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مجلس حقوق اإلنسان

الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل
الدورة الحادية والعشرون
 03-91كانون الثاين/يناير 5392

تجمي ععل للمعلوم ععاه الدتع ع المفوض ععية الس ععامية لحق ععوق اإلنس ععان و ق ععا
للفقرة (51ب) من مر ق قرار مجلس حقعوق اإلنسعان  5/1والفقعرة 1
من مر ق قرار مجلس حقوق اإلنسان 15/51
كينيا
هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقاارير هيااات ااعاها،اتا جااءارااات ا،ا ا ا
مبا يف ذلك ااالحظات جالتعليقات الواردة ما ال،جلا ااعنيا جيف تقاارير ااةوااي ال اامي قاو
اان ااانا جيف ااك ذلااك ما جماااتح ا ماامس ااتااا،ة الر ي ا ذات الداال ش جالتقرياار مقاا ،يف ا
مااوءت تقياا،احل ا اا ،ا دداال لعاا،د ال لماااتش جلال ااالا للاال الاانع ال ام ا ا يرءاال العااودة
الوميق اارءعي ش جال يتضم التقرير أيا رراا أج جءااات نظار أج ادااحاات ما ااةوااي ال اامي
قو اان ان خبالف ما يرد مناا يف التقارير جالبيانات العلني الدادرة ل ااةواي ش جهو يتبع
هي ا اابااادل التوءيايا العاما الااا التماا،ها إللاان حقاو اان ااان يف مقاارر 991/91ش جداا،
ذكرت للل حنو مناجي يف حوا ي هناي النع مراءع ااعلومات الواردة يف التقريرش جرجليت يف
ل،اد التقرير دجري االستعراض جالتطورات الا ح،مت يف تلك الةاةش
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اوال -المعلوماه األساسية واإلطار
الف -نطاق االلتزاماه الدولية

()9

المعاهداه الدولية لحقوق اإلنسان

()5

ا ال يف أمناا اجلول ال ا ق
التد،يح أج االنضما أج ا،الف

ااءرااات ااتخذة
ع ،االستعراض

مل يد ،للياا/مل تقب

اتةادي ا ا ا القضا ا اااا للا ا اال يا ا ااع
أ ا ا ا ا ا اا التميي ا ا ا اات العند ا ا ا اار
()5339

الربجتوكا ا ااوا االاتيا ا ااار الثا ا اااين
االا ااح العا اا ،ال اا،ج ا ،ااا
ا قو اا،ني جال ياسي

العاا ،الا،ج ا،اا ااا قو
االدتد ا ا ا ا ا ا ااادي جاالءتمالي ا ا ا ا ا ا ا ا
جالثقافي ()9115

الربجتوكااوا االاتيااار التةادي ا
مناهض التعذيب

العاا ،الا،ج ا،اا ااا قو
اا،ني جال ياسي ()9115

الربجتوكااوا االاتيااار التةادي ا
حقا ا ا ااو الطة ا ا ا ا ا ا ا ا ن يا ا ا ااع
ا ة ا اااا جاس ا اات الا ا ة ا اااا
يف الب ا اااا جيف اا ا ا اواد اا احي ا ا ا
(توديعا )5333

اتةادي ا ا ا القضا ا اااا للا ا اال يا ا ااع
أ ا ا ا اا التمييا ا اات اا ا اا ،اا ا ا ارأة
()9191

االتةادي ال،جلي مايا حقاو
يااع العماااا ااااااءري جأف اراد
أسرهمس

اتةاديا ا ا ا ا مناهضا ا ا ا ا التع ا ا ا ااذيب
()9111

االتةادي ا ال،جلي ا ماي ا ي ااع
ا ا ا ا ا ااخا ما ا ا ا ا ا االاتة ا ا ا ا اااا
الق ر (توديعا )5331

اتةادي ا ا ا ا ا ا ا حق ا ا ا ا ا ا ااو الطةا ا ا ا ا ا ا ا
()9113
الربجتوك ااوا االاتي ا ااار التةادي ا ا
حق ا ااو الطة ا ا ا ا ن ا ا ااا
ا ةاااا يف ااناتلااات اا االا
()5335
الربجتوكا ااوا االاتيا ااار التةادي ا ا
حق ا ا ا ااو الطة ا ا ا ا ا ا ا ا ن ي ا ا ا ااع
ا ةاااا جاساات الا ا ةاااا يف
الب ا ا ا ا ا اااا جيف اا ا ا ا ا ا اواد اا احي ا ا ا ا ا ا
(توديعا )5333
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ا ال يف أمناا اجلول ال ا ق

ااءرااات ااتخذة
ع ،االستعراض

مل يد ،للياا/مل تقب

اتةادي ا ا ا ا حق ا ا ااو ا ا ا ااخا
ذج االاد ()5339
االتةادي ا ال،جلي ا ماي ا يااع
ا ا ا ا ااخا ما ا ا ا ا االاتة ا ا ا اااا
الق ر (توديعا )5331

التاةظات ج/أج االالنات

العاا ،الا،ج ا،اا ااا قو
االدتد ا ا ا ا ا ا ااادي جاالءتمالي ا ا ا ا ا ا ا ا
جالثقافي ا ( لااالنا ااااادة 93ا
الةقرة 5ا )9115
الربجتوكااوا االاتيااار التةاديا
حق ااو الطةا ا ا ا ن ا ا ااا
ا ةاا يف النتالاات اا الا
( لااالنا ااااادة 0ا الةقاارة 5ا
س ا ا ا ا ا ا التجني ا ا ا ا اا 99 ،س ا ا ا ا اان ا
)5335

ءرااات ال ا و جالتاقياح جااءارااات اتةاديا ا ا ا مناهضا ا ا ا التع ا ا ااذيبا
( )0
ااادة )9111(53
العادل

اتةادي القضاا للل يع أ اا
التمييت العندر ا ااادة 91
الربجتوك ا ا ا اوا االاتيا ا ا ااار االاا ا ا ااح
العا اا ،ال اا،ج ا ،ااا ااا قو
االدتدادي جاالءتمالي جالثقافي
العا ا اا ،ال ا اا،ج ا ،ا ااا ا ااا قو
اا،ني جال ياسي ا ااادة 19
الربجتوك ا ا ا ا ا ا ااوا االاتي ا ا ا ا ا ا ااار ا جا
االا ا ااح العا ا اا ،ال ا اا،ج ا ،ا ااا
ا قو اا،ني جال ياسي
الربجتوكا ا ااوا االاتيا ا ااار التةادي ا ا ا
القضاا للل يع أ اا التمييت
ا ،اارأة
اتةادي مناهض التعذيبا ااادتان
 59ج55
الربجتوكا ا ااوا االاتيا ا ااار التةادي ا ا ا
حقا ا ااو الطة ا ا ا ااتعلا ا ااح ا ا ا ءراا
تق،مي البال ات
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ا ال يف أمناا اجلول ال ا ق

ااءرااات ااتخذة
ع ،االستعراض

مل يد ،للياا/مل تقب
االتةاديا ا ال،جلي ا ا ماي ا ا حق ااو
ي ا ااع العم ا اااا ااا ا اااءري جأفا ا اراد
أسرهمس
الربجتوكا ا ااوا االاتيا ا ااار التةادي ا ا ا
حقو ا خا ذج االاد
االتةادي ا ا ا ال،جلي ا ا ا ماي ا ا ا ي ا ااع
ا خا م االاتةااا الق ار
(توديعا )5331

صكوك دولية رئيسية اخرى ذاه صلة
ا ال يف أمناا اجلول ال ا ق
التد،يح أج االنضما أج ا،الف

ااءرااات ااتخذة
ع ،االستعراض

مل يد ،للياا

نظا ا ا ا ا ا ا ااا رجما ا ا ا ا ا ا ااا ا ساسا ا ا ا ا ا ا ااي الربجتوك ا ا ا ااوا ااا ا ا ا ااايف اتةادي ا ا ا ا ا من ا ا ا ا ااع ءر ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ااادة
الثال ا ا ا ا ا ا التةادي ا ا ا ا ا ااات اجلمالي جااعادب للياا
للما م اجلناتي ال،جلي
ءنيف ااعقودة يف لا
( )1
9111
( )1
االتةادي ا ا ا ا ااات ااتعلق ا ا ا ا ا ا ع ا ا ا ا اا ،ي
رجتوكوا الكمو
( )9
اجلن ي
اتةادي ااات منظما ا العما ا ال،جليا ا
اتةادي ا ا ل ا ااا  9129ا،ا ا ا
( )1
أردا  91ج 991ج991
وا ا ااع الالءاا ا اني ج رجتوكوهل ا ااا
لعا 9191
اتةادي اليون و ا افا التمييات
اتةادي ااات ءني ااف ااعق ااودة يف
يف إلاا التعليمس
 95رب/أ ا ا ا ا ا ا ااطن 9111
جالربجتوكوالن ااااافيان ا جا
( )2
جالثاين
االتةادي ااات ا ساس ااي انظما ا
العم ا ا ا ا ا ال،جلي ا ا ا ا ا ا اس ا ا ا ا ااتثناا
( )9
االتةادي ردمس 91

 -9يف ل ااا 5399ا ااجع ك ا م ا جلن ا القض اااا لل اال التميي اات العند اار جاللجن ا ااعني ا
القضاااا للاال التميياات ااا ،ااارأة كينيااا للاال التداا،يح للاال االتةاديا ال،جليا مايا حقااو يااع
العماااا ااااااءري جأف اراد أساارهمس()93ش جيف لااا 5395ا أج اات اللجن ا ااعني ا ققااو اان ااان
كينيااا االنضااما الربجتوكااوا االاتيااار الثاااين االاااح العااا ،الاا،ج ا،ااا ااا قو اا،نيا
جال ياسي ()99ش جيف لا 5390ا دلت جلن مناهض التعذيب كينيا التد،يح للال االتةاديا
4
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ال،جلي ا ماي ا حقااو يااع العماااا ااااااءري جأف اراد أساارهمسا جاالتةادي ا ال،جلي ا ماي ا يااع
ا ااخا ما االاتةاااا الق اار ا جالربجتوكااوا االاتيااار االاااح العااا ،الاا،ج ا،ااا ااا قو
االدتدااادي جاالءتمالي ا جالثقافي ا ا جالربجتوكااوا االاتيااار ا جا االاااح العااا ،الاا،ج ا،ااا
ا قو اا،ني جال ياساي ا جالربجتوكاوا االاتياار الثااين االااح العاا ،الا،ج ا،اا اا قو
اا،ني جال ياساي ا جالربجتوكاوا االاتياار التةاديا القضااا للال ياع أ ا اا التميات اا ،ااارأةا
جالربجتوكااوا االاتيااار التةاديا حقااو الطةا ا ن يااع ا ةاااا جاساات الا ا ةاااا يف الب اااا
جيف ااواد اا احي ا جالربجتوكوا االاتيار التةادي حقو ا خا ذج االاد ()95ش جأج ت
جلن ا مناهض ا التعااذيب كينياااا يف ساايا التااذكك ااااللتتا الااذ أللنت ا يف االسااتعراض الاا،جر
ال ا ا ااام ا جا يف لا ا ااا 5393ا التدا ا اا،يح للا ا اال الربجتوكا ا ااوا االاتيا ا ااار التةادي ا ا ا مناهض ا ا ا
التعذيب()90ش
 -5جأج ا اات جلنا ا ا مناهضا ا ا التع ا ااذيب ا ا ا ن تدا ا ا،ر كيني ا ااا االالن ا ااات ااتوا ا اااة مبوء ا ااب
اا ااادتني  59ج 55م ا االتةادي ا ااعنيت ااني ا ءرااات تق اا،مي ال ا اج م ا ال اا،جا جا ف اراد()91ش
ج ااجعت جلن ا القضاااا للاال التميياات العنداار كينيااا للاال النظاار يف اا،ار االااالن االاتيااار
ااند ااو لليا ا يف اا ااادة  91ما ا االتةاديا ا ا جه ااي اا ااادة ااعنيا ا ا ا ءراا تق اا،مي ال ا ا اج ما ا
ا ف اراد()92ا جأج اات ا ن تداا ،كينيااا للاال الةقاارة  9م ا ااااادة  9م ا االتةادي ا ا جهااي الةقاارة
ااتعلقا تمويا اللجنا ()99ش ج ااجعت اللجنا ااعنيا القضاااا للاال التميياات ااا ،ااارأة كينيااا للاال
دب ااوا تع اا،ي الةق اارة  9ما ا اا ااادة  53ما ا االتةادي ا ا جه ااي الةق اارة ااتعلقا ا مبوالي اا ،اءتمال ااات
اللجن ()91ش
 -0ج ل ااب مة ااوض ا م اامس ااتا اا،ة ال ااامي ل اانجن الالءا ااني كيني ااا أن تنض اامس اتةاديا ا
لا  9121ااتعلق واع ا خا ل ،ي اجلن اي ا جاتةاديا لاا  9199ااتعلقا خبةاح حااالت
انع،ا اجلن ي ا جاتةادي االحتاد ا فريقي ماي جم ال،ة الناتحني داالياحل يف أفريقيا()99ش
 -1جأ ااارت منظم ا ا ا م اامس ااتاا اا،ة للا ي ا ا جالعل اامس جالثقاف ا ا التو اايات ااتعلق ا ا ا ااا ح يف
التعلاايمسا جهااي التو اايات الااا دبلتاااا كيني ااا يف ااار االسااتعراض ال اا،جر ال ااام ا جا ااتعلااح اااا
جأج ت ن ت َّجع كينيا للل التد،يح للل اتةادي اليون و ا افا التمييت يف إلاا التعليمس()91ش

باء -اإلطار الدستوري والتشريعي
 -2رحااب لاا،د م ا هياااات ااعاهاا،ات( )53جا مااني العااا ( )59التماااد ال،سااتور اجل،ياا ،يف
لا 5393ا جالحظت ذلك اهتما جلن ارباا منظم العم ال،جلي ااعني تطبيح االتةادياات
جالتو يات (جلن ارباا منظم العم ال،جلي )()55ش
 -9جيف  59متوت/يولي ا 5391ا أج اات ااق ااررة ا،ا ا ااعني ا ق ااح اان ااان يف ا د ااوا
للاال ميااا ال اارب اا مون ا جااا،مات الداارف الداااي ا ن تاااءمس ا قااو يف اايااا جااا،مات
الداارف الداااي د اوانني جسياسااات جميتانياااتش جأج اات أيض ااحلا يف ل ا أمااور أااار ا ا ن
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ينكاا ،م اارجا دااانون اايااا ( )5391واااون أن صداايع اايااا لالسااتخ،ا ال خدااي جااناات
حيظ اال جلويا ا لل اال االس ااتخ،امات ا ا اار للمي ااا ج ا ا ن اانع اا اانظمس ال ااو اا ااتق ااعا ا
مب ااات ااي ااا جالد اارف الد اااي ااتدا ا ااحل جاا ااااحل وا ااع معي ااار لتام ااي للق اا،رة لل اال حتما ا
الت اااليف ي ة ا أن ت ااون ت اااليف اايااا جااا،مات الداارف الداااي يف متناااجا أفقاار الةاااات
جأن اانع اا اانظمس أيض ااحل جالي ا ر اا ،امتث اااا البل اا،ان جمقاا،مي ا اا،مات اايااا للمات ااو ااعي ااار
للاقو يف اايا جا،مات الدرف الدايش جدلت ااقررة ا،ا ا الربااان ااساراا التمااد
م ارجا د ااانون ااي ااا ( )5391م ااع ا اامان دا اااا حت ااينات لل اال ال اانع فيم ااا ااع اا ااات
ااطرجح ا ا جهااي حت ااينات ااارجري لتوااايع اا اانجليات جاطااوت اا اااال ش جدلاات أيض ااحل ااقااررة
ا،ا ا وم التماد اسااتيجي ج ني ء،ي،ة للميا جالدرف الداي()50ش

جيم -اإلطار المؤسسي والبنية األساسية لحقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة
مركز المؤسساه الوطنية لحقوق اإلنسان
اانس الو ني قو اان ان
اللجن الو ني ال يني

()51

ا ال يف أمناا اجلول ا الي

ا ال يف أمناا اجلول ال ا ق

ألف ()5339

قو اان ان ألف ()5339

أن تنةي ااذ جالي ااات ةتل ااف اللج ااان ال،س ااتوري
 -1أ ااار فري ااح ا م اامس ااتا اا،ة القط اار
جم اتب اا راف ااعنيا تعتيات جيايا حقاو اان اان يواءا ا يف لا أماور أاار ا اعو ات
نتيج نقع ا مواا ااخدد للربامج جنقع د،رات ااوظةني()59ش

ثانيا -التعاون مل آلياه حقوق اإلنسان
الف -التعاون مل هيئاه المعاهداه

()51

 -5حالة اإلبالغ
هيا ااعاه،ة

ااالحظا ا ااات ا،تامي ا ا ا
اا،رء يف االساتعراض رار تقرير د ،منذ
االستعراض ال ا ح
ال ا ح

جلنا ا ا ا ا ا القض ا ا ا ا اااا لل ا ا ا ا اال التميي ا ا ا ا اات -
العندر
اللجن ااعني اا قو االدتداادي
جاالءتمالي جالثقافي
اللجن ااعني ققو اان ان

6

ت ري الثاين/نوفمرب
5339
رذار/مارس 5332

5393

رار مالحظات
اتامي
رب/أ طن
5399

5390

-

5393

متوت/يولي
5395

حال اا الغ

حيااني مولاا ،تقاا،مي التقااارير م ا
ا ،ااامن ال ااا ع يف ت ا اري
ا جا/أكتو ر 5391
مل ينظ ا اار ع ا اا ،يف التق ا ااارير ما ا ا
الثاين ا،امن
حياني مولاا ،تقا،مي التقرياار الرا ااع
يف لا 5392
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ااالحظا ا ااات ا،تامي ا ا ا
اا،رء يف االساتعراض رار تقرير د ،منذ
االستعراض ال ا ح
ال ا ح

هيا ااعاه،ة

اللجن ا ا ا ا ااعني ا ا ا ا القضا ا ا اااا للا ا ا اال متوت/يولي 5331
التمييت ا ،اارأة
ت ري الثاين/نوفمرب
جلن مناهض التعذيب
5339
بات/فرباير 5331
جلن حقو الطة

-

اللجن ا ااعني ا ققااو ا ااخا
ذج االاد

5331
5395
5390

5395

رار مالحظات
اتامي
كانون الثاين/
يناير 5399
أيار/مايو
5390
-

-

حال اا الغ

حيني مول ،تق،مي التقرير الثاام
يف لا 5392
حيا ا ا ااني مول ا ا ا اا ،تقا ا ا اا،مي التقري ا ا ا اار
الثال يف لا 5391
سااينظر يف التقااارير م ا الثال ا
ا ،ا ااامن يف لا ا ااا 5399ش
ت ا ا ا ا ا ار تقا ا ا ا اا،مي التقريا ا ا ا اار ا ج
مبوء ااب الربجتوك ااوا االاتي ااار
التةاديا ا حق ااو الطةا ا ا ا ن
ي ا ا ا ا ا ااع ا ة ا ا ا ا ا اااا جاسا ا ا ا ا ا اات الا
ا ةا ا اااا يف الب ا ا اااا جيف اا ا ا اواد
اا احي ا منذ لا 5331
مل ينظر ع ،يف التقرير ا ج

 -1الردود للى طلباه المتابعة المحددة المقدمة من هيئاه المعاهداه

ااالحظات ا،تامي
هيا ااعاه،ة

ااول ،ااقرر

اللجن ااعني ققو اان ان

5390

جلنا ا ا ا ا القض ا ا ا اااا لل ا ا ا اال التميي ا ا ا اات 5395
العندر

اللجن ا ا ا ااعني ا ا ا القضا ا اااا لل ا ا اال 5390
التمييت ا ،اارأة
5331
جلن مناهض التعذيب

5391
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ااواوا

مق ،م
-

التاريح للل ال راهي ااءالا الق ر ل اع
ن ا ا اا،جرجين جأجءي ا ا ااك لا ا ا ا أراا ا ا ااياما أراا ا ا ااي
()59
اجملتمعات احمللي جحقو ا دليات
()03
م ااارك اا ارأة يف القط ااالني الع ااا جا ،ااا ل اا ،أرس تذكك يف لا 5391
التاقي ااح يف ي ااع ح اااالت العن ااف ال ااذ ان اا،لع
لقا ا ا ا ا ا ااب انتخا ا ا ا ا ا ا ااات لا ا ا ا ا ا ااا  5331أجاا ا ا ا ا ا اااا
االحتجات()51ش
()05
،ار ل،ة م اريع دوانني العنف ا ،اارأة(5391 )09
تعريف التعذيب س اا نجلي اجلناتي االلتقاا
التع ا ااةي جف ا اااد ال ا ار اسا ااتخ،ا القا ااوة م ا ا
ءانااب ال اار أمن اااا العنااف ال ااذ اناا،لع لق ااب
االنتخا ا ا ااات العن ا ا ااف اام ا ا ااارس م ا ا ا ا اا ا ا ااوظةني
ا ا ا ا ااوميني جا د ا ا ا ااوا لل ا ا ا اال ا راا ا ا ا ااي ء ا ا ا اارب
()00
جتعويح ااايا التعذيب
تعتيا اات الضا اامانات القانوني ا ا للماتج ا اتي ء ا اراا -
التاقيق ااات معادبا ا ما ارت التع ااذيب أج س ااااة
()01
ااعامل
7
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باء -التعاون مل اإلجراءاه الخاصة
دلوة داتم
التيارات الا ءرت
التيارات ااوافح للياا م حي ااب،أ
التيارات الا لب ءراؤها

الردجد للل رسات االدلاا جالن،ااات العاءل

()02

ا ال يف أمناا اجلول ال ا ق

ا ال الراهن

ال
اال،ا ءرااات موءتة
اا ردجن داالياحل
الالتح
ال

ال
الدوماا
اايا جالدرف الداي
اا ردجن داالياحل
استقالا القضاة جاحملامني
حري التجمع ال لمي جت وي اجلمعيات
التعذيب
االاتةاا
تعتيت ا قيق

دضايا ا دليات
الةقر اا،دع
استقالا القضاة جاحملامني
اا،افعون ل حقو اان ان
أحي االا الةاة دي ،االستعراض  53ال احلا ردت ا وم للل امنني مناا

جيم -التعاون مل مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان
 -9يف لااا 5399ا جا االت ااةواااي ال ااامي قااو اان ااان تن اايح الاا،لمس ااقاا ،م ا
أفرد ا ممس ااتا،ة القطري لمليات جلن ا قيق جالع،ال جااداا ش جأساةر ذلاك لا مت ا
ب منظمات اجملتماع ااا،ين ما حضاار ال ااود لاشدالا اااداءمس أمنااا ءل اات االساتماا
الا لق،ءا اللجن يف كي ومو()09ش ججا الت ااةوااي أيضااحل العما ماع ا وما ا ال سايما جتارة
العاا،ا جالوتااا الااو جال اانجن ال،سااتوري ا جم تااب رتااين الااوترااا ما أءا اا ااال،ة يف تنةيااذ
التو اايات الدااادرة لا االسااتعراض الاا،جر ال ااام جهياااات اا اراف للاال ااعاهاا،ات ال،جليا
قو اان ان()01ش
 -1جيف لا 5395ا د،مت ااةواي ال اامي قاو اان اان دلمااحل تقنيااحل جلملا أ اراضا
مناا ل،اد ج ال التقرير اارحلي ال نو الثااين ا ن التو ايات ااق،ما ما الاات اجملتماع
اا،ين يف ار االساتعراض الا،جر ال اام ش جكاان التقريار مبثا ا أداة دلاوة ت ةا تنةياذ ا وما
لتو يات االستعراض ال،جر ال ام يف الودت ااناسب()09ش
 -93جيف رذار/مااارس 5390ا أجفاا،ت ااةواااي ال ااامي قااو اان ااان فريقااحل لر اا ،جاااع
حقو اان ان أمناا فاة االنتخا اات جلا،لمس اللجنا ال ينيا الو نيا قاو اان اان جمنظماات
اجملتمع اا،ين()01ش
 -99جيف ل ااا  5390أيضا ااحلا جلق ااب تق اا،مي ااةوا ااي ال ااامي ق ااو اان ااان س ااااماءا
جتو ااياءاا أدم ااج هن ااج د اااتمس لل اال حق ااو اان ااان يف ا،طا ا ا وميا ا الثانيا ا ااتوس ااط اا اا،ة
8
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( )5391-5390الرامي رسمس اار ريح للتنمي ش جد ،م ت ار حقو اان انا الاذ
أجف،ت ااةواي ال امي قو اان اان مناذ لاا 5339ا اا اال،ة التقنيا جاا اورة اجلااات
القض ا ا اااتيا جأدرحل منظ ا ا ااور ق ا ا ااو اان ا ا ااان يف اا ا ا ااار ااتعل ا ا ااح تطا ا ا اوير اجلا ا ا ااات القض ا ا اااتي
للة اااة  5399-5390لض اامان اكت اااب القض اااة ااع ااارف جالق اا،رات الالتما ا لتطبي ااح ااع ااايك
ال،جلي قو اان انا ال سيما يف إلاا ا قو االدتدادي جاالءتمالي جالثقافي ()13ش

ثالثا -تنفيععا االلتزامععاه الدوليععة المتعلقععة بحقععوق اإلنسععان مععل مرالععاة القععانون
الدولي اإلنساني الواجب التطبيق
الف -المساواة ولدم التمييز
 -95يف لا 5399ا حثت اللجن ااعني القضاا للل التمييت ا ،اارأة كينيا للال القضااا
لل ا اال اامارس ا ااات الض ا ااارة جالقوال ا ااب النمطي ا ا ا ال ا ااا تنط ا ااو لل ا اال متيي ا اات ا ا اا ،اا ا ا ارأة()19ش جيف
لا 5390ا لبت جلن ارباا منظم العم ال،جلي كينيا أن تق ،معلومات ل أي تا،ا ك
حم،دة اصذتا يف سيا التعليمس جالتا،ريب جاالساتخ،ا جااانا ا لتنةياذ ياالت توليا ءا،ف
مواءا القوالب النمطي اجلن اني ةعالي ()15ش
 -90جيف لا 5399ا حثات جلنا القضااا للال التمييات العندار كينياا للال اانةااذ الداار
للت ا اريع ااتعل ااح خبط اااب ال راهي ا ا جالتاا اريح لل اال ال راهي ا ا جالتاقي ااح يف ي ااع االدل ااااات
جمقاااة اجلناة()10ش
 -91جألر ات جلنا القضاااا للاال التميياات العنداار لا دلقاااا تاا فاارض اارجت متييتيا مةر ا
للاال النااو يني جلاارب ال اواح جالدااوماليني جال ينيااني اانااا،ري م ا أ ا رساايو فيمااا يتعلااح
ااااللااف اجلن ااي جا دااوا للاال جماااتح اهلويا ش جألر اات اللجنا لا دلقاااا أيضااحل ن ا ااتماا
ال،سااتور اجل،ياا ،للاال ح اامس ااوات ل اااا اجلن ااي يةاارض للاال اااوا نني معاملا تةاااالي ق ااب
الطريق الا اكت بت ا اجلن ي ال يني ش جحثت اللجن كينيا للل امان معامل يع ااوا نني
معامل مت اجي جمناامس جماتح اهلوي ()11ش
 -92جالحظت اليوني يف أن جلن ا،رباا ا فريقي ااعني ققو الطة جرفاه رأت أن كينيا
تنتاااك حقااو ا ةاااا النااو يني يف لاا ،التميياات جيف ا دااوا للاال اجلن ااي جيف لاا ،التعاارض
ال انعا،ا اجلن اي ش جأ اارت أن ا ةااا الناو يني ال نااون ااادات مايالد جال حيدالون
للاال اجلن ااي تلقاتي ااحل لناا ،لااو امس س ا  99ساان ا ااا يقياا ،حقااودامس عاا ،ذلااك يف التملااك جيف
الد ااا جالتعل اايمس()12ش جحث اات اللجنا ا ااعنيا ا قق ااو اان ااان كيني ااا لل اال احا ااا حق ااو ي ااع
ا ةااا اانااا،ري ما أ ا نااو ج ااكهمس ما ا ةاااا ذج الواااع ااماما ا يف ا دااوا للاال
اجلن ي جللل طاد هوي ج ني ()19ش
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 -99جألر اات اللجنا ا ااعنيا ا قق ااو اان ااان لا ا دلقا ااا تاا التب ااا ن يف ت ااجي ااوالي اا،ش
جحثاات اللجن ا كينيااا للاال ااامان الت ااجي ال ااام جلميااع ا ةاااا ااولااودي يف دليماااا لاا،
جالدءمس()11ش

باء -حق الفرد ي الحياة والحرية وامن الشخصي
أن ا ر اامس جدااف تطبيااح لقو ا االاا،ا يف كينياااا
 -91أ ااار فريااح ا ماامس ااتااا،ة القطاار
مل يتاقااح تقاا ،يااذكر حنااو ل اتاااا()19ش جد ا م ،مالحظااات امل ا ك ا م ا اللجن ا ااعني ا ققااو
اان انا يف لا 5395ا ججلن مناهض التعذيبا يف لا )11(5390ش
 -99جأ اار فرياح ا ماامس ااتاا،ة القطاار أيضااحل أن متتاع الةاارد ققا يف ا ياااة جا ريا جأمنا
ل ا أمااورا مناااا ااخااا ر ا مني ا القاتم ا
ال خدااي ال ي اتاا متاا،نياحل يف كينياااا جيعاات ذلااك
جالتا،ياا،ات الااا ت ا لاا الدارالات اا االا العنيةا دااا البلاا ،جيف منطقا البااكات ال اارب
جمنطقا القاارن ا فريقااي جأن ااط العدااا ات ااءراميا اا االا جاايلي اايات يف اانااا ح ا ضاري
جالريةيا للاال ال اواا جاهلجمااات اارها يا جالنتالااات العنيةا يف اانااا ح ال اامالي جالدارالات
الطاتةي جالقبلي للل ااوارد جالنتالات للل ا راااي جالدارالات ذات الا،جافع ال ياساي للال
ا ،جد ااداري ()23ش
 -91جذكار فرياح ا مامس ااتاا،ة القطار أنا ر امس اجلااود اابذجلا ا ا،ار م ارجا داانون منااع
التعذيبا أجردت جساتط االال تقارير ل ألماا تعاذيب جلملياات لا،ا ااارحل القضااا ما
ءانااب مااوظةي أما ال،جلا ا ال ساايما يف اانطقا ال اااحلي ()29ش جداا،مت جلنا مناهضا التعااذيب
جاللجنا ااعنيا ققااو اان اان مالحظاات املا ()25ش جحثات جلنا مناهضا التعاذيب كينياا للاال
التاقيح يف يع حاالت استخ،ا القوة ااميت جالقوة ااةر م ءانب دوات ا م ا جمقاااة
اجلناااةا جااامان تقيماا ،يااع لمليااات ال اار جاجلااي ا مبااا يف ذلااك أن ااط م افا ا اارهااابا
()20
تقي،احل كامالحل التتامات البل ،مبوءب القانون ال،ج ش جحثت جلن مناهض التعذيب كينيا أيضاحل
للاال أن ت ة ا اسااتخ،ا اللجن ا ااعني ا ال اار الو ني ا نظام ااحل للةاارت يودااف مبوءب ا ل ا العم ا
اجلناة ااتلومون ني التاقيح معامس()21ش جحثت اللجن ااعنيا ققاو اان اان كينياا للال تقا،مي
تعويضات مناسب للضاايا()22ش
 -53جنا ماو فريااح ا ماامس ااتااا،ة القطاار التقاا ،احملاارت يف ااالن النظااا القضاااتيا ج التنةيااذ
اجلااار لتو اايات فردا العما الو نيا ااعنيا ااالن النظااا اجلناااتيا ج التقاا ،احملاارت حنااو تعتيات
حقااو ا ااخا اجملااردي م ا ح اريتامسش جمااع ذلااكا ينب ااي تيااادة االلتمااادات ااالي ا الو ني ا
ااخدد للمنس ات اا الحي جتوسيع نطا لمليات الن ال اجون()29ش جحثات اللجنا
ااعني ا ققااو اان ااان كينيااا للاال لااالحل م ا ل االكتظااا يف ال ااجونا طاار مناااا ا ا اا
الب،يل للعقو ()21ش جحثت جلن مناهضا التعاذيب كينياا للال موااما أجاااا االحتجاات مباا يتةاح
جمعايك ا ممس ااتا،ة()29ش
10
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جنو فريح ا ممس ااتا،ة القطر أيضاحل التطورات ااجيا ي ااتعلق ققو ااارأة جالطةا ا
 -59م
جمناا س دانون حظر ت وي ا لضاا التناسلي لشناث لعاا  5399جمراءعا ال ياسا ااتعلقا
ت ااوي ا لضاااا التناساالي لشناااثش ججاءااات لمليا تنةيااذ القااانون ااعو ات ن اجمللاان ااعا
مب افا ا ت ااوي ا لض اااا التناس االي لشن اااث ال يعم ا ام ا ادت ا ا ج اابب ااع ااايك الثقافي ا
جاامارسااات التقلي،ي ا ال ااات،ة()21ش جألاارب لاا،د ما هياااات ااعاهاا،ات ل ا وال ا دلااح امل ا
تاا ت ااوي ا لضاااا التناساالي لشناااث()93ا جكااذلك تاا العنااف اامااارس ااا ،الن اااا جالةتيااات
لا ()99ش
 -55جألر ت جلن مناهض التعذيب لا دلقااا تاا التقاارير ااتعلقا عملياات االا،ا ااارحل
نطا القانونا ال سيما ل،ا الن اا اا نمات ااتاماات مبمارسا ال اعوذةش جحثات اللجنا كينياا
للل تع،ي دانون ال عوذة ( )9152م أء القضاا للل ارس ال عوذة جللل التاقيح مع
مرت هذ ا لماا جمقاااءمس()95ش
 -50جألر اات اللجن ا ااعني ا القضاااا للاال التميياات ااا ،اا ارأة ل ا دلااح اااا تاا اسااتمرار
ا اراض ءن ا ااي ا ج تاا دجر سا ااياح اجلا اانن يف ذلا ااك
االجتا ااار الن ا اااا جالةتيا ااات جاسا اات الهل
الداا،دش جألر اات اللجن ا أيض ااحل ل ا اس ااتمرار دلقاااا ن الق ااانون جيا مار فق ااط الب ايااا دجن معادب ا
ءانااب الطلااب()90ش جدلاات اللجن ا كينياااا يف ل ا أمااور أااار ا ياي ا الضاااايا ججتنيااب
الةتيات جالن اا التعرض لالست الا اجلن ي جمقاااة اجلناة جتي ك تعايف الضاايا ج دماءا
اراض
يف اجملتمااع جالتماااد اط ا لما ااامل اواءا ا االجتااار الن اااا جالةتيااات جاساات الهل
ءن ي ()91ش
 -51جأ ااارت اليوني اايف أن ا ر اامس مااا ااذا م ا ءاااودا ال ي اتاا اساات الا ا ةاااا يف
الب اا جاالجتار مس أمراحل اتعاحلا ااااف جءود ل،د كبك م أ ةاا ال وارا الاذي يتعرااون
ا اا ةتلة ا م ا العنااف جيةتقاارجن الرلاي ا جا ماي ا ااناساابتنيش جلااالجة للاال ذلااكا أد
ااطا تنةيااذ ا اار القانوني ا جاا ااالحات اهلي لي ا الااا
م ااتو اا اوارد ا ومي ا ااخدد ا
()92
ءاا،ف ياي ا ا ةاااا م ا العم ا االساات ال ش جألاارب ل ا وال ا دلااح امل ا ك ا م ا
اللجن ا ااعني ا القض اااا لل اال التميي اات ا اا ،اا ارأةا يف ل ااا 5399ا ججلن ا ا ارباا منظم ا العم ا
ال،جلي ا يف لا )99(5395ش ج لبت اللجن ااعنيا القضااا للال التمييات اا ،ااارأة كينياا أن
ت ت ا لما ا ةااا لا ريااح نةااذ التعلاايمس االتاماي()91ش جحثاات جلنا اارباا منظما العما
ال،جلي ا كينيااا للاال تعتياات ءاودهااا الرامي ا م افا ا لم ا ا ةاااا م ا أء ا القضاااا للي ا
ت،رجيياحل االا ار تم حم،د()99ش
 -52ج ينم ااا رحب اات اللجنا ا ااعنيا ا قق ااو اان ااان ق ااانون م افاا ا االجت ااار ا ااخا
ا ا اراض العما ا ا
()5393ا ألر ا ا ا ت لا ا ا دلقا ا ااا تاا التق ا ااارير ااتعلقا ا ا االجت ا ااار ا ا ااخا
()91
جاالس اات الا اجلن ااي جن ااتا ألض اااا اجل اامسا ال س اايما ألض اااا ء اامس ااد ااا ني اااااح ش جيف
لا ااا 5390ا د ا اا،مت مةوا ا ا ا م ا اامس ااتا ا اا،ة ال ا ااامي ق ا ااو اان ا ااان تقري ا اراحل ل ا ا اا ا ا ل
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نة اااا()13ش جأ ااارت ااةواا ال ااامي أيضااحل أن اللجنا ا جرج يا قااو اان ااان جال ااعوب
ح،دتا يف تقريرها الرا ع جالثالمني ل أن طتاا ااق ،منمتر رؤساا دجا جح ومات منظما
الوح اا،ة ا فريقي ا ا ا جا ااع ا ااخا ااد ااا ني اااااح يف كيني ااا التب ااار م ا ا ل مث ااكة للقل ااحا
جسلطت الضوا يف التقرير للال عاح ااباادرات الاا اصاذءا كينيااا جمنااا تاوفك لاوات الودايا ما
أ ع ال امن إلانااحل للمداا ني ااااح جتنظايمس ياالت توليا ()19ش جالحظات ااةواا ال اامي أن
الن ا ااخ ااع،ل ا ا م ا ا دا ااانون ا ا ااخا ذج االاد ا ا يف كينيا ااا يعا اااف ا اااااح و ا ااة حال ا ا
لاد ()15ش

جيم -إقامة العدل ،بما ي ذلك مسألة اإل اله من العقاب ،وسيادة القانون
 -59فيم ااا يتعل ااح مبا اااكمس "القاا ااي"ا ال ااا أن ا ها ال،س ااتور اجل،ي اا ،و ااةاا حم اااكمس فرلي ا
ةتد االنظر يف م اات داانون ا سارة اا الم ا حثات اللجنا ااعنيا القضااا للال التمييات اا،
اارأة كينيا للل مواام القانون ال،ي جالقانون العريف مع أح ا االتةاديا ا جللال اضااا حمااكمس
"القااي" ح ا اا اجاة احمل،دة ااندو للياا يف ال،ستور اجل،ي)10(،ش
 -51جألر اات لاا،ة هياااات معاهاا،ات لا دلقاااا تاا اا ا ل ااتمثلا يف ااعو اللجااوا
الع،الا ش ج لباات اللجن ا ااعنيا القضاااا للاال التميياات ااا ،اااارأة كينيااا أن تتيا العقبااات الااا
تواءاا ااا اا ارأة يف س اابي جلوتا ااا الع،ال ا ()11ش جأج اات جلن ا القض اااا لل اال التميي اات العند اار
تطبيح ا مس ااتعلاح تقا،مي اا اال،ة القانونيا اجملانيا يف ياع أحنااا البلا)12(،ش جأج ات اللجنا
ااعني ققو اان انا يف ل أمور أار ا توفك التموي ال اايف ،طا اا اال،ة القانونيا ()19ش
جحث اات جلنا ا مناهضا ا التع ااذيب كيني ااا لل اال ااسا اراا تق اا،مي م اارجا د ااانون اا ااال،ة القانونيا ا
( )5395الرباانا ااااف ال ياس الو ني ااتعلق اا ال،ة القانوني ()11ش
 -59ج ا م،دت ااق ااررة ا ،ااا ااعني ا ق ااح اان ااان يف ا د ااوا لل اال مي ااا ال اارب اا مون ا
جااا،مات الداارف الداااي للاال أن تي اار اللجااوا الع،ال ا يف حاااالت االنتااكااات ااتلوم ا
للاح يف اايا جا،مات الدرف الداي أمر أساسي ا اال ال لطاتش جدلت ااقاررة ا،ا ا
كينيا امان اانةاذ القانوين الةعاا للاح يف اايا جالدرف الداي()19ش
ا،جر داانون يايا ال ااود (ااعا،ا) ()5393
 -51جأ ار فريح ا ممس ااتا،ة القطار
ج ت ا ي الوكال ا ااعني ا قماي ا ال اااودا ج ن كاناات الوكال ا تواء ا ااعو ات اابب نقااع
ااا اوارد( )11ش جحث اات جلنا ا مناهضا ا التع ااذيب كيني ااا لل اال التقي اا ،ح ااا د ااانون يايا ا ال اااودا
جالتاقيح يف االنتااكاتا جمقاااة اجلناة ااتلومني()93ش
أن جلن ا ا قيقا جالع،ال ا جاادااا ا اان ا ة يف
 -03جأ ااار فريااح ا ماامس ااتااا،ة القطاار
ل ااا 5339ا أجن ااتت مامتا ااا جد اا،مت تقريره ااا الا ارتين يف ل ااا 5390ش جذك اار الةري ااح أن
التقرير اضع للنقاش يف الرباان جأن تو يات مل تنةذ ع)99(،ش
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 -09جفيما يتعلح اا ل ذاءاا ألر ت جلن القضاا للل التمييات العندار لا أساةاا لعا،
حدااوا أ ااااي م ا ااااايا العنااف الااذ اناا،لع لقااب االنتخا ااات للاال تعااويحا جلعاا،
مقاااااة اجلناااة()95ش جحثاات اللجن ا ااعني ا القضاااا للاال التميياات ااا ،اا ارأة كينيااا للاال ا اامان
حداوا الن ااا جالةتياات الاالع جدعا اااي ذلاك العناف للال ا مايا جااندااف الةعااا()90ش
جألر اات اللجنا ااعنيا ققااو اان ااان لا أسااةاا لعاا ،اصاااذ ءارااات للتاقيااح جااقاااااةا ااا
تةادمس مناخ اافالت م العقاب ال ات ،أ الحل ()91ش جحثت جلن مناهض التعذيب كينيا
أد
لل اال التاقي ااح يف ي ااع ادل ااااات االس ااتخ،ا ااة اارت للق ااوة جالتع ااذيب جاال اا،ا ا ااارحل نط ااا
القانون م ءانب ال ار جاجلاي أمنااا العناف الاذ انا،لع لقاب االنتخا ااتا جللال مقااااة
اجلناة جتق،مي التعويح ااناسب جلميع الضاايا()92ش
 -05جحثاات جلنا مناهضا التعااذيب كينيااا للاال موا اال التعاااجن مااع اااا،لي العااا للما ما
أن كينيا اصذت اطاوات حناو التعااجن
اجلناتي ال،جلي ()99ش جأ ار فريح ا ممس ااتا،ة القطر
مع احمل ما ش جر امس ذلاكا أ اار الةرياح أن رتاين هياا االدلااا احمل ما اجلناتيا ال،جليا اءامس
كينيا ع ،التعاجن ج الت مك للل ال اود()91ش
جنوها اات اليوني ا اايف التق ا اا ،احملا اارت حن ا ااو التم ا اااد التا اا،ا ك الالتم ا ا لتلبي ا ا احتياء ا ااات
 -00م
ا حاا،اث يف ال ااجون جأم اااك االحتجاااتا جت ااذلي مااا يواءاون ا م ا ااعو اتش جر اامس ذل ااكا
أ ارت اليوني يف ارجرة رفع س اا نجلي اجلناتي ا احمل،د ثماين سنواتا مبا يتةح جااعايك
ال،جلي ()99ش جد،مت جلن مناهض التعذيب مالحظات امل ()91ش

دال -الحق ي الخصوصية والزواج والحياة األسرية
 -01أج اات اللجن ا ااعني ا ققااو اان ااان ا ن تبط ا كينيااا جتاارمي العالدااات اجلن ااي ااني
البال ني اااااني ج ني ااثلينيا ج ن تناي الو مس االءتمالي ااقان ااثلي اجلن ي ()13ش

هاء -حريععة التعبيععر وتكععوين الجمعيععاه والتجمععل السععلمي والحععق ععي المشععاركة ععي
الحياة العامة والحياة السياسية
أن ال،ساتور يانع للال حريا التعباكا جر امس ذلاك
 -02أ ار فريح ا ممس ااتا،ة القطار
يالحاات تدااال ،اطاااب ال راهيا جالتعدااب الاا،ي جالنتلا اامنيا ال االبي جالقوالااب النمطيا يف
جساتط االال ()19ش
 -09جأج ات اليون ا و ا ن ت اجع كينيااا للال ل اااا جتارمي الت اااك الاذ يعاا ،فعاالحل ءراميااحل
مبوءب اااواد ما  533 911ما داانون العقو ااتا ج دراحل الت ااك يف اار القاانون ااا،ين
جفقاحل للمعايك ال،جلي جمراءع م رجا دانون ااعلومات جاالتداالت ال يا (ااعا،ا) ()5390
لضاامان تواؤم ا مااع ااعااايك ال،جلي ا جااامان مت ا الداااةيني جالعاااملني يف إلاااا االااال م ا
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ارس ألماهلمس يف يا حرة جم مون جالتاقيح يف ياع اهلجماات للال الدااةيني جالعااملني يف
إلاا االال جامان االماا ال ام ل يادة القانون()15ش
 -01جألر ت جلن مناهض التعذيب ل دلقاا تاا الغ اا،افعني لا حقاو اان اان لا
تعرا ااامس للتخوي ااف جااض ااايق ج س ااااة ااعاملا ا ما ا ءان ااب ال اار ش جدل اات اللجنا ا كيني ااا
اا ااارل التاقيااح يف أي ا ادلااااات تتعلااح االلتاا،اا للاال اااا،افعني ل ا حقااو اان ااان أج
صويةامس()10ش
أن ال،ساتور يلا وت ا وما اصااذ تا،ا ك ت اريعي
 -09جأ ار فرياح ا مامس ااتاا،ة القطار
جت،ا ك أار المااا مبا،أ لا ،ءاوات ا أحا ،اجلن اني أكثار ما ملثاي ألضااا اهليااات الاا
االنتخاب أج التعينيش ج مني الةريح أن هذ الت،ا ك أدت تيادة ك م ابود ا ج الت
ت
 52يف ااات ا يف متثي اارأة يف اهلياات الت ريعي جالقضاتي جالتنةيذي التا عا للا وما ش جماع
أن لماااا دالاا،ة لاا ،ءاوات ا أحاا ،اجلن ااني
ذلااكا أ ااار فريااح ا ماامس ااتااا،ة القطاار
العتبا ال،سااتوري ااقاا،رة ن ااب  03يف
أكثاار ما ملثااي ااقالاا ،تعا َّارض النت اسااات جمل يد ا
()11
ااات ا ا جذلااك لعاا ،جءااود ااار سياساااع جت اريعي ش جداا،مت اللجن ا ااعني ا القضاااا للاال
التمييت ا ،اارأة مالحظات امل ()12ش

واو -الحق ي العمل و ي التمتل بشروط لمل لادلة ومؤاتية
 -01ألر ت اللجن ااعني القضاا للل التمييت ا ،اارأة ل دلقاا تاا استمرار التمييت ا،
اارأة يف ساو العما جات ااا فجاوة ا ءاور اني الن ااا جالرءااا جالةدا اااا جتركات الن ااا
يف ال و ك الر ي دجن التمتع الضمان االءتماليش ج لبت اللجن كينيا أن ترفع الن اب
اااويا للن اااا يف العما اااا،فوا ا ءار جأن تعااتت التا،ا ك الراميا القضااا للاال الةدا اااا
ا فقي جالرأسي جأن تضم تنةيذ مب،أ ا ءر اات اج ل العم اات اج القيم ()19ش

زاي -الحق ي الضمان االجتمالي و ي التمتل بمستوى معيشي الئق
 -13منو فريح ا ممس ااتا،ة القطر اجلاود الا اذلتاا كينياا للاا ،ما لا،د ال ا ان ذج
االحتي اااحل اا ااتمر ااعونا ا ال ذاتيا ا يف اان ااا ح القاحلا ا ج ااب القاحلا ا ش جر اامس ذل ااكا تب ااني
ااحدااااات أن  9.1مليااون كي ا يف ااتوسااط قاء ا م ااتمرة هااذ اا ااال،ةا جأن الن اااا
جا ةاا ي لون  92يف ااات م هنالا احملتاءني()11ش
 -19جيف معا ا اارض اال ا ا اراب ل ا ا ا ا سا ا ااف تاا التقا ا ااارير ااتعلق ا ا ا ا ا اااااالا الق ا ا اار م ا ا ا
اا اتو نات ااك النظاميا دجن الت اااجر اا اابح ماع سا اهنا أج اطااارهمس م ابقاحل ااذلكا أج اات
اللجن ااعني ققو اان ان واع دوانني جسياسات ةاف ن لمليات اااالا()19ش
 -15جأ ااارت ااق ااررة ا،ا ا ا ااعني ا ق ااح اان ااان يف ا د ااوا لل اال مي ااا ال اارب اا مونا ا
جااا،مات الداارف الداااي ات اااا الةجااوة ااني اانااا ح ا ض اري جالريةي ا يف ا دااوا للاال
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اايا ش فةي منطق ،ي،ة البع ،يف مقا ع توركاناا مثالحلا د ،تد اا اف الا جياب أن يقطعااا
ال ااخع للادااوا للاال اايااا  52كيلااومااحل جلااادة مااا تتااو الن اااا جا ةاااا مام ا ي ا
اايااا يف أجلي ا ش جأ ااارت ااق ااررة ا،ا ا أيض ااحل أن ال ث ااك م ا الن اااا جالةتيااات أل اار ل ا
اوفا م التعارض للعنافا مباا يف ذلاك العناف اجلن ايا لنا ،اساتخ،اما دجرات ااياا العاما
أمناا اللي ()11ش

حاء -الحق ي الصحة
 -10ألر اات جلنا ا مناهض ا ا التع ااذيب ل ا ا دلقا ااا تاا التعق اايمس الق اار جااءب ااار للن اااا
ااد ااا ات ة ااكجس ااي اا،ت جالن اااا ذجات االادا ا ش جحث اات اللجنا ا كيني ااا لل اال تعتي اات ءاوده ااا
للتاقيااح يف ادلااااات التعقاايمس ااك الطااولي أج اامارسااات الضااارة ا ااار ذات الداال الدااا
ااجنا ي ()933ش
أن كينيااا أحاارتت تقاا،ماحل ااك كاااف يف ا اا ،ما
 -11جأ ااار فريااح ا ماامس ااتااا،ة القطاار
جفيااات الن اااا جالولاا،ان جا ةاااا الااذي هاامس دجن ا،ام ا ا النا ا ل ا أم اراض ا توديااااش
جدا اا،مت اليوني ا اايف مالحظا ااات امل ا ا ()939ش جال ي ا اتاا التموي ا ا ا ا ااومي ااخدا ااع للدا ااا
حم،جداحلا جتتام ا سرة اجلتا ا كارب ما اانةاا ال لاي للال الداا الاذ يا،فع معظما نقا،احل
مبا ر()935ش
ج
 -12ج ا م،دت ااقااررة ا،ا ا ااعني ا اايااا جالداارف الداااي للاال أن فواتاا ،االسااتثمار يف
اايااا جالداارف الداااي جااااا متام ااحل يف حت ااني الدااا ش فقاا ،أد هااذا االسااتثمار جتنااب
أمراضا كااساااا جا  ،م جفاة ا ةااا جتياادة نتاءيا الباال نيا جتياادة انتظاا ا ةااا يف
اا،ارسش جأفاادت ااقاررة ا،ا ا ا ن  93يف اااتا ما جفياات ا ةااا دجن سا ا،ام ا (10
ااسااا()930ش
جفاة ل  9 333مولود حي) يف البل،ا يف لا 5395ا تعت
 -19جألر اات اليوني اايف ل ا دلقا ااا ن الن اااا جالةتي ااات أكث اار ت ا مراحل ة ااكجس ااي اا،ت م ا
الرءااا ذ حي،ث  03يف ااات م حاالت الع،ج اجل،ي،ة ااي،ت ني ال ا ات الالع ه يف
سا  51 92ساان ()931ش جداا،مت اللجنا ااعنيا القضاااا للاال التميياات ااا ،ااارأة مالحظااات
امل ()932ش

طاء -الحق ي التعليم
أن ا ر اامس التقاا ،احملاارت منااذ لااا 5393ا جيااب
 -11أ ااار فريااح ا ماامس ااتااا،ة القطاار
القي ااا ااال ثك فيم ااا يتعل ااح تعتي اات ا ااح يف التعل اايمس اا ة ااوا للمجتمع ااات ااام ا ا ا مبا ا ف اايامس
الالءاون الذي يعي ون يف ااناا ح القاحلا ج اب القاحلا ا جالطاالب ااداا ون ةاكجس اايا،تا
جن ا ااب كب ا ااكة ما ا ا فقا ا اراا ا ض ا اار ال ا ااذي يعي ا ااون يف م ا ااتو نات ا ااك نظاميا ا ا ا ال س ا اايما يف
نكج ()939ش جأ اار الةرياح أيضااحل أنا ر امس حت ا معا،ا معرفا الن ااا االقرااة جال تا ا نتيجا
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لل ياس ااات ا ومي ا ااجيا ي ا ا ال ي اتاا التة اااجت ااني الرء اااا جالن اااا يف ه ااذا الد اا،د ي ا
حتاا،ياحلا ذ يةتقاار  00يف ااات ا م ا الن اااا ماااارات الق ارااة جال تا ا ا ساسااي ا ااقارن ا مااع
ن ب  55يف ااات ني الرءاا()931ش
 -19جأ ااارت اليون ا و التو اايات ااتعلق ا ااا ح يف التعلاايمس الااا دبلتاااا كينيااا يف ااار
االستعراض ال،جر ال اام ا جا ااتعلاح ااا جأج ات ا ن ت اجع كينياا للال لا أماورا منااا
ت ثيااف ءاودهااا م ا أء ا حت ااني نولي ا التعلاايمس( )939جاصاااذ متياا ،م ا التاا،ا ك لتا ااني سااب
حد ااوا ا ة اااا الض ااعةاا لل اال التعل اايمسا ال س اايما أ ة اااا ا س اار ااعي ااي اانخةض ا ال اا،ا
جموا اال ءاودهااا الراميا حتقيااح اا اااجاة ااني اجلن ااني يف إلاااا التعلاايمس()931ش جداا ،تو اايات
امل ك م اليوني يف جاللجن ااعني القضاا للل التمييت ا ،اارأة()993ش
 -11جيف لااا 5390ا الحظاات جلنا اارباا منظما العما ال،جليا أن دااانون التعلاايمسا الااذ
التم ،يف كانون الثاين/يناير 5390ا رفع س التعليمس االتامي  99سن ا جهو أللل م ا ،
ا دىن ل ا ا االلتا ااا العما ا ( 99س اان )ش جأ ااارت اللجنا ا أن اتةاديا ا ا اا ،ا دىن ل ا ا
االسااتخ،ا (رداامس  )909ل اان 9110ا ت ااات للاال الاا،جا ا لضاااا أن تضااع حاا،احل أدىن ل ا
االسااتخ،ا ال يق ا ل ا س ا اساات ماا التعلاايمس االتاماايا جحيبَّااذ الاار ط ااني هااذي ال اانني للاال
الناو الذ دلت ليا التو اي (ردامس )919ا ل ان 9110ا ا ن ال ا الا،نيا للت ا ي ()999ش
جرأت اللجن ا أيض ااحل أن التعلاايمس هااو أحاا ،ال ااب ا كثاار فعالي ا ا افا ا لم ا ا ةااااا جحثاات
كيني ااا لل اال تعتي اات ءاوده ااا م ا أء ا تي ااادة مع اا،الت االلتا ااا جاالنتظ ااا اا اا،ارسا ال س اايما
لأل ةاا حىت س  99سن ()995ش

ياء -األشخاص ذوو اإللاقة
 -23أ ارت اليوني يف أن كينيا اددت حتويالت نق،ي لتلبي احتياءات ا اخا
ذج االاد ال ،ي،ةا مبا فايامس ا ةاااا جكاذلك ااداا ني ااااحش اك أن ااعف اااوارد دلا
م نولي التعليمس ااق ،هلذ الةاات الضعية ()990ش جد ،فريح ا ممس ااتا،ة القطر مالحظات
امل ()991ش
ااجعت جلن ا القضاااا للاال التميياات العنداار كينيااا
كاف -األقلياه والشعوب األصلية-29
للل مت ني ا دليات اامني م التمثيا يف اهليااات ا وميا ا جاهليااات جاللجاان اان ا ة مبوءاب
ال،ستور اجل،ي،ا جا ءاتة اانتخب ا كالرباان()992ش ج جعت اللجن كينيا أيضاحل للل ل أماورا
مناا التد ،اظااهر التةااجت ااما جاادليماي جتقلايع مظااهر لا ،اا ااجاة فيماا اني الةااات
اامني يف إلاالت مث االستخ،ا جالتعليمس()999ش
 -25جألر اات اللجنا ااعنيا ققااو اان ااان لا والا دلااح تاا التقااارير ااتعلقا اااااالا
الق اار رااااي جرمتاااا إلتمعااات أجءيااك ج ناا،جرجين لا أسااالفاا جالتاا،ا يف هااذ ا رااااي
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جنتا مل يتاا()991ش جالحظت جلنا القضااا للال التمييات العندار قلاح أن كينياا مل تنةاذ دارارات
اللجن ا ا فريقي ا قااو اان ااان جال اعوب فيم ااا يتعلااح عمليااات ااءااالا الق اار جملتمع ااات
أجءيك ج ن،جرجين ل أراايااا جحثت اللجن كينيا للل تق،مي التعاويح هلاذ اجملتمعاات()999ش
جد،مت جلنا اارباا منظما العما ال،جليا تو اي املا ()991ش جدا،مت جلنا القضااا للال التمييات
العند ا اار مالحظ ا ااات امل ا ا ا فيم ا ااا يتعل ا ااح ا ا ا ءالا ا ااعب س ا ااامبورج ج ا ااعب س ا اان وير ل ا ا ا
أن ح وم ا كيني ااا ا لت فرد ا لم ا
أراا ااياما()953ش جأ ااار فري ااح ا م اامس ااتا اا،ة القط اار
لواع ار لتنةيذ درارات اللجن فيما ع لمليات ءالا عب ن،جرجين()959ش

الم -المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء
 -20أ ا ا ااارت مةوا ا ا ااي ا ا اانجن الالءا ا ا ااني أن ا وم ا ا ا ا أ ا ا اا،رت يف ك ا ا ااانون ا جا/
دي ا اامرب 5395ا لق ا ااب سل ا اال م ا ا ا ح ا اا،اث ا مني ا ا ا توءيا ا ااحل حي ا اا،د سياس ا ا اادام ا ا يف
ااخيم ااات جيل ا وت الالءا ااني جملتم ااي اللج ااوا االنتق اااا م ا ااراك اات ا ض اري ةيَّم ااي داداب
جكاكوما لالءانيش جيف رذار/مارس 5391ا ،ر توءي إلَّ،د يف هذا الدا،د جيف جدات الحاح
ح،دت ا وم هذي ااخيمني و ةاما اانطقتاني الوحيا،تني اللتاني ا لالءااني جملتم اي
اللجا ااوا اادام ا ا ما ااا يف كينيا اااش جأ ا ااارت مةواا ااي ا اانجن الالءاا ااني أيض ا ااحل أن التا ااوءياني
الدادري جالت،ا ك ا مني ااتخذة كان هلاا تا مك كباك للال الالءااني جملتم اي اللجاوا يف ناكج
جيف ااراكت ا ضري ا ار ا سباب مناا ال مراكت االستقباا جالتوميح جالت جي ا جالتقاا
جاحتجات الالءاني جملتم اي اللجاواش جأفاادت مةوااي انجن الالءااني ا ن لملياات االلتقااا
جاالحتجات هذ ادانت ت جي لا،د ما حااالت االلتا،اا ما ءاناب م انج نةااذ القاانونا
مناا العنف الب،ينا جالعناف اجلن اي جاجلن ااينا جااعاملا اااينا جاال تاتاتا اااااف تداال،
ااوادف الا تنطو للل كر ا ءانب ني اجلماور جيف جساتط االال ش جأ ارت معلومات
أن الن ا اااا جا ة ا اااا جا ا ااخا ذج االحتياء ا ااات ا،ا ا ا كا ااانوا ا ااني احملتج ا اتي ا ج أن
مةواااي اانجن الالءاااني مل متاانع ال فر ا حماا،جدة للو ااوا مرافااح االحتجااات()955ش جذكاارت
مةوا ااي اانجن الالءا ااني أيضا ااحل أن ا وما ا اا،أت يف ني ااان/أ ري  5391ترحيا ا الالءا ااني
جملتم ا ااي اللجا ااوا م ا ا اانا ااا ح ا ض ا اري ا مبا ااا يف ذلا ااك الاحي ا ا الق ا اار ا ةيما ااي داداب
جكاكومااا()950ش جأد الاحي ا ااك الطااولي للوالاا،ي أج اقاا،مي الرلاي ا ااخيمااني فد ا
حنو  033ة ل جال،يامس()951ش
 -21جيف اوا ذلك الواعا أج ت مةواي نجن الالءاني ا ن تقاو كينيااا يف لا أماور
أااار ا تطبيااح ء ارااات للةاااع ا م ا تت اامس الواااون جال ااةافي جاالت ااا ا ج تاح ا فاار
الالءا ااني جملتم ااي اللج ااوا يف أم اااك االحتج ااات جاالمتث اااا اامس
الو ااوا دجن لراديا ا
احمل م ا العليااا الدااادر يف متوت/يولي ا  5390جالااذ ينكاا ،حااح الالءاااني يف التمتااع قري ا التنق ا
ج ا قو ا ساسي ا اار جالنظار يف ما ،ا اءا سياسا ااداما يف ةيماات ما حيا
ااارجرات ا ما الااو جتطبيااح فاااات االةاااا ااناسااب للاال ا ااخا ذج االحتياااحل ا،ااا
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ا ماي لل مان استمرار داامتامس يف ااراكات ا ضاري جمناع تارحيلامس الق ار جمناع حااالت
الت تت ا سر ني الالءاني جملتم ي اللجواا جالتعاجن للل اع لا ا سار ج ياالا اهتماا
داار
اااا لأل ااخا احملتج اتي م ا ذج االحتياءااات ا،ا ا ججتنااب التقاااا جاحتجااات الق َّ
ج ءراا حتقيقات فعال يف التقارير ااتعلقا ارت ااب م انج نةااذ القاانون التا،ااات جانتااكاات
قااو اان ااانا جمتا ع ا هااذ التقااارير جالتداا ،قااوة للموادااف اانطوي ا للاال كاار ا ءاناابا
جذلك التعاجن مع مةواي نجن الالءاني()952ش
 -22جأج اات مةواااي اانجن الالءاااني أيض ااحل ا ن تلتاات كينيااا مبباا،أ لاا ،االااادة الق اري
لالءاااني جملتم ااي اللجااواا جتتخااذ اطاوات ت ةا لاا ،لااادة متياا ،ماانامسا جتوافااح للاال لااادة
البلاا)959(،ش جداا ،تو اايات املا كا ما جلنا مناهضا التعااذيب
داااوا الالءاااني العاتاا،ي
()951
ش
جفريح ا ممس ااتا،ة القطر

ميم -المشردون داخليا
أن كيني ا ااا أح ا اارتت تق ا اا،ماحل يف تي ا ااك ل ا ااودة
 -29أ ا ااار فري ا ااح ا م ا اامس ااتا ا اا،ة القط ا اار
ج ل ا ااادة ت ا ااو ني معظ ا اامس اا ا ااردي دااليا ا ااحل ال ا ااذي ا ااردجا ا اابب العن ا ااف ال ا ااذ ان ا اا،لع لق ا ااب
انتخا ااات 5339-5331ش جر اامس ذلااكا ينب ااي تناااجا م ااات تعااويح اا ااردي داالي ااحل الااذي
ءاار دماااءامس يف اجملتمااعا جحت،ياا ،حلااوا ويل ا ا ء ا لل ا ان اات ا مري ()959ش جألاارب ل ا
وال ا ا دل ا ااح املا ا ا كا ا ا م ا ا جلنا ا ا القض ا اااا لل ا اال التميي ا اات العند ا اار جاللجنا ا ا ااعنيا ا ا قق ا ااو
اان ان()951ش

نون -الحق ي التنمية ،والقضايا البيئية
 -21ااَّ،دت ااقااررة ا،ا ا ااعني ا اايااا جااا،مات الداارف الداااي للاال أن مقاا،ار اايااا
 23يف
ااةقاودة ابب التو ايالت اك القانونيا جالت ار ات جا ،ااتر التقنيا ا اار يدا
ااات ا يف معظاامس أحناااا البلاا،ش جدالاات ن ذلااك يبع ا للاال القلااح ال اا،ي ،يف لاا ،يع ااين م ا ااع
اايا ا مث كينياا جيا،د أيضاحل االسات،ام االدتداادي جالبيايا للال ال اوااش جدلات اذا متيا،
ما اجلاااود ما أءا ا اا ،ما تلااك ا ،اااترا طاار مناااا االسااتثمار الااذ يااا،ف اسااتمرار
الت ا ي جالد اايان ش جلااالجة لل اال ذلااكا ينب ااي للا وم ا أن تتي اا ،ادااات جتمي ااع جص اتي مي ااا
ا مطار()903ش
أن كينياا التما،ت ا،طا الثانيا ااتوساط ا ءا
 -29جأ ار فريح ا ممس ااتا،ة القطار
()5391-5390ا الااا ت ا ءااتااحل م ا لملي ا تنةيااذ رؤي ا كينيااا لعااا 5303ا ج ااار لم ا
ا ماامس ااتااا،ة للم ااال،ة االاتيا ل ينيااا 5399-5391ا جاطا التنمي ا ال ااامل للمقا عااات
للل الداعي ،الاو ()909ش جي ام اار لما ا مامس ااتاا،ة للم اال،ة االاتيا ( )905اجملااالت
التالي ا ا الا ااا ا ا حتقيا ااح نتا اااتج فياا اااا اادارة التاولي ا ا جتنمي ا ا رأس ااا اااا الب ا اار جالنما ااو
االدتداد ال ام جاا ت،ا جاالست،ام البياي ج دارة ا رااي جا م الب ر ش
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أن عااح م اااريع الق اوانني ذات الداال ا مث ا
 -21جأ ااار فريااح ا ماامس ااتااا،ة القطاار
م رجا دانون التع،ي ( )5391جم رجا دانون الطاد ()5390ا أحيلت الربااان ما أءا
اامان التوتيااع العااادا ااوارد البلاا ،جمرجتا الطبيعيا ش جأ ااار الةريااح أيضااحل أن اااا،اجالت ااتعلقا
مب اارجلي الق ااانونني ه ااذي متثا ا فر ا ا كب ااكة جمناس ااب ما ا حيا ا التودي اات لتا،ي اا ،العملي ااات
جالقوال ،التنظيمي لتلك القطالات()900ش

سين -حقوق اإلنسان ومكا حة اإلرهاب
 -93يف س اايا مالحظ ا تتاي اا ،اهلجم ااات اارها ي ا يف كيني اااا ألر اات اللجن ا ااعني ا قق ااو
اان ان ل دلقاا تاا ل ،جءود ار دانوين حي،د حقو اان اان الواءاب احاامااا يف اار
م افا ا ااره ااابا ج تاا ادل ااااات م ااارك كيني ااا يف لملي ااات ت االيمس اس ااتثناتي ج ل ااادة د اري
ل،ان يرءع أن يتعراوا فيااا النتااكاات حقاو
فراد ي تب يف الولامس يف ألماا رها ي
اان انش جحثت اللجن كينيا للل س ت ريع ن م افا اارهاابا يعارف اجلاراتمس اارها يا
جال يقي ،ا قو ااندو للياا يف العا)901(،ش
أن كينيااا أ لقااتا يف ااار ء ارااات م افا ا
 -99جأ ااار فريااح ا ماامس ااتااا،ة القطاار
اارهابا لملي اساتعادة ا ما اا اماة Operation Usalama Watchا جهاي ت ام سل ال ما
لمليات التم يط اجلمالي يف ناكج جااا،ن الرتي اي ا اار قثااحل لا اااااءري اك ال ارليني
جاارها ينيش جأااف الةريح أن العملي لقيت انتقادات ان ارها حقو اان ان جلت مكها الب،ين
جالنة ي اجل يمس للل اات مري االلتقاا جاالحتجات جالاحي الالحح ل نكج جل كها ما
ا ماك ا فضالحل ل فد الراَّع جا ةاا ل جال،يامس()902ش
()909
 -95جأدان ا م ا ااني الع ا ااا اهلجم ا ااات اارها يا ا ا ال ا ااا جدع ا اات يف  9متوت/يوليا ا ا 5395
جيف  59أيلوا/ساابتمرب )901(5390ا جأدان أيضااحل اا ،العبااارات اهلجمااات الااا اانت يااو 92
حتيران/يوني ا يف مب تااوينا يف كينياااا حي ا دت ا  19خد ااحل للاال ا د ا جءاارن لاا،د أكثاار م ا
ذلكش جأك ،ا مني العا إل،داحل تضام ا ممس ااتا،ة مع عب جح وم كينياا يف نضااهلما اا،
اارهابش جألرب ل مقت يف أن ال لطات ل ت لو ءا،احل يف مقاااة اجلناة للل حنو حيا متاماحل
التتامات كينيا ققو اان ان()909ش
Notes
Unless indicated otherwise, the status of ratification of instruments listed in the table may be found
on the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of
the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to the United Nations
compilation on Kenya from the previous cycle (A/HRC/WG.6/8/KEN/2).
The following abbreviations have been used in the present document:
ICERD
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination
ICESCR
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
OP-ICESCR
Optional Protocol to ICESCR
ICCPR
International Covenant on Civil and Political Rights
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ICCPR-OP 2
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Optional Protocol to ICCPR
Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death
penalty
CEDAW
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against
Women
OP-CEDAW
Optional Protocol to CEDAW
CAT
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment
OP-CAT
Optional Protocol to CAT
CRC
Convention on the Rights of the Child
OP-CRC-AC
Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed
conflict
OP-CRC-SC
Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and
child pornography
OP-CRC-IC
Optional Protocol to CRC on a communications procedure
ICRMW
International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant
Workers and Members of Their Families
CRPD
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
OP-CRPD
Optional Protocol to CRPD
ICPPED
International Convention for the Protection of All Persons from
Enforced Disappearance
Individual complaints: ICCPR-OP 1, art. 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1; OP-ICESCR,
art. 1; OP-CRC-IC, art. 5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77; and ICPPED, art. 31.
Inquiry procedure: OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; ICPPED, art. 33; OP-CRPD, art. 6; OPICESCR, art. 11; and OP-CRC-IC, art. 13. Inter-State complaints: ICCPR, art. 41; ICRMW, art. 76;
ICPPED, art. 32; CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10; and OP-CRC-IC, art. 12. Urgent action:
ICPPED, art. 30.
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children,
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.
Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces
in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of
Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); Geneva
Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Geneva Convention
relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention); Protocol
Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims
of International Armed Conflicts (Protocol I); and Protocol Additional to the Geneva Conventions of
12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts
(Protocol II). For the official status of ratifications, see International Committee of the Red Cross, at
https://www.icrc.org/IHL.
International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory Labour;
Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour; Convention No. 98 concerning the
Application of the Principles of the Right to Organise and to Bargain Collectively; Convention
No. 100 concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value;
Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation;
Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment; Convention No. 182
concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child
Labour.
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of
an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of ratifications, see
International Committee of the Red Cross, at https://www.icrc.org/IHL.
1954 Convention relating to the Status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of
Statelessness.
International Labour Organization Convention No. 87 concerning Freedom of Association and
Protection of the Right to Organise, Convention No. 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples
in Independent Countries and Convention No. 189 concerning Decent Work for Domestic Workers.
Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination
(CERD/C/KEN/CO/1-4), para. 29, and concluding observations of the Committee on the Elimination
of Discrimination against Women (CEDAW/C/KEN/CO/7), para. 52.
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Concluding observations of the Human Rights Committee (CCPR/C/KEN/CO/3), para. 10.
Concluding observations of the Committee against Torture (CAT/C/KEN/CO/2) and Corr.1, para. 39.
See also CEDAW/C/KEN/CO/7, paras. 47 and 52.
CAT/C/KEN/CO/2 and Corr.1, para. 37. For the full text of the UPR recommendation, see
A/HRC/15/8, para. 101.3 (Denmark).
CAT/C/KEN/CO/2 and Corr.1, para. 38.
CERD/C/KEN/CO/1-4, para. 28.
Ibid., para. 27.
CEDAW/C/KEN/CO/7, para. 48.
UNHCR submission for the UPR of Kenya, pp. 9–10.
UNESCO submission for the UPR of Kenya, pp. 6–8. For the full text of the UPR recommendations,
see, for example, A/HRC/15/8, paras. 101.17 (Saudi Arabia), 101.35 (Senegal), 101.109 (Slovakia),
101.110 (Plurinational State of Bolivia), 101.111 (Niger), 101.112 (Ireland), 101.113 (Cuba),
101.126 (Indonesia).
CERD/C/KEN/CO/1-4, para. 5; CCPR/C/KEN/CO/3, para. 3; CEDAW/C/KEN/CO/7, para. 4; and
CAT/C/KEN/CO/2 and Corr.1, para. 4.
www.un.org/sg/statements/index.asp?nid=4714.
ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, observation
concerning the ILO Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111),
adopted in 2011, published 101st ILC session (2012), available from: www.ilo.org/dyn/normlex/
en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2699499.
Statement by the Special Rapporteur on the human right to safe drinking water and sanitation, 28 July
2014. Available from
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14912&LangID=E.
According to article 5 of the rules of procedure of the International Coordinating Committee of
National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights (ICC) Sub-Committee on
Accreditation, the classifications for accreditation used by the Sub-Committee are: A: Voting
Member (fully in compliance with each of the Paris Principles), B: Non-Voting Member (not fully in
compliance with each of the Paris Principles or insufficient information provided to make a
determination), C: No Status (not in compliance with the Paris Principles).
For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by the International
Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights
(ICC), see A/HRC/27/40, annex.
UNCT submission for the UPR of Kenya, para. 3.
The following abbreviations have been used in the present document:
CERD
Committee on the Elimination of Racial Discrimination
CESCR
Committee on Economic, Social and Cultural Rights
HR Committee
Human Rights Committee
CEDAW
Committee on the Elimination of Discrimination against Women
CAT
Committee against Torture
CRC
Committee on the Rights of the Child
CRPD
Committee on the Rights of Persons with Disabilities
CERD/C/KEN/CO/1-4, para. 34.
CCPR/C/KEN/CO/3, para. 26.
Letter from the HR Committee to the Permanent Mission of Kenya to the United Nations Office and
other international organizations in Geneva dated 28 April 2014, available from
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/KEN/INT_CCPR_FUL_
KEN_17219_E.pdf.
CEDAW/C/KEN/CO/7, para. 53.
CEDAW/C/KEN/CO/7/Add.1. See also letters from CEDAW to the Permanent Mission of Kenya to
the United Nations Office and other international organizations in Geneva dated 27 August 2013 and
8 April 2014, available from http://tbinternet.ohchr.org/
Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/KEN/INT_CEDAW_FUL_KEN_15058_E.pdf and
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/KEN/INT_CEDAW_FUL_KEN
_16986_E.pdf.
CAT/C/KEN/CO/1, para. 36.
CAT/C/KEN/CO/2 and Corr.1, para. 40.
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For the titles of special procedures, see www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Themes.aspx and
www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Countries.aspx.
OHCHR Report 2011, OHCHR in the Field: Africa, p. 260. Available from
http://www2.ohchr.org/english/ohchrreport2011/web_version/ohchr_report2011_web/pages/ohchr_fi
eld.html.
Ibid., p. 259.
OHCHR Report 2012, p. 212. Available from
http://www2.ohchr.org/english/ohchrreport2012/web_en/allegati/15_Africa.pdf.
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13064&LangID=E.
OHCHR Report 2013, p. 239. Available from
http://www2.ohchr.org/english/OHCHRReport2013/WEB_version/allegati/15_Africa..pdf.
CEDAW/C/KEN/CO/7, paras. 17–18.
ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, direct request
concerning the ILO Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111),
adopted in 2013, published 103rd ILC session (2014), available from: www.ilo.org/dyn/normlex/en/
f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3142554.
CERD/C/KEN/CO/1-4, para. 13.
Ibid., para. 21.
UNICEF submission for the UPR of Kenya, para. 2.
CCPR/C/KEN/CO/3, para. 23.
Ibid.
UNCT submission for the UPR of Kenya, para. 15.
CCPR/C/KEN/CO/3, para. 10; CAT/C/KEN/CO/2 and Corr.1, para. 33.
UNCT submission for the UPR of Kenya, paras. 11–12.
Ibid., para. 14.
CAT/C/KEN/CO/2 and Corr.1, para. 9, and CCPR/C/KEN/CO/3, para. 11.
CAT/C/KEN/CO/2 and Corr.1, paras. 9 and 19.
Ibid., para. 11.
CCPR/C/KEN/CO/3, para. 11.
UNCT submission for the UPR of Kenya, paras. 17–18.
CCPR/C/KEN/CO/3, para. 16.
CAT/C/KEN/CO/2 and Corr.1, paras. 12 and 15.
UNCT submission for the UPR of Kenya, para. 10.
CCPR/C/KEN/CO/3, paras. 3 and 15; CAT/C/KEN/CO/2 and Corr.1, para. 26;
CEDAW/C/KEN/CO/7, paras. 19–20.
CCPR/C/KEN/CO/3, para. 15; CEDAW/C/KEN/CO/7, paras. 21, 22 and 24.
CAT/C/KEN/CO/2and Corr.1, para. 17.
CEDAW/C/KEN/CO/7, para. 27.
Ibid., para. 28.
UNICEF submission for the UPR of Kenya, paras. 8–9.
CEDAW/C/KEN/CO/3, paras. 27 and 28; ILO Committee of Experts on the Application of
Conventions and Recommendations, direct request concerning the Worst Forms of Child Labour
Convention, 1999 (No. 182), adopted in 2012, published 102nd ILC session (2013), available from
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3075837.
CEDAW/C/KEN/CO/7, paras. 33–34.
ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, observation
concerning the Minimum Age Convention, 1973 (No. 138), adopted in 2013, published 102nd ILC
session (2013), available from www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:
P13100_COMMENT_ID:3131848.
CCPR/C/KEN/CO/3, para. 17.
A/HRC/24/57, para. 39.
Ibid., para. 63.
Ibid., para. 78.
CEDAW/C/KEN/CO/7, paras. 11–12.
Ibid., paras. 13–14.
CERD/C/KEN/CO/1-4, para. 10.
CCPR/C/KEN/CO/3, para. 19.
CAT/C/KEN/CO/2 and Corr.1, para. 25.
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Statement by the United Nations Special Rapporteur on the human right to safe drinking water and
sanitation, 28 July 2014.
UNCT submission for the UPR of Kenya, para. 14.
CAT/C/KEN/CO/2 and Corr.1, para. 21.
UNCT submission for the UPR of Kenya, para. 19.
CERD/C/KEN/CO/1-4, para. 15.
CEDAW/C/KEN/CO/7, para. 26.
CCPR/C/KEN/CO/3, para. 13.
CAT/C/KEN/CO/2 and Corr.1, para. 18.
Ibid.
UNCT submission for the UPR of Kenya, para. 21.
UNICEF submission for the UPR of Kenya, para. 10.
CAT/C/KEN/CO/2 and Corr.1, para. 29.
CCPR/C/KEN/CO/3, para. 8.
UNCT submission for the UPR of Kenya, para. 25.
UNESCO submission for the UPR of Kenya, p. 8.
CAT/C/KEN/CO/2 and Corr.1, para. 32.
UNCT submission for the UPR of Kenya, para. 7.
CEDAW/C/KEN/CO/7, paras. 29–30.
Ibid., paras. 33–34.
UNCT submission for the UPR of Kenya, para. 33.
CCPR/C/KEN/CO/3, para. 21.
Statement by the Special Rapporteur on the human right to safe drinking water and sanitation – 28
July 2014.
CAT/C/KEN/CO/2 and Corr.1, para. 27.
UNICEF submission for the UPR of Kenya, para. 17.
UNCT submission for the UPR of Kenya, para. 36.
Statement by the Special Rapporteur on the human right to safe drinking water and sanitation, 28 July
2014.
UNICEF submission for the UPR of Kenya, para. 20.
CEDAW/C/KEN/CO/7, para. 39.
UNCT submission for the UPR of Kenya, para. 37.
Ibid., para. 38.
UNESCO submission for the UPR of Kenya, p. 8. For the full text of the UPR recommendations, see
for example A/HRC/15/8, paras. 101.17 (Saudi Arabia), 101.35 (Senegal), 101.109 (Slovakia),
101.110 (Plurinational State of Bolivia), 101.111 (Niger), 101.112 (Ireland), 101.113 (Cuba),
101.126 (Indonesia).
UNESCO submission for the UPR of Kenya, p. 8.
UNICEF submission for the UPR of Kenya, para. 13; CEDAW/C/KEN/CO/7, paras. 31–32.
ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, observation
concerning the Minimum Age Convention, 1973 (No. 138), adopted 2013, published 102nd ILC
session (2013), available from www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::
NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3131848.
ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, direct request
concerning the Minimum Age Convention, 1973 (No. 138), adopted in 2013, published 103rd ILC
session (2014), available from www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:
P13100_COMMENT_ID:3142561.
UNICEF submission for the UPR of Kenya, para. 21.
UNCT submission for the UPR of Kenya, para. 41.
CERD/C/KEN/CO/1-4, para. 20.
Ibid., para. 23.
CCPR/C/KEN/CO/3, para. 24.
CERD/C/KEN/CO/1-4, para. 17 and letters from CERD to the Permanent Mission of Kenya to the
United Nations Office and other international organizations in Geneva dated 30 August 2013, p. 2,
and 7 March 2014, p. 2, available from http://tbinternet.ohchr.org/
Treaties/CERD/Shared%20Documents/KEN/INT_CERD_ALE_KEN_7099_E.pdf and
www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CERD/EarlyWarning/Kenya7April2014.pdf. See also
CCPR/C/KEN/CO/3, para. 24.
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ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, direct request
concerning the Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111), adopted
in 2013, published 103rd ILC session (2014), available from www.ilo.org/dyn/normlex/en/
f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3142554.
Letters from CERD to the Permanent Mission of Kenya to the United Nations Office and other
international organizations in Geneva dated 9 March 2012, p. 1, available from
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/CERD_Kenya.pdf; 30 August 2013, p. 1, available
from http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/KEN/INT_CERD_ALE_
KEN_7099_E.pdf; and 7 March 2014, pp. 1–2, available from
www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CERD/EarlyWarning/Kenya7April2014.pdf.
UNCT submission for the UPR of Kenya, para. 42.
UNHCR submission for the UPR of Kenya, pp. 5 and 6. See also p. 1.
Ibid., p. 2.
Ibid., p. 7.
Ibid., pp. 6 and 7.
Ibid., p. 7.
CAT/C/KEN/CO/2 and Corr.1, para. 20; UNCT submission for the UPR of Kenya, paras. 48 and 50.
UNCT submission for the UPR of Kenya, para. 52.
CERD/C/KEN/CO/1-4, para. 16 and CCPR/C/KEN/CO/3, para. 20. See also CEDAW/C/KEN/CO/7,
para. 43.
Statement by the Special Rapporteur on the human right to safe drinking water and sanitation, 28 July
2014.
UNCT submission for the UPR of Kenya, para. 56.
Available from www.undg.org/docs/13463/UNDAF-Kenya-2014-2018.pdf.
UNCT submission for the UPR of Kenya, para. 57.
CCPR/C/KEN/CO/3, para. 14.
UNCT submission for the UPR of Kenya, para. 60.
www.un.org/sg/statements/index.asp?nid=6166.
www.un.org/sg/statements/index.asp?nid=7106.
www.un.org/News/Press/docs/2014/sgsm15951.doc.htm.
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