
جتنيااد األرقااان يف اجلماعااا  املساال ح  غااري التابضاا  القلاا  تزات وأعرباات اللجناا  ذاهتااا عاا   -73

للدولاا   وحث ااات اللجنااا  كينياااا علاااى القضااات علاااى التهمااايش االجتمااااعي واالقتصاااادي والسياساااي 
  (102)املسلم  أو م  تتني  صومالي لألرقان والشةا  م  ال وائف 

 األشخاص ذوو اإل اقة -3 

أوصت اللجن  املضني  ققوق األش ا  كينيا بوةع اساواتيجي  رويلا  األجا  ترماي تع  -74
أبن  كينيااا  اللجناا  وأوصاات  (103)تاا لتميياا  ةااد األشاا ا  ذوي اإلعاقاا  وم ا حابتذكااات الااوعي 

تم انيااا  االعتاااداد أماااام ا ااااك  بقضاااااي التمييااا  ةاااد األشااا ا  ذوي اإلعاقااا  وحصاااون  ت قااا 
   (104)الضحااي على تضويض مناسو
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تتضاام  أح اماااا جتاار  د األشاا ا  ذوي الةلااد والحظاات اللجناا  ذاهتااا أن  خمتلااف قااوانن  -75
أو النقسااااااي    و/ذهنياااااااإلعاقاااااا  ماااااا  أهليااااااته  القانونياااااا ، وال ساااااايما األشاااااا ا  ذوي اإلعاقاااااا  ال

 ق ا  اإلعاقا  ذوي األشا ا  عائلا  تقرةاها الايت الوصااي  تزات قلقهاا عا  وأعربات االجتماعي ،
وأوصت اللجن  كينيا ابلقضات على  يع أش ان نُظا  اختااذ   األش ا  هئالت على الواقع األمر

 واملمارسااا  ريضا التشاا وتلغاااتالقاارار ابلوكالاا ، واالستضاةاا  عنهااا بنظااام املرا قاا  يف اختاااذ القاارار؛ 
 هلياا األ ما  تجرياادال وحظار ابإلعاقا ؛ تصااابت  قجا  القانونيا  أهليتاا  ما  املارت بتجريااد تسامض الايت

  (105)عر ي  أسس على القانوني 
عاااا  قلقهااااا تزات تيااااداع األشاااا ا  ذوي اإلعاقاااا  يف مئسسااااا  ذاهتااااا اللجناااا  وأعرباااات  -76

اساواتيجي  لتقاادي تياداع األشا ا  ذوي اإلعاقا  يف مئسساا  عتمااد ، وأوصت كينيا ابالرعاي 
 واختااذوترلق اسواتيجي  شامل  بغي  تو ري  دما  جمتمضي  لألشا ا  ذوي اإلعاقا ؛  ؛الرعاي 
  (106)املستق  للضيش للووي  حمد د  مالي  مةالع ختصيش أج  م  اللزم  التدابري

 (107)األقليات والشعوب األصلية -4 

عاا  القاا ع تزات التقااارير الاايت تقيااد أبن  أ ااراد  جلناا  القضااات علااى التميياا  الضنصااريأعرباات  -77
شضو السنغوير يُ اردون قساراا ما  أراةايه  احلرجيا  التقليديا  يف غابا  تمةوباو ، وهاو ماا صاالف 

عاوان دائار  أمراا صادراا عا  ا  ما  الضلياا  والحظات اللجنا  ماا وردهاا ما  اد  عااتا  مقادهاا أن  أ
الغاااااب  ال ينيااا  أحرقاااوا عشااارا  املناااازن التابضااا  للسااانغوير  كماااا أعربااات اللجنااا  عااا  القلااا  تزات 
التقارير اليت تقيد أبن   اع  تندورويس األصلي  تضر ةت هلجماا  وعملياا  ت الت قساري علاى 

أبنا  علاى الارغ  ما  كاذل، تزات التقاارير الايت تقياد   القلا ُ  حن  ويسااور اللجنا   أيدي مغريي  مسل  
عي جوزيااف ليتااواي وآ ااري  ةااد املااد  يف قضااي   2014يف عااام  الضلياااالقاارار الصااادر عاا  ا  ماا  

،  اااإن  عملياااا  اإل ااالت القساااري لغابااا  مااااو مااا  سااا اهنا األودجيااا، ماااا زالااات مساااتمر   الضاااام
اةي السلف اليت تشاغلها ويساور اللجن  القل  أيضاا تزات التقارير اليت تقيد أبن  أنش   تئت  ر يف أر 

احلاار  واملسااةق  واملسااتنري   ودعاات اللجناا  كينيااا تع منااع  االشااضو  األصاالي  نُاق  ااذ  دون موا قتهاا
األ ضااان الاايت هتااد  د األماا  اجلساادي للساانغوير واإلناادورويس واألودجياا، وأ ااراد الشااضو  األصاالي  

وةااامان االعاااوايف القاااانوين  األ ااارج و تل ااااهت  والتحقيااا   يهاااا ومقاةاااا  مرت ةيهاااا ومضااااقةته ؛
ابحلقاااوق اجلماعيااا  للسااانغوير واإلنااادورويس واألودجيااا، والشاااضو  األصااالي  األ ااارج يف اماااتلك 
وتنميااا  واسااات دام أراةااايها ومواردهاااا وأقاليمهاااا ا تمضيااا  والساااي ر  عليهاااا و قااااا للقاااوانن الضر يااا  

وتدار  وحقاف املاوارد ال ةيضيا  املرتة ا  ظ  التقليدي  حليااز  األراةاي، ويف املشاارك  يف اساتغلن والن  
هبااا؛ وتجاارات مشاااورا   ضالاا  باان اجلهااا  القاعلاا  املضنياا  وا تمضااا  ا لياا  الاايت ُ تماا  أن تتاا ت ر 
مبشاااااريع ت ااااوير أو حقااااف أو اسااااتغلن أراةااااي أسااااليف الشااااضو  األصاااالي  أو مواردهااااا ال ةيضياااا  

  (108)  للمجتمضا  األصلي  قة  تنقيذ تل، املشاريعواحلصون على املوا ق  احلر  واملسةق  واملستنري 
وأوصت اللجن ، يف مضر  تشاارهتا تع تقاارير تقياد أبن  أ اراد الشاضو  األصالي  جيادون  -78

صااضوب  يف احلصااون علااى التضلااي  بسااةو اال تقااار تع ماادارس قريةاا ، أبن تضاا   ز كينيااا جهودهااا يف 
احلصااون علااى التضلااي  دون متيياا ، وذلاا، بسااة  منهااا  سااةي  ةاامان متتااع  يااع ال ينياان إبم انياا 

   (109)اعتماد تدابري  اص  ملئم 
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يها التةايناا  الناشائ  رقيا  ال تا ان تغاذ  وأعربت اللجن  ذاهتا ع  القل  ألن  الصاراعا  الض   -79
ت اللجن ، اليت الحظت أن  منط توزياع األراةاي التمييا ي ع  النمط احلاق ملل ي  األراةي  وحث  

تئج    املنازعا  الضرقي ، كينيا على اختاذ التدابري اللزم  م  أج  تعاد  اليت ساسي  األمل اظم  امل
  (110)توزيع األراةي

 (111)الالجئون وملتمسو اللجوء -5 

  صال ،   وصات كينياا بضامان أعربت جلن  القضات على التميي  الضنصري ع  شاواغ  ذا -80
 ةاي  ملتمسي اللجوت واللجئن يف تقليمها، و قاا اللت اماهتا القانوني ، ابختااذ تادابري تشام  مواصال 
الشراك  مع الوكاال  اإلنساني  الدولي  لتو ري وحقاف راقا  كا يا  الساتيضا  اللجئان وملتمساي 

   (112)ذات وامل وج واخلدما  الصحي اللجوت يف مرا   االستقةان إباتح  ما ي قي م  الغ
وأوصاات مقوةااي  األماا  املتحااد  السااامي  لشااائون اللجئاان أبن تت  ااذ كينيااا م يااداا مااا   -81

احلياا  االجتماعيا  والثقا يا   منااحياخل وا  الضملي  الراميا  تع ةامان تدمااج اللجئان يف  ياع 
   (113)واالقتصادي 

 ، االساااااتضرا  السااااااب يفوأشاااااار  املقوةاااااي  تع توصاااااي  ذا  صااااال  حظيااااات ابلت يياااااد  -82
  (114)اباللت ام مبةدأ عدم اإلعاد  القسري  ، يف  ل  ما أوصت ب ،وأوصت كينيا

  دميو اجلنسية -6 

تزات التقاارير الايت تقياد أبن  بضااض  عا  القلا  أعربات جلنا  القضاات علاى التمييا  الضنصااري -83
ماعااا  املقيماا  ا موعااا  اإلتنياا ، مباا   يهااا النوبيااون واأل ااراد املنحاادرون ماا  أصاا  صااوماق واجل

  م و لاا  للحصااون علااى واثئاا  اهلوياا   ابلقاار  ماا  حاادود الةلااد، تواجاا  حتااداي  وتجااراتا  حتق اا
تساريع جهودهاا ملضاجلا  مسا ل  انضادام علاى ت اللجن  كينيا علاى وقاف املمارساا  التميي يا  و وحث  

كينياااا يف اتريااا    اجلنساااي ، وعلاااى النظااار يف مااانض اجلنساااي  جلمياااع الناااوبين الاااذي  كاااانوا يقيماااون يف
  (115)حقاده ألاستقلهلا و 

وأوصااااات مقوةاااااي  األمااااا  املتحاااااد  الساااااامي  لشااااائون اللجئااااان كينياااااا مبراجضااااا  املضاااااايري  -84
  (116)واإلجراتا  ل قال   ضالي  وشقا ي  عملي  تسجي  األش ا  عدميي اجلنسي 

ألن  الضدياد ما  النساات  وأعربت اللجن  املضني  ابلقضات على التميي  ةد املرأ  ع  قلقهاا -85
والقتيااا  ال ياا ل  عاادميا  اجلنسااي  أو يااواجه  حتااداي   يمااا يتضل اا  ققهاا  يف التمتااع جبنسااي   
وأشااااار  تع أن  رالةااااا  اللجااااوت والضاااادميا  اجلنسااااي  اللئااااي يتاااا وج   رجاااااالا كينياااان يااااواجه  

واج الضاااريف ل اااي صاااضواب  يف احلصاااون علاااى اجلنساااي  ألنقساااه  وألرقااااهل ؛ ويلااا م تساااجي  الااا  
حتصاا  مقد ماا  ال لااو علااى جااواز سااقر؛ ويواجاا  ال ثااري ماا  النسااات، وال ساايما الريقيااا  ماانه ، 

  (117)صضواب  يف احلصون على واثئ  رمسي 
 Notes 

1 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. 
2 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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