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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الحادية والعشرون
 5392كانون الثاين/يناير  91-03

مفوضعععية السعععامية لحقعععوق اإلنسعععان و قعععا  تجميعععل للمعلومعععاه الدتععع  ال  
 1والفقعرة  1/5)ب( من مر ق قرار مجلس حقعوق اإلنسعان 51 للفقرة

 51/15من مر ق قرار مجلس حقوق اإلنسان 

 كينيا  
هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقاارير هيااات ااعاها،اتا جااءارااات ا،ا ا ا   

لواردة ما  ال،جلا  ااعنيا  جيف تقاارير ااةوااي  ال اامي   قاو  مبا يف ذلك ااالحظات جالتعليقات ا
اان ااانا جيف  ااك ذلااك ماا  جماااتح ا ماامس ااتااا،ة الر ياا  ذات الداال ش جالتقرياار مقاا،  يف  اا   
مااوءت تقياا،احل  ا اا، ا دداال لعاا،د ال لماااتش جلال ااالا للاال الاانع ال اماا ا ي رءاال العااودة    

قرير أيا  رراا أج جءااات نظار أج ادااحاات ما  ااةوااي  ال اامي  الوميق  اارءعي ش جال يتضم  الت
 قو  اان ان خبالف ما يرد مناا يف التقارير جالبيانات العلني  الدادرة ل  ااةواي ش جهو يتبع 

ش جداا، 91/991هي ا  اابااادل التوءياياا  العاما  الااا التماا،ها إللاان حقاو  اان ااان يف مقاارر  
حوا ي هناي  النع مراءع ااعلومات الواردة يف التقريرش جرجليت يف ذ كرت للل حنو مناجي يف 

  ل،اد التقرير دجري  االستعراض جالتطورات الا ح،مت يف تلك الةاةش
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 المعلوماه األساسية واإلطار -اوال   
  (9)نطاق االلتزاماه الدولية -الف 

  (5)المعاهداه الدولية لحقوق اإلنسان  

 جلول  ال ا ق ا ال  يف أمناا ا 
ااءرااات ااتخذة 

 مل يد،  للياا/مل تقب   ع، االستعراض

اتةادياااااا  القضاااااااا للاااااال  يااااااع  التد،يح أج االنضما  أج ا،الف 
أ اااااااااا اا التميياااااااااات العنداااااااااار  

(5339) 

الربجتوكاااااااوا االاتياااااااار  الثااااااااين  
االااااح  العاااا، الااا،ج  ا،اااا  

  ا قو  اا،ني  جال ياسي 

 ااا قو  العاا، الا،ج  ا،اا   
االدتدااااااااااااااااادي  جاالءتمالياااااااااااااااا  

 (9115) جالثقافي 

الربجتوكاااوا االاتياااار  التةاديااا   
 مناهض  التعذيب

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

الربجتوكاااوا االاتياااار  التةاديااا   
حقاااااااااو  الطةااااااااا    ااااااااا ن  ياااااااااع 
ا  ةاااااااا جاساااااات الا ا  ةاااااااا 
يف الب اااااااا جيف ااااااااواد اا احياااااا  

 (5333وديعا )ت
اتةادياااااا  القضاااااااا للاااااال  يااااااع  

أ ااااااا اا التمييااااااات اااااااا، ااااااااارأة 
(9191) 

االتةادي  ال،جلي   مايا  حقاو   
 ياااع العمااااا اااااااءري  جأفاااراد 

 أسرهمس
اتةاديااااااااا  مناهضااااااااا  التعاااااااااذيب  

(9111 ) 
االتةاديااا  ال،جليااا   مايااا   ياااع  

ا  اااااااااااخا  مااااااااااا  االاتةااااااااااااا 
 (5331الق ر  )توديعا 

لطةااااااااااااااا  اتةاديااااااااااااااا  حقاااااااااااااااو  ا 
(9113) 

  

الربجتوكااااوا االاتياااااار  التةادياااا   
  ااااا ن ا ااااااا   حقاااااو  الطةااااا 

ا  ةااااا يف ااناتلاااات اا ااالا  
(5335) 

  

الربجتوكااااوا االاتيااااار  التةاديااااا   
حقاااااااااو  الطةااااااااا    ااااااااا ن  ياااااااااع 
ا  ةاااا جاساات الا ا  ةاااا يف 
الب ااااااااااااااا جيف اااااااااااااااواد اا احيااااااااااااا  

 (5333)توديعا 
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 جلول  ال ا ق ا ال  يف أمناا ا 
ااءرااات ااتخذة 

 مل يد،  للياا/مل تقب   ع، االستعراض

اتةادياااااااا  حقااااااااو  ا  ااااااااخا   
 (5339  االاد  )ذج 

  

االتةادياا  ال،جلياا   ماياا   يااع  
ا  ااااااااااخا  ماااااااااا  االاتةاااااااااااا 

 (5331الق ر  )توديعا 

  

العاا، الا،ج  ا،اا   ااا قو   التاةظات ج/أج االالنات
االدتدااااااااااااااااادي  جاالءتمالياااااااااااااااا  

ا 93جالثقافياا  ) لااالنا ااااادة 
 (9115ا 5الةقرة 

  

الربجتوكااوا االاتيااار  التةادياا   
ةااا    ااا ن ا ااااا  حقاااو  الط

ا  ةاا يف النتالاات اا الا  
ا 5ا الةقااارة 0) لاااالنا اااااادة 
ساااااااااااان ا  99ساااااااااااا  التجنياااااااااااا، 

5335) 

  

 ءرااات ال ا و  جالتاقياح جااءارااات 
 (0)العادل 

اتةادياااااااا  مناهضاااااااا  التعااااااااذيبا 
 (9111)53ااادة 

اتةادي  القضاا للل  يع أ  اا  
  91التمييت العندر ا ااادة 

وا االاتياااااااااار  االااااااااااح الربجتوكااااااااا   
 العااااا، الاااا،ج  ا،ااااا   ااااا قو  
 االدتدادي  جاالءتمالي  جالثقافي 

العاااااا، الااااا،ج  ا،اااااا   ااااااا قو     
  19اا،ني  جال ياسي ا ااادة 

الربجتوكاااااااااااااااوا االاتياااااااااااااااار  ا جا    
االاااااااح  العااااااا، الاااااا،ج  ا،ااااااا  

  ا قو  اا،ني  جال ياسي 
ديااااااا  الربجتوكاااااااوا االاتياااااااار  التةا   

القضاا للل  يع أ  اا التمييت 
 ا، اارأة

اتةادي  مناهض  التعذيبا ااادتان    
 55ج 59

الربجتوكاااااااوا االاتياااااااار  التةاديااااااا     
حقاااااااو  الطةااااااا  ااتعلاااااااح  ااااااا ءراا 

 تق،مي البال ات
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 جلول  ال ا ق ا ال  يف أمناا ا 
ااءرااات ااتخذة 

 مل يد،  للياا/مل تقب   ع، االستعراض

االتةادياااا  ال،جلياااا   ماياااا  حقااااو     
 يااااااع العماااااااا ااااااااااءري  جأفااااااراد 

 أسرهمس
التةاديااااااا   الربجتوكاااااااوا االاتياااااااار    

 حقو  ا  خا  ذج  االاد 
االتةادياااااا  ال،جلياااااا   ماياااااا   يااااااع    

ا  خا  م  االاتةااا الق ار  
 (5331)توديعا 

 صكوك دولية رئيسية اخرى ذاه صلة  

 ا ال  يف أمناا اجلول  ال ا ق  
ااءرااات ااتخذة 

 مل يد،  للياا  ع، االستعراض
ظاااااااااااااااااا  رجماااااااااااااااااا ا ساساااااااااااااااااي ن التد،يح أج االنضما  أج ا،الف 

 للما م  اجلناتي  ال،جلي 
الربجتوكااااااااااوا اااااااااااااايف 
الثالااااااااااااا  التةادياااااااااااااات 
ءنيف ااعقودة يف لا  

9111(1) 

اتةاديااااااااااا  مناااااااااااع ءر ااااااااااا  اا اااااااااااادة 
 اجلمالي  جااعادب  للياا

االتةاديااااااااااااات ااتعلقاااااااااااا   عاااااااااااا، ي   (1) رجتوكوا  الكمو 
 (9)اجلن ي 

ا،ا ااااا   9129اتةاديااااا  لاااااا   
ني ج رجتوكوهلااااااا  واااااااع الالءااااااا

  9191لعا  

اتةاديااااات منظماااا  العماااا  ال،جلياااا   
 (1)991ج 991ج 91أردا  

اتةاديااااات ءنيااااف ااعقااااودة يف  
 9111رب/أ  اااااااااااااااطن  95

جالربجتوكوالن ااااافيان ا جا 
 (2)جالثاين

اتةادي  اليون  و ا افا  التمييات  
 يف إلاا التعليمس

االتةاديااااات ا ساسااااي  انظماااا   
ا  اساااااااااااتثناا العمااااااااااا  ال،جليااااااااااا 

 (9)91االتةادي  ردمس 

  

العندااار  جاللجنااا  ااعنيااا  جلنااا  القضااااا للااال التمييااات ا  اااجع كااا   مااا  5399يف لاااا   -9
كينيااا للاال التداا،يح للاال االتةادياا  ال،جلياا   ماياا  حقااو   يااع   ااا، اااارأة القضاااا للاال التميياات 

ااعنيااا  ققاااو  اان اااان   ا أج ااات اللجنااا 5395ش جيف لاااا  (93)العماااا اااااااءري  جأفاااراد أسااارهمس
كينيااا  االنضااما     الربجتوكااوا االاتيااار  الثاااين االاااح  العااا، الاا،ج  ا،ااا   ااا قو  اا،نياا  

ا دلت جلن  مناهض  التعذيب كينيا    التد،يح للال االتةاديا  5390ش جيف لا  (99)جال ياسي 
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االتةاديااا  ال،جليااا   مايااا   ياااع ال،جليااا   مايااا  حقاااو   ياااع العمااااا اااااااءري  جأفاااراد أسااارهمسا ج 
ا  ااخا  ماا  االاتةاااا الق اار ا جالربجتوكااوا االاتيااار االاااح  العااا، الاا،ج  ا،ااا   ااا قو  
االدتدااادي  جاالءتمالياا  جالثقافياا ا جالربجتوكااوا االاتيااار  ا جا االاااح  العااا، الاا،ج  ا،اااا  

ين االااح  العاا، الا،ج  ا،اا   اا قو   ا قو  اا،ني  جال ياساي ا جالربجتوكاوا االاتياار  الثاا
اا،ني  جال ياساي ا جالربجتوكاوا االاتياار  التةاديا  القضااا للال  ياع أ ا اا التميات اا، ااارأةا 
جالربجتوكااوا االاتيااار  التةادياا  حقااو  الطةاا    اا ن  يااع ا  ةاااا جاساات الا ا  ةاااا يف الب اااا 

ش جأج ت (95)التةادي  حقو  ا  خا  ذج  االاد  جيف ااواد اا احي ا جالربجتوكوا االاتيار 
جلنااا  مناهضااا  التعاااذيب كينيااااا يف سااايا  التاااذكك  اااااللتتا  الاااذ  أللنتااا  يف االساااتعراض الااا،جر  

ا  التداااااا،يح للاااااال الربجتوكااااااوا االاتيااااااار  التةادياااااا  مناهضاااااا  5393ال ااااااام  ا جا يف لااااااا  
 ش  (90)التعذيب

،ر كينيااااااا االالنااااااات ااتوااااااااة مبوءااااااب جأج اااااات جلناااااا  مناهضاااااا  التعااااااذيب  اااااا ن تداااااا -5
ش (91)مااا  االتةاديااا  ااعنيتاااني  ااا ءرااات تقااا،مي ال ااا اج  مااا  الااا،جا جا فاااراد 55ج 59 اااااادتني

ج ااجعت جلناا  القضاااا للاال التميياات العنداار  كينيااا للاال النظاار يف   اا،ار االااالن االاتيااار  
ياااا   اااا ءراا تقاااا،مي ال اااا اج  ماااا  ماااا  االتةادياااا ا جهااااي ااااااادة ااعن 91ااندااااو  للياااا  يف ااااااادة 

ماا  االتةادياا ا جهااي الةقاارة  9ماا  ااااادة  9ا جأج اات  اا ن تداا،  كينيااا للاال الةقاارة (92)ا فااراد
ش ج ااجعت اللجناا  ااعنياا   القضاااا للاال التميياات ااا، اااارأة كينيااا للاال (99)ااتعلقاا   تموياا  اللجناا 
ة ااتعلقااا  مبواليااا، اءتمالاااات مااا  االتةاديااا ا جهاااي الةقااار  53مااا  اااااادة  9دباااوا تعااا،ي  الةقااارة 

 ش  (91)اللجن 
ج لااااب مةااااوض ا ماااامس ااتااااا،ة ال ااااامي ل اااانجن الالءاااااني    كينيااااا أن تنضاااامس    اتةادياااا   -0
ااتعلقا  خبةاح حااالت  9199ااتعلق   واع ا  خا  ل، ي اجلن اي ا جاتةاديا  لاا   9121 لا 

 ش(99)ال،ة الناتحني داالياحل يف أفريقياانع،ا  اجلن ي ا جاتةادي  االحتاد ا فريقي  ماي  جم 
جأ ااااارت منظماااا  ا ماااامس ااتااااا،ة للا ياااا  جالعلاااامس جالثقافاااا     التو اااايات ااتعلقاااا   ااااا ح يف  -1

التعلااايمسا جهاااي التو ااايات الاااا دبلتااااا كينياااا يف   اااار االساااتعراض الااا،جر  ال اااام  ا جا ااتعلاااح  ااااا 
 ش(91)ةادي  اليون  و ا افا  التمييت يف إلاا التعليمسجأج ت   ن ت  جَّع كينيا للل التد،يح للل ات

 اإلطار الدستوري والتشريعي -باء 
 التماااد ال،سااتور اجل،ياا، يف  (59)جا مااني العااا  (53)رحااب لاا،د ماا  هياااات ااعاهاا،ات -2

ا جالحظت ذلك  اهتما  جلن  ارباا منظم  العم  ال،جلي  ااعني   تطبيح االتةادياات 5393لا  
 ش(55)ت )جلن  ارباا منظم  العم  ال،جلي (جالتو يا

ا أج ااات ااقاااررة ا،ا ااا  ااعنيااا  قاااح اان اااان يف ا داااوا 5391متوت/يوليااا   59جيف  -9
للااال مياااا  ال ااارب اا مونااا  جاااا،مات الدااارف الدااااي  ااا ن ت ااااءمس ا قاااو  يف ااياااا  جاااا،مات 

  أمااور أااار ا  اا ن الداارف الداااي    دااوانني جسياسااات جميتانياااتش جأج اات أيضاااحلا يف  لاا
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(  وااااون أن صدااايع ااياااا  لالساااتخ،ا  ال خداااي جاانااات  5391ينكااا، م ااارجا داااانون ااياااا  )
ااانع ااااانظ مس الاااو   اا اااتق  ااعااا   حيظااال   جلويااا  للااال االساااتخ،امات ا اااار  للمياااا   ج ااا ن   

ماااا  مب ااااات  اايااااا  جالداااارف الداااااي ااتدا اااااحل جااااااااحل  واااااع معيااااار  لتامااااي للقاااا،رة للاااال حت
الت اااليف ي ةاا  أن ت ااون ت اااليف اايااا  جااا،مات الداارف الداااي يف متناااجا أفقاار الةاااات  
ااانع ااااانظ مس أيضااااحل جاليااا  ر ااا، امتثااااا البلااا،ان جمقااا،مي اااا،مات ااياااا  للماتاااو  ااعياااار   جأن   
للاقو  يف اايا  جا،مات الدرف الدايش جدلت ااقررة ا،ا ا  الربااان    ااساراا  التمااد 

( ماااع اااامان  داااااا حت اااينات للااال الااانع فيماااا  اااع اا اااات  5391رجا داااانون ااياااا  )م ااا
ااطرجحاا ا جهااي حت ااينات ااارجري  لتوااايع اا اانجليات جاطااوت اا اااال ش جدلاات أيضاااحل ااقااررة 

 ش(50)ا،ا   ا  وم     التماد اسااتيجي  ج ني  ء،ي،ة للميا  جالدرف الداي

 األساسية لحقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة اإلطار المؤسسي والبنية -جيم 
 (51)مركز المؤسساه الوطنية لحقوق اإلنسان  

 ا ال  يف أمناا اجلول  ا الي  ا ال  يف أمناا اجلول  ال ا ق  اانس   الو ني   قو  اان ان
 (5339ألف ) (5339ألف )  اللجن  الو ني  ال يني   قو  اان ان

 
ا ماااامس ااتااااا،ة القطاااار     أن تنةيااااذ جاليااااات ةتلااااف اللجااااان ال،سااااتوري   أ ااااار فريااااح -1

جم اتب اا راف ااعنيا   تعتيات جيايا  حقاو  اان اان يواءا ا يف  لا  أماور أاار ا  اعو ات 
 ش  (59)نتيج  نقع ا مواا ااخدد  للربامج جنقع د،رات ااوظةني

 التعاون مل آلياه حقوق اإلنسان  -ثانيا   
 (51)تعاون مل هيئاه المعاهداهال -الف 

 حالة اإلبالغ  -5 

 ةعاه،اا هيا 
ااالحظااااااااات ا،تامياااااااا  
اا،رء  يف االساتعراض 

 ال ا ح
رار تقرير د ،  منذ 
 االستعراض ال ا ح

رار مالحظات 
 حال  اا الغ اتامي 

جلنااااااااااا  القضاااااااااااااا للاااااااااااال التميياااااااااااات 
 العندر 

رب/أ  طن  5393 -
5399 

  حيااني مولااا، تقااا،مي التقاااارير مااا
ا،اااامن    ال اااا ع يف ت ااااري  

 5391ا جا/أكتو ر 
اللجن  ااعني   اا قو  االدتداادي  

 جاالءتمالي  جالثقافي 
ت ري  الثاين/نوفمرب 

5339 
 الثاين    ا،امن مل ي نظااااار  عااااا، يف التقاااااارير مااااا   - 5390

متوت/يولي   5393 5332رذار/مارس  اللجن  ااعني  ققو  اان ان
5395 

لاا، تقا،مي التقرياار الرا ااع حياني مو 
 5392يف لا  
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 ةعاه،اا هيا 
ااالحظااااااااات ا،تامياااااااا  
اا،رء  يف االساتعراض 

 ال ا ح
رار تقرير د ،  منذ 
 االستعراض ال ا ح

رار مالحظات 
 حال  اا الغ اتامي 

اللجنااااااااا  ااعنيااااااااا   القضااااااااااا للااااااااال 
 التمييت ا، اارأة

كانون الثاين/  5331 5331متوت/يولي  
 5399يناير 

حيني مول، تق،مي التقرير الثاام  
  5392يف لا  

نوفمرب ت ري  الثاين/ جلن  مناهض  التعذيب
5339 

أيار/مايو  5395
5390 

تقريااااااااار حياااااااااني مولااااااااا، تقااااااااا،مي ال
 5391الثال  يف لا  

ساااينظر يف التقاااارير مااا  الثالااا   - 5390 5331 بات/فرباير  جلن  حقو  الطة 
ش 5399   ا،ااااااامن يف لااااااا  

تاااااااااا ار تقاااااااااا،مي التقرياااااااااار ا ج  
مبوءااااب الربجتوكااااوا االاتيااااار  
التةادياااا  حقااااو  الطةاااا    اااا ن 
 يااااااااااااااع ا  ةاااااااااااااااا جاساااااااااااااات الا 
ا  ةااااااااا يف الب ااااااااا جيف اااااااااواد 

 5331منذ لا  اا احي ا 
اللجنااا  ااعنيااا  ققاااو  ا  اااخا  

 ذج  االاد 
 مل ي نظر  ع، يف التقرير ا ج  - 5395 -

 الردود للى طلباه المتابعة المحددة المقدمة من هيئاه المعاهداه -1 
 ااالحظات ا،تامي   
 م ق،  م   ااواوا ااول، ااقرر هيا  ااعاه،ة

جلناااااااااا  القضاااااااااااا للاااااااااال التميياااااااااات 
 ندر الع

التاريح للل ال راهي   ااءالا الق ر  ل اع   5395
 ناااااااا،جرجين جأجءيااااااااك لاااااااا  أرااااااااااياما  أرااااااااااي 

 (59)اجملتمعات احمللي  جحقو  ا دليات

- 

م اااارك  ااااارأة يف القطاااالني العاااا  جا،اااا   لااا،   5390 اللجن  ااعني  ققو  اان ان
التاقيااااح يف  يااااع حاااااالت العنااااف الااااذ  اناااا،لع 

  أجاااااااااااااااااا 5331ت لاااااااااااااااا  لقاااااااااااااااب انتخا اااااااااااااااا
 ش(51)االحتجات

 (03)5391أ رس  تذكك يف لا  

اللجنااااااا  ااعنيااااااا   القضااااااااا للااااااال 
  التمييت ا، اارأة

 (05)5391 (09)  ،ار ل،ة م اريع دوانني  العنف ا، اارأة 5390

تعريف التعذيب  س  اا نجلي  اجلناتي   االلتقاا  5331 جلن  مناهض  التعذيب
ر    اساااااتخ،ا  القاااااوة مااااا  التع اااااةي جف ااااااد ال ااااا

ءاناااب ال ااار   أمنااااا العناااف الاااذ  انااا،لع لقاااب 
االنتخا ااااااااات  العنااااااااف اامااااااااارس ماااااااا  ااااااااااوظةني 
ا  اااااااااوميني جا داااااااااوا للااااااااال ا راااااااااااي  ءااااااااارب 

 (00)جتعويح ااايا التعذيب

 

تعتيااااات الضااااامانات القانونيااااا  للماتجاااااتي    ءاااااراا  5391 
التاقيقاااات  معادباااا  مااارت   التعااااذيب أج  سااااااة 

 (01)مل ااعا

- 
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 (02)التعاون مل اإلجراءاه الخاصة -باء 

 ا ال  الراهن  ا ال  يف أمناا اجلول  ال ا ق  
 ال ال دلوة داتم  

 اال،ا    ءرااات موءتة التيارات الا ءرت 
 اا ردجن داالياحل 
 ال    الالتح

 الدوماا 
 اايا  جالدرف الداي

 اا ردجن داالياحل 
 استقالا القضاة جاحملامني  ا م  حي  ااب،أالتيارات ااوافح لليا

 حري  التجمع ال لمي جت وي  اجلمعيات
 دضايا ا دليات التيارات الا   لب  ءراؤها

 الةقر اا،دع
 استقالا القضاة جاحملامني

 اا،افعون ل  حقو  اان ان

 التعذيب
 االاتةاا 

 تعتيت ا قيق 

  ال احلا ردت ا  وم  للل امنني مناا 53أ حي  االا الةاة دي، االستعراض  ءل الردجد للل رسات  االدلاا جالن،ااات العا

 التعاون مل مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان -جيم 
ا جا االت ااةواااي  ال ااامي   قااو  اان ااان تن اايح الاا،لمس ااقاا،  ماا  5399يف لااا   -9

قيق  جالع،ال  جااداا  ش جأساةر ذلاك لا  مت  ا  أفرد  ا ممس ااتا،ة القطري     لمليات جلن  ا 
 ب   منظمات اجملتماع ااا،ين ما   حضاار ال ااود لاشدالا   اااداءمس أمنااا ءل اات االساتماا 

 الت ااةوااي  أيضااحل العما  ماع ا  وما ا ال سايما جتارة اش جج (09)الا لق،ءا اللجن  يف كي ومو
جم تااب رتااين الااوترااا ماا  أءاا  اا ااال،ة يف تنةيااذ العاا،ا جالوتااا  الااو   جال اانجن ال،سااتوري ا 

التو اايات الدااادرة لاا  االسااتعراض الاا،جر  ال ااام  جهياااات اا ااراف للاال ااعاهاا،ات ال،جلياا  
 ش(01) قو  اان ان

ا د،مت ااةواي  ال اامي   قاو  اان اان دلمااحل تقنيااحل جلملا  أ اراضا 5395جيف لا   -1
ي ال نو  الثااين   ا ن التو ايات ااق،ما  ما   الاات اجملتماع مناا  ل،اد ج  ال  التقرير اارحل

اا،ين يف   ار االساتعراض الا،جر  ال اام ش جكاان التقريار مبثا ا  أداة دلاوة ت ةا  تنةياذ ا  وما  
 ش(09)لتو يات االستعراض ال،جر  ال ام  يف الودت ااناسب

 ااان فريقاااحل لر اا، جاااع ا أجفاا،ت ااةواااي  ال ااامي   قااو  اان5390جيف رذار/مااارس  -93
حقو  اان ان أمناا فاة االنتخا اات جلا،لمس اللجنا  ال ينيا  الو نيا   قاو  اان اان جمنظماات 

 ش  (01)اجملتمع اا،ين
أيضااااحلا جلقاااب تقااا،مي ااةوااااي  ال اااامي   قاااو  اان اااان  ساااااماءا  5390جيف لاااا   -99

   وميااا  الثانيااا  ااتوساااط  ااااا،ةجتو اااياءاا أ دماااج هناااج دااااتمس للااال حقاااو  اان اااان يف ا،طااا  ا
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 ( الرامي     رسمس اار    ريح للتنمي ش جد،  م ت ار حقو  اان انا الاذ 5390-5391)
ا اا اال،ة التقنيا  جاا اورة    اجلااات 5339أجف،ت  ااةواي  ال امي   قو  اان اان مناذ لاا  

وير اجلاااااااااات القضاااااااااتي القضاااااااااتيا جأ درحل منظااااااااور  قااااااااو  اان ااااااااان يف اا ااااااااار ااتعلااااااااح  تطاااااااا
ااعااااارف جالقاااا،رات الالتماااا  لتطبيااااح ااعااااايك  لضاااامان اكت اااااب القضاااااة 5399-5390 للةاااااة

 ش (13)ال،جلي   قو  اان انا ال سيما يف إلاا ا قو  االدتدادي  جاالءتمالي  جالثقافي 

 تنفيععا االلتزامععاه الدوليععة المتعلقععة بحقععوق اإلنسععان مععل مرالععاة القععانون -ثالثا   
 الدولي اإلنساني الواجب التطبيق

 المساواة ولدم التمييز -الف 
ا حثت اللجن  ااعني   القضاا للل التمييت ا، اارأة كينيا للال القضااا 5399يف لا   -95

ش جيف (19)للاااااال اامارسااااااات الضااااااارة جالقوالااااااب النمطياااااا  الااااااا تنطااااااو  للاااااال متيياااااات ااااااا، اااااااارأة
م  ال،جلي     كينيا أن تق،  معلومات ل  أي  تا،ا ك ا  لبت جلن  ارباا منظم  الع5390 لا 

ذتا يف سيا  التعليمس جالتا،ريب جاالساتخ،ا  جااانا ا لتنةياذ ياالت توليا  ءا،ف     حم،دة اص 
 ش (15)مواءا  القوالب النمطي  اجلن اني   ةعالي 

الداار   ا حثات جلنا  القضااا للال التمييات العندار  كينياا للال اانةااذ5399جيف لا   -90
للت ااااريع ااتعلااااح خبطاااااب ال راهياااا  جالتاااااريح للاااال ال راهياااا   جالتاقيااااح يف  يااااع االدلااااااات 

 ش(10)جمقاااة اجلناة
جألر ات جلناا  القضاااا للاال التميياات العنداار  لا  دلقاااا  تاا فاارض  اارجت متييتياا  م ةر اا   -91

ساايو  فيمااا يتعلااح رللاال النااو يني جلاارب ال ااواح  جالدااوماليني جال ينيااني اانااا،ري  ماا  أ اا  
 ااااللااف  اجلن ااي  جا دااوا للاال جماااتح اهلوياا ش جألر اات اللجناا  لاا  دلقاااا أيضاااحل  ن ا ااتماا 
ال،سااتور اجل،ياا، للاال ح اامس اااوات  ل اااا اجلن ااي  يةاارض للاال ااااوا نني معاملاا  تةاااالي  ق ااب 

ل   يع ااوا نني الطريق  الا اكت  بت  ا اجلن ي  ال يني ش جحثت اللجن  كينيا للل امان معام
 ش (11)معامل  مت اجي  جمناامس جماتح اهلوي 

جالحظت اليوني يف أن جلن  ا،رباا ا فريقي  ااعني  ققو  الطة  جرفاه  رأت أن كينيا  -92
تنتاااك حقااو  ا  ةاااا الناااو يني يف لاا،  التميياات جيف ا دااوا للااال اجلن ااي  جيف لاا،  التعااارض 

   أن ا  ةااا الناو يني ال  نااون  ااادات مايالد جال حيدالون  ال  انعا،ا  اجلن اي ش جأ اارت 
ساان ا  ااا يقياا، حقااودامس  عاا، ذلااك يف التملااك جيف  99للاال اجلن ااي  تلقاتياااحل لناا،  لااو امس ساا  

ش جحثاااات اللجنااا  ااعنيااا  ققااااو  اان اااان كينياااا للاااال احااااا  حقاااو   يااااع (12)الداااا  جالتعلااايمس
ما  ا  ةاااا ذج  الواااع ااماماا ا يف ا دااوا للاال  ا  ةااا اانااا،ري  ماا  أ اا  نااو  ج ااكهمس

 ش (19)اجلن ي  جللل  طاد  هوي  ج ني 



A/HRC/WG.6/21/KEN/2 

GE.14-20802 10 

جألر اااات اللجناااا  ااعنياااا  ققااااو  اان ااااان لاااا  دلقاااااا  تاا التبااااا ن يف ت ااااجي  ااوالياااا،ش  -99
جحثاات اللجناا  كينيااا للاال ااامان الت ااجي  ال ااام  جلميااع ا  ةاااا ااولااودي  يف  دليماااا لاا،  

 ش (11)جالدءمس

 حق الفرد  ي الحياة والحرية وامن  الشخصي -باء 
أ ااار فريااح ا ماامس ااتااا،ة القطاار     أناا  ر اامس جدااف تطبيااح لقو اا  االاا،ا  يف كينياااا  -91
ش جدااا،م  مالحظاااات  املااا  كااا   مااا  اللجنااا  ااعنيااا  ققاااو  (19)حناااو  ل اتااااا يتاقاااح تقااا،  ياااذكر مل

 ش(11)5390يف لا   ا ججلن  مناهض  التعذيبا5395اان انا يف لا  
جأ اار فرياح ا ماامس ااتاا،ة القطاار  أيضااحل    أن متتاع الةاارد ققا  يف ا ياااة جا ريا  جأمناا   -99

ال خدااي ال يااتاا متاا،نياحل يف كينياااا جي عاات  ذلااك     لاا  أمااورا مناااا ااخااا ر ا منياا  القاتماا  
 منطقاا  الباااكات ال اارب  جالتا،ياا،ات الااا ت اا لاا الداارالات اا االا  العنيةاا  داااا  البلاا، جيف

جمنطقاا  القاارن ا فريقااي  جأن ااط  العدااا ات ااءرامياا  اا االا  جاايلي اايات يف اانااا ح ا ضااري  
جالريةياا  للاال ال ااواا  جاهلجمااات اارها ياا   جالنتالااات العنيةاا  يف اانااا ح ال اامالي   جالداارالات 

جالدارالات ذات الا،جافع ال ياساي  للال الطاتةي  جالقبلي  للل ااوارد  جالنتالات للل ا راااي  
 ش(23)ا ،جد ااداري 

جذكار فرياح ا مامس ااتاا،ة القطار  أنا  ر امس اجلااود اابذجلا  ا ا،ار م ارجا داانون منااع  -91
التعذيبا أجردت جساتط االال  تقارير ل  ألماا تعاذيب جلملياات  لا،ا  ااارحل القضااا ما  

ش جداا،مت جلناا  مناهضاا  التعااذيب (29)طقاا  ال اااحلي ءانااب مااوظةي أماا  ال،جلاا ا ال ساايما يف اان
ش جحثات جلنا  مناهضاا  التعاذيب كينياا للاال (25)جاللجنا  ااعنيا  ققااو  اان اان مالحظاات  املاا 

التاقيح يف  يع حاالت استخ،ا  القوة ااميت  جالقوة ااةر   م  ءانب دوات ا م ا جمقاااة 
اجلااي ا مبااا يف ذلااك أن ااط  م افااا  اارهااابا تقيماا،  يااع لمليااات ال اار   ج  اجلناااةا جااامان

ش جحثت جلن  مناهض  التعذيب كينيا أيضاحل (20)تقي،احل كامالحل  التتامات البل، مبوءب القانون ال،ج 
للاال أن ت ةاا  اسااتخ،ا  اللجناا  ااعنياا   ال اار   الو نياا  نظاماااحل للةاارت يودااف مبوءباا  لاا  العماا  

ش جحثت اللجن  ااعنيا  ققاو  اان اان كينياا للال تقا،مي (21)اجلناة ااتلومون  ني التاقيح معامس
 ش (22)تعويضات مناسب  للضاايا

جنااوم  فريااح ا ماامس ااتااا،ة القطاار   التقاا،  احملاارت يف   ااالن النظااا  القضاااتيا ج التنةيااذ  -53
ت اجلااار  لتو اايات فرداا  العماا  الو نياا  ااعنياا     ااالن النظااا  اجلناااتيا ج التقاا،  احملاارت حنااو تعتياا

حقاااو  ا  اااخا  اجملاااردي  مااا  حاااريتامسش جماااع ذلاااكا ينب اااي تياااادة االلتماااادات اااليااا  الو نيااا  
ش جحثات اللجنا  (29)ااخدد  للمنس ات اا الحي  جتوسيع نطا  لمليات   الن ال اجون

ااعنياا  ققااو  اان ااان كينيااا للاال لااالحل م اا ل  االكتظااا  يف ال ااجونا  طاار  مناااا ا  اا اا 
ش جحثت جلن  مناهضا  التعاذيب كينياا للال موااما  أجاااا االحتجاات مباا يتةاح (21)الب،يل  للعقو  

 ش  (29)جمعايك ا ممس ااتا،ة
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فريح ا ممس ااتا،ة القطر  أيضاحل  التطورات ااجيا ي  ااتعلق  ققو  ااارأة جالطةا ا  جنوم  -59
عا  ال ياسا  ااتعلقا  جمراء 5399جمناا س  دانون حظر ت وي  ا لضاا التناسلي  لشناث لعاا  

 ت ااوي  ا لضاااا التناساالي  لشناااثش ججاءااات لملياا  تنةيااذ القااانون  ااعو ات  ن اجمللاان ااعاا  
مب افاااا  ت اااوي  ا لضااااا التناسااالي  لشنااااث ال يعمااا    امااا   ادتااا ا ج  ااابب ااعاااايك الثقافيااا  

والاا  دلااح  املاا  ش جألاارب لاا،د ماا  هياااات ااعاهاا،ات لاا   (21)ال ااات،ة جاامارسااات التقلي،ياا 
ا جكااذلك  تاا العنااف اامااارس ااا، الن اااا جالةتيااات (93) تاا ت ااوي  ا لضاااا التناساالي  لشناااث

 ش(99)     لا 
جألر ت جلن  مناهض  التعذيب لا  دلقااا  تاا التقاارير ااتعلقا   عملياات االا،ا  ااارحل  -55

رسا  ال اعوذةش جحثات اللجنا  كينياا نطا  القانونا ال سيما  ل،ا  الن اا اا نمات ااتاماات مبما
( م  أء  القضاا للل  ارس  ال عوذة  جللل التاقيح مع 9152للل تع،ي  دانون ال عوذة )

 ش (95)مرت   هذ  ا لماا جمقاااءمس
جألر ااات اللجنااا  ااعنيااا   القضااااا للااال التمييااات اااا، ااااارأة لااا  دلاااح ااااا   تاا اساااتمرار  -50

 الهل    اااااراض ءن اااااي ا ج تاا دجر ساااااياح  اجلااااانن يف ذلاااااك االجتااااار  الن ااااااا جالةتياااااات جاسااااات
الدااا،دش جألر ااات اللجنااا  أيضااااحل لااا  اساااتمرار دلقااااا  ن القاااانون جيااارم  فقاااط الب اياااا دجن معادبااا  

ش جدلااات اللجنااا  كينيااااا يف  لااا  أماااور أاااار ا    يايااا  الضااااايا  ججتنياااب (90)ءاناااب الطلاااب
جمقاااة اجلناة  جتي ك تعايف الضاايا ج دماءا  الةتيات جالن اا التعرض لالست الا اجلن ي  

يف اجملتمااع  جالتماااد اطاا  لماا   ااامل  اواءااا  االجتااار  الن اااا جالةتيااات جاساات الهل    ااراض 
 ش (91)ءن ي 
جأ اااارت اليوني ااايف    أنااا  ر ااامس ماااا   اااذا مااا  ءااااودا ال ياااتاا اسااات الا ا  ةااااا يف  -51

اااف     جءود ل،د كبك م  أ ةاا ال وارا الاذي  يتعرااون الب اا جاالجتار  مس أمراحل  اتعاحلا  ا
  اا اا ةتلةاا  ماا  العنااف جيةتقاارجن    الرلاياا  جا ماياا  ااناساابتنيش جلااالجة للاال ذلااكا أد  
م ااتو  ااااوارد ا  ومياا  ااخدداا      ااطا تنةيااذ ا  اار القانونياا  جاا ااالحات اهلي لياا  الااا 

ش جألاارب لاا   والاا  دلااح  املاا  كاا   ماا  (92)ماا  االساات ال ءاا،ف    ياياا  ا  ةاااا ماا  الع
ا ججلنااا  اااارباا منظمااا  العمااا  5399اللجنااا  ااعنيااا   القضااااا للااال التمييااات اااا، ااااارأةا يف لاااا  

ش ج لبت اللجن  ااعنيا   القضااا للال التمييات اا، ااارأة    كينياا أن (99)5395ال،جلي ا يف لا  
ش جحثاات جلناا  اارباا منظماا  العماا  (91)ذ التعلاايمس االتامايت ت  ا  لماا  ا  ةااا لاا   ريااح  نةاا

ال،جليااا  كينياااا للااال تعتيااات ءاودهاااا الراميااا     م افاااا  لمااا  ا  ةااااا مااا  أءااا  القضااااا لليااا  
 ش (99)ت،رجيياحل االا   ار تم  حم،د

ج ينمااااا رحباااات اللجناااا  ااعنياااا  ققااااو  اان ااااان  قااااانون م افااااا  االجتااااار  ا  ااااخا   -52
ت لاااااا  دلقاااااااا  تاا التقااااااارير ااتعلقاااااا   االجتااااااار  ا  ااااااخا    ااااااراض العماااااا  (ا ألر اااااا5393)

 ا ح
ش جيف (91)جاالساااات الا اجلن ااااي جنااااتا ألضاااااا اجل اااامسا ال ساااايما ألضاااااا ء اااامس اادااااا ني  اااااا

ا دااااا،مت مةواااااا  ا مااااامس ااتاااااا،ة ال اااااامي   قاااااو  اان اااااان تقرياااااراحل لااااا  اا ااااا ل  5390 لاااااا 
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أيضاااحل    أن اللجناا  ا جرج ياا   قااو  اان ااان جال ااعوب ش جأ ااارت ااةوااا  ال ااامي  (13)نة اااا
ح،دتا يف تقريرها الرا ع جالثالمني ل  أن طتاا ااق،     منمتر رؤساا دجا جح ومات منظما  
 ا ح يف كينيااااا  التبااااار  م اااا ل  مثااااكة للقلااااحا 

الوحاااا،ة ا فريقياااا ا جاااااع ا  ااااخا  اادااااا ني  اااااا
باادرات الاا اصاذءا كينيااا جمنااا تاوفك لاوات  الودايا  ما  جسلطت الضوا يف التقرير للال  عاح اا

 ا ح جتنظايمس ياالت توليا 
ش جالحظات ااةواا  ال اامي  أن (19)أ ع  ال امن إلانااحل للمداا ني  ااا

 ا ح  و اااااة  حالااااا  
الن اااااخ  ااع،لااااا  مااااا  داااااانون ا  اااااخا  ذج  االادااااا  يف كينياااااا يعااااااف  ااااااا

 ش (15) لاد 

  ي ذلك مسألة اإل اله من العقاب، وسيادة القانون إقامة العدل، بما -جيم 
ا الاااا أن ااا ها ال،ساااتور اجل،يااا،  و اااةاا حمااااكمس فرليااا  "القاااااي"فيماااا يتعلاااح مباااااكمس  -59

ةتد   االنظر يف م اات  داانون ا سارة اا الم ا حثات اللجنا  ااعنيا   القضااا للال التمييات اا، 
نون العريف مع أح ا  االتةاديا ا جللال  اضااا حمااكمس اارأة كينيا للل مواام  القانون ال،ي  جالقا

 ش (10) ح ا  اا اجاة احمل،دة ااندو  للياا يف ال،ستور اجل،ي، "القااي"
ااتمثلاا  يف  ااعو   اللجااوا     جألر اات لاا،ة هياااات معاهاا،ات لاا  دلقاااا  تاا اا اا ل  -51

أة    كينيااا أن تتياا  العقبااات الااا الع،الاا ش ج لباات اللجناا  ااعنياا   القضاااا للاال التميياات ااا، اااار 
ش جأج ااات جلنااا  القضااااا للااال التمييااات العندااار  (11)جلوتااااا    الع،الااا  تواءاااااا ااااارأة يف سااابي 

ش جأج ات اللجنا  (12) تطبيح ا  مس ااتعلاح  تقا،مي اا اال،ة القانونيا  اجملانيا  يف  ياع أحنااا البلا،
ش (19)توفك التموي  ال اايف ،طا  اا اال،ة القانونيا ااعني  ققو  اان انا يف  ل  أمور أار ا  

جحثااات جلنااا  مناهضااا  التعاااذيب كينياااا للااال ااساااراا  تقااا،مي م ااارجا داااانون اا اااال،ة القانونيااا  
 ش (11)(    الرباانا  ااااف     ال ياس  الو ني  ااتعلق   اا ال،ة القانوني 5395)

ن اااان يف ا داااوا للااال مياااا  ال ااارب اا مونااا  ج ااا،مدت ااقاااررة ا،اااا  ااعنيااا  قاااح اا -59
تي اار اللجااوا    الع،الاا  يف حاااالت االنتااكااات ااتلوماا   جااا،مات الداارف الداااي للاال أن

للاح يف اايا  جا،مات الدرف الداي أمر أساسي ا اال  ال لطاتش جدلت ااقاررة ا،ا ا   
 ش(19)درف الدايكينيا    امان اانةاذ القانوين الةعاا للاح يف اايا  جال

( 5393جأ ار فريح ا ممس ااتا،ة القطار      ا،جر داانون يايا  ال ااود )ااعا،ا( ) -51
ج   ت اا ي  الوكالااا  ااعنيااا  قماياا  ال ااااودا ج ن كانااات الوكالااا  تواءاا   اااعو ات   ااابب نقاااع 

ا ش جحثااات جلنااا  مناهضااا  التعاااذيب كينياااا للااال التقيااا،   ح اااا  داااانون يايااا  ال ااااود(11)اااااوارد
 ش(93)جالتاقيح يف االنتااكاتا جمقاااة اجلناة ااتلومني

جأ ااار فريااح ا ماامس ااتااا،ة القطاار     أن جلناا  ا قيقاا  جالع،الاا  جاادااا  ا اان اا ة يف  -03
ش جذكاااار الةريااااح أن 5390ا أجنااااتت مامتاااااا جداااا،مت تقريرهااااا    الاااارتين يف لااااا  5339لااااا  

 ش (99) يات  مل ت نةذ  ع،التقرير اضع للنقاش يف الرباان جأن تو 
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جفيما يتعلح  اا  ل  ذاءاا ألر ت جلن  القضاا للل التمييات العندار  لا  أساةاا لعا،   -09
حداااوا أ  اااااي  مااا  اااااايا العناااف الاااذ  انااا،لع لقاااب االنتخا اااات للااال تعاااويحا جلعااا،  

لااال اااامان ش جحثااات اللجنااا  ااعنيااا   القضااااا للااال التمييااات اااا، ااااارأة كينياااا ل(95)مقااااااة اجلنااااة
ش (90)حداوا الن ااا جالةتياات الاالع جدعا  اااي  ذلاك العناف للال ا مايا  جااندااف الةعااا

جألر اات اللجناا  ااعنياا  ققااو  اان ااان لاا  أسااةاا لعاا،  اصاااذ  ءاارااات للتاقيااح جااقاااااةا  ااا 
كينيا   ش جحثت جلن  مناهض  التعذيب(91) أد     تةادمس مناخ اافالت م  العقاب ال ات، أ الحل 

للااال التاقيااااح يف  يااااع ادلاااااات االسااااتخ،ا  ااةاااارت للقااااوة جالتعاااذيب جاالاااا،ا  اااااارحل نطااااا  
القانون م  ءانب ال ار   جاجلاي  أمنااا العناف الاذ  انا،لع لقاب االنتخا ااتا جللال مقااااة 

 ش (92)اجلناة جتق،مي التعويح ااناسب جلميع الضاايا
موا اال  التعاااجن مااع اااا،لي العااا  للما ماا  جحثاات جلناا  مناهضاا  التعااذيب كينيااا للاال  -05

ش جأ ار فريح ا ممس ااتا،ة القطر     أن كينيا اصذت اطاوات حناو التعااجن (99)اجلناتي  ال،جلي 
مع احمل ما ش جر امس ذلاكا أ اار الةرياح    أن رتاين هياا  االدلااا  احمل ما  اجلناتيا  ال،جليا  اءامس  

 ش (91)اودكينيا  ع،  التعاجن ج الت مك للل ال 
جنومهااااات اليوني ااااايف  التقااااا،  احملااااارت حناااااو التمااااااد التااااا،ا ك الالتمااااا  لتلبيااااا  احتياءاااااات  -00

ا حااا،اث يف ال اااجون جأمااااك  االحتجااااتا جتاااذلي  ماااا يواءاونااا  مااا   اااعو اتش جر ااامس ذلاااكا 
 أ ارت اليوني يف    ارجرة رفع س  اا نجلي  اجلناتي ا احمل،د  ثماين سنواتا مبا يتةح جااعايك

 ش (91)ش جد،مت جلن  مناهض  التعذيب مالحظات  امل (99)ال،جلي 

 الحق  ي الخصوصية والزواج والحياة األسرية -دال 
جتااارمي العالداااات اجلن اااي   اااني  تبطااا  كينياااا أج ااات اللجنااا  ااعنيااا  ققاااو  اان اااان  ااا ن -01

 ش (13) ااثلي  اجلن ي  ااقان االءتمالي البال ني اااااني ج ني ااثلينيا ج  ن تناي الو مس

حريعععة التعبيعععر وتكعععوين الجمعيعععاه والتجمعععل السعععلمي والحعععق  عععي المشعععاركة  عععي  -هاء 
 الحياة العامة والحياة السياسية

أ ار فريح ا ممس ااتا،ة القطار     أن ال،ساتور يانع للال حريا  التعباكا جر امس ذلاك  -02
اامنياا  ال االبي  جالقوالااب النمطياا  يف يالحاات تدااال، اطاااب ال راهياا  جالتعدااب الاا،ي  جالنتلاا  

 ش (19)جساتط االال 
 ل اااا جتارمي الت اااك الاذ  يعاا، فعاالحل  ءرامياااحل  جأج ات اليون ا و  اا ن ت  اجع كينيااا للال -09

ما  داانون العقو ااتا ج دراحل الت ااك يف   اار القاانون ااا،ين  533    911مبوءب اااواد ما  
( 5390م رجا دانون ااعلومات جاالتداالت ال يا  )ااعا،ا( )جفقاحل للمعايك ال،جلي   جمراءع  

لضااامان تواؤمااا  ماااع ااعاااايك ال،جليااا   جاااامان مت ااا  الدااااةيني جالعااااملني يف إلااااا االاااال  مااا  
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 ارس  ألماهلمس يف  يا  حرة جم مون   جالتاقيح يف  ياع اهلجماات للال الدااةيني جالعااملني يف 
 ش(15) ام  ل يادة القانونإلاا االال   جامان االماا ال

جألر ت جلن  مناهض  التعذيب ل  دلقاا  تاا   الغ اا،افعني لا  حقاو  اان اان لا   -01
تعرااااامس للتخويااااف جااضااااايق  ج ساااااة ااعاملاااا  ماااا  ءانااااب ال ااار  ش جدلاااات اللجناااا  كينيااااا    

  اان ااان أج اا ااارل     التاقيااح يف أياا  ادلااااات تتعلااح  االلتاا،اا للاال اااا،افعني لاا  حقااو 
 ش  (10)صويةامس

جأ ار فرياح ا مامس ااتاا،ة القطار     أن ال،ساتور ي لاتو  ا  وما   اصااذ تا،ا ك ت اريعي   -09
جت،ا ك أار  المااا مبا،أ لا،  ءاوات  ا   أحا، اجلن اني أكثار ما  ملثاي ألضااا اهليااات الاا 

ج الت  دت    تيادة  ك م ابود ات      االنتخاب أج  التعينيش ج نيم الةريح أن هذ  الت،ا ك أ
يف ااات ا يف متثي  اارأة يف اهلياات الت ريعي  جالقضاتي  جالتنةيذي  التا عا  للا وما ش جماع  52   

ذلااكا أ ااار فريااح ا ماامس ااتااا،ة القطاار     أن  لماااا دالاا،ة لاا،  ءااوات  اا   أحاا، اجلن ااني 
يف  03العتباا  ال،سااتوري  ااقاا،رة  ن ااب   أكثاار ماا  ملثااي ااقالاا، تعاارَّض النت اسااات جمل يداا    

ش جدااا،مت اللجنااا  ااعنيااا   القضااااا للااال (11)اااتااا ا جذلاااك لعااا،  جءاااود   اااار سياسااااع جت اااريعي
 ش (12)التمييت ا، اارأة مالحظات  امل 

 الحق  ي العمل و ي التمتل بشروط لمل لادلة ومؤاتية -واو 
يت ا، اارأة ل  دلقاا  تاا استمرار التمييت ا، ألر ت اللجن  ااعني   القضاا للل التمي -01

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  

 ءار  جأن تعااتت التا،ا ك الرامياا     القضااا للاال الةدا  ااااا  اااويا  للن اااا يف العما  اااا،فوا ا
 ش (19)ا فقي جالرأسي  جأن تضم  تنةيذ مب،أ ا ءر اات اج  ل  العم  اات اج  القيم 

 الحق  ي الضمان االجتمالي و ي التمتل بمستوى معيشي الئق -زاي 
كينياا للاا، ما  لا،د ال ا ان ذج    نوم  فريح ا ممس ااتا،ة القطر   اجلاود الا  اذلتاا -13

االحتياااااحل اا ااااتمر    ااعوناااا  ال ذاتياااا  يف اانااااا ح القاحلاااا  ج ااااب  القاحلاااا ش جر اااامس ذلااااكا تبااااني  
الن ااااا  ملياااون كيااا  يف ااتوساااط قاءااا  م اااتمرة    هاااذ  اا اااال،ةا جأن 9.1ااحداااااات أن 

 ش (11)يف ااات  م  هنالا احملتاءني 92جا  ةاا ي  لون 
 تاا التقااااااارير ااتعلقاااااا   اااااااااالا الق اااااار  مااااااا   االااااااراب لاااااا  ا سااااااف جيف معاااااارض -19

اا اتو نات  ااك النظاميا  دجن الت اااجر اا اابح ماع ساا اهنا أج  اطااارهمس م ابقاحل  ااذلكا أج اات 
 ش(19)اللجن  ااعني  ققو  اان ان  واع دوانني جسياسات  ةاف     ن لمليات اااالا

ااعنيااا  قاااح اان اااان يف ا داااوا للااال مياااا  ال ااارب اا مونااا   جأ اااارت ااقاااررة ا،ا ااا  -15
جاااا،مات الدااارف الدااااي    ات ااااا الةجاااوة  اااني ااناااا ح ا ضاااري  جالريةيااا  يف ا داااوا للااال 
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اايا ش فةي منطق   ،ي،ة الب ع، يف مقا ع  توركاناا مثالحلا د، تد  اا اف  الا جياب أن يقطعااا 
كيلااومااحل  جلااادة مااا تتااو  الن اااا جا  ةاااا ماماا  ياا   52ال ااخع للادااوا للاال اايااا     

ااياااا  يف أجليااا ش جأ اااارت ااقاااررة ا،ا ااا  أيضااااحل    أن ال ثاااك مااا  الن ااااا جالةتياااات ألااار   لااا  
اوفا  م  التعارض للعنافا مباا يف ذلاك العناف اجلن ايا لنا، اساتخ،اما  دجرات ااياا  العاما  

 ش  (11)أمناا اللي 

 ةالحق  ي الصح -حاء 
ألر اااات جلناااا  مناهضاااا  التعااااذيب لاااا  دلقاااااا  تاا التعقاااايمس الق اااار  جااءبااااار  للن اااااا  -10

ااداااا ات  ةااااكجس اايااا،ت جالن اااااا ذجات االادااا ش جحثاااات اللجنااا  كينيااااا للااال تعتياااات ءاودهااااا 
للتاقيااح يف ادلااااات التعقاايمس  ااك الطااولي أج اامارسااات الضااارة ا ااار  ذات الداال   الدااا  

 ش  (933)ااجنا ي 
جأ ااار فريااح ا ماامس ااتااا،ة القطاار     أن كينيااا أحاارتت تقاا،ماحل  ااك كاااف  يف ا اا، ماا   -11

جفيااات الن اااا جالولاا،ان جا  ةاااا الااذي  هاامس دجن ا،ام اا ا النا اا  لاا  أمااراض   اا  توديااااش 
 ااااومي ااخدااااع للدااااا  ش جال يااااتاا التموياااا  ا (939)جداااا،مت اليوني اااايف مالحظااااات  املاااا 

اجلتا ا كارب ما  اانةاا  ال لاي للال الداا  الاذ  ي ا،فع معظما  نقا،احل  حم،جداحلا جتتام  ا سرة
 ش (935)ج     مبا ر

ج ااا،مدت ااقاااررة ا،ا ااا  ااعنيااا   ااياااا  جالدااارف الدااااي للااال أن فواتااا، االساااتثمار يف  -12
أد  هااذا االساااتثمار    جتناااب  اايااا  جالدااارف الداااي جاااااا  متاماااحل يف حت اااني الدااا ش فقااا،

أمراضا كااساااا جا ، م  جفاة ا  ةااا جتياادة  نتاءيا  الباال نيا جتياادة انتظاا  ا  ةااا يف 
 10يف اااتا  ما  جفياات ا  ةااا دجن سا  ا،ام ا  ) 93اا،ارسش جأفاادت ااقاررة ا،ا ا   ا ن 

 ش (930)   ااساااا ت عت  5395مولود حي( يف البل،ا يف لا   9 333جفاة ل   
جألر ااات اليوني ااايف لااا  دلقااااا  ن الن ااااا جالةتياااات أكثااار تااا مراحل  ةاااكجس اايااا،ت مااا   -19

يف ااات  م  حاالت الع،ج  اجل،ي،ة  ااي،ت  ني ال ا ات الالع ه  يف  03الرءااا  ذ حي،ث 
ة مالحظااات ش جداا،مت اللجناا  ااعنياا   القضاااا للاال التميياات ااا، اااارأ(931)ساان  51    92ساا  
 ش  (932) امل 

 الحق  ي التعليم -طاء 
ا جيااب 5393أ ااار فريااح ا ماامس ااتااا،ة القطاار     أناا  ر اامس التقاا،  احملاارت منااذ لااا   -11

القياااا   اااال ثك فيماااا يتعلاااح  تعتيااات ا اااح يف التعلااايمس اا ةاااوا للمجتمعاااات ااام ااا ا مبااا  فااايامس 
القاحلا ا جالطاالب ااداا ون  ةاكجس اايا،تا الالءاون الذي  يعي ون يف ااناا ح القاحلا  ج اب  

جن اااااب  كباااااكة ماااااا  فقاااااراا ا ضااااار الااااااذي  يعي اااااون يف م اااااتو نات  ااااااك نظاميااااا ا ال ساااااايما يف 
ش جأ اار الةرياح أيضااحل    أنا  ر امس حت ا  معا،ا معرفا  الن ااا  االقرااة جال تا ا  نتيجا  (939)نكج 
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الرءااااا جالن ااااا يف هاااذا الدااا،د ي ااا   لل ياساااات ا  وميااا  ااجيا يااا ا ال ياااتاا التةااااجت  اااني 
يف اااتاا  ماا  الن اااا    مااااارات القاارااة جال تا اا  ا ساسااي ا  ااقارناا  ماااع  00حتاا،ياحلا  ذ يةتقاار 

 ش (931)يف ااات   ني الرءاا 55ن ب  
ااتعلقاا   ااا ح يف التعلاايمس الااا دبلتاااا كينيااا يف   ااار  جأ ااارت اليون اا و    التو اايات -19

ل،جر  ال اام  ا جا ااتعلاح  ااا جأج ات  ا ن ت  اجع كينياا للال  لا  أماورا منااا االستعراض ا
  جاصاااذ متياا، ماا  التاا،ا ك لتا ااني سااب  (939)ت ثيااف ءاودهااا ماا  أءاا  حت ااني نولياا  التعلاايمس

حداااوا ا  ةااااا الضاااعةاا للااال التعلااايمسا ال سااايما أ ةااااا ا سااار ااعي اااي  اانخةضااا  الااا،ا   
ش جداا،  تو اايات (931)   حتقيااح اا اااجاة  ااني اجلن ااني يف إلاااا التعلاايمس جموا اال  ءاودهااا الرامياا 

 امل  ك   م  اليوني يف جاللجن  ااعني   القضاا للل التمييت ا، اارأة
 ش (993)

ا الحظاات جلناا  ااارباا منظماا  العماا  ال،جلياا  أن دااانون التعلاايمسا الااذ  5390جيف لااا   -11
سن ا جهو أللل م  ا ،  99رفع س  التعليمس االتامي    ا 5390الت م، يف كانون الثاين/يناير 

سااان (ش جأ اااارت اللجنااا     أن اتةاديااا  ا ااا، ا دىن ل ااا   99ا دىن ل ااا  االلتااااا   العمااا  )
ا ت ااات للاال الاا،جا ا لضاااا أن تضااع حاا،احل أدىن ل اا  9110( ل اان  909االسااتخ،ا  )رداامس 

بَّااذ الاار ط  ااني هااذي  ال اانني للاال االسااتخ،ا  ال يقاا  لاا  ساا  اساات ماا التعلاايمس االتا ماايا جحي 
ش (999)ا   ا ن ال ا  الا،نيا للت ا ي 9110(ا ل ان  919الناو الذ  دلت  ليا  التو اي  )ردامس 

جرأت اللجناا  أيضاااحل أن التعلاايمس هااو أحاا، ال ااب  ا كثاار فعالياا  ا افااا  لماا  ا  ةااااا جحثاات  
النتظاااا   ااااا،ارسا ال سااايما كينياااا للااال تعتيااات ءاودهاااا مااا  أءااا  تياااادة معااا،الت االلتااااا  جا

 ش (995)سن  99لأل ةاا حىت س  

 األشخاص ذوو اإللاقة -ياء 
أ ارت اليوني يف    أن كينيا اددت حتويالت نق،ي  لتلبي  احتياءات ا  اخا   -23

ذج  االاد  ال ،ي،ةا مبا  فايامس ا  ةاااا جكاذلك ااداا ني  ااااحش  اك أن ااعف اااوارد دلا  
ق،  هلذ  الةاات الضعية م  نولي  التعل

 
ش جد،  فريح ا ممس ااتا،ة القطر  مالحظات (990)يمس اا

 ش  (991) امل 

 اااجعت جلنااا  القضااااا للااال التمييااات العندااار  كينياااا  -29األقلياه والشعوب األصلية -كاف 
ب للل مت ني ا دليات اامني  م  التمثيا  يف اهليااات ا  وميا ا جاهليااات جاللجاان اان ا ة مبوءا

ش ج جعت اللجن  كينيا أيضاحل للل  ل  أماورا (992)ال،ستور اجل،ي،ا جا ءاتة اانتخب ا كالرباان
مناا التد،  اظااهر التةااجت ااما  جاادليماي جتقلايع مظااهر لا،  اا ااجاة فيماا  اني الةااات 

 ش(999)اامني  يف إلاالت مث  االستخ،ا  جالتعليمس
  اان ااان لاا   والاا  دلااح  تاا التقااارير ااتعلقاا   اااااالا جألر اات اللجناا  ااعنياا  ققااو  -25

الق اار   رااااي جرمتاااا إلتمعااات أجءيااك ج ناا،جرجين لاا  أسااالفاا جالتاا،ا  يف هااذ  ا رااااي 
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جلنا  القضااا للال التمييات العندار   قلاح أن كينياا مل تنةاذ دارارات  ش جالحظت(991)جنتا مل يتاا
عوب فيماااا يتعلاااح  عملياااات ااءاااالا الق ااار  جملتمعاااات اللجنااا  ا فريقيااا   قاااو  اان اااان جال ااا

ش (999)أجءيك ج ن،جرجين ل  أراايااا جحثت اللجن  كينيا للل تق،مي التعاويح هلاذ  اجملتمعاات
ش جدا،مت جلنا  القضااا للال التمييات (991)جد،مت جلنا  اارباا منظما  العما  ال،جليا  تو اي   املا 
ا  ااااااعب سااااااامبورج ج ااااااعب ساااااان وير لاااااا  العنداااااار  مالحظااااااات  املاااااا  فيمااااااا يتعلااااااح  اااااا ءال

ش جأ اااار فرياااح ا مااامس ااتاااا،ة القطااار     أن ح ومااا  كينياااا  ااا لت فردااا  لمااا  (953)أراااااياما
 ش(959)لواع   ار لتنةيذ درارات اللجن  فيما  ع لمليات  ءالا  عب  ن،جرجين

 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -الم 
     كااااااااانون ا جا/ أن ا  وماااااااا  أ اااااااا،رت يف  أ ااااااااارت مةواااااااااي   اااااااانجن الالءاااااااااني    -20

ا لقاااااب سل ااااال  مااااا  ا حااااا،اث ا منيااااا ا توءياااااااحل حيااااا،د سياسااااا  اادامااااا  يف 5395دي ااااامرب 
اااي داداب  ااخيماااات جي لاااتو  الالءااااني جملتم اااي اللجاااوا  االنتقااااا مااا  ااراكااات ا ضاااري     ةيَّم 

 هذا الدا،د  جيف جدات الحاح ا  ،ر توءي  إل،َّد يف5391رذار/مارس جكاكوما لالءانيش جيف 
ح،دت ا  وم  هذي  ااخيمني  و ةاما اانطقتاني الوحيا،تني اللتاني   ا  لالءااني جملتم اي 
اللجاااااوا اادامااااا   ماااااا يف كينيااااااش جأ اااااارت مةوااااااي   ااااانجن الالءااااااني أيضااااااحل    أن التاااااوءياني 

جملتم اي اللجاوا يف ناكج   الدادري  جالت،ا ك ا مني  ااتخذة كان هلاا تا مك كباك للال الالءااني
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 

نج   نةااذ القاانونا جاالحتجات هذ  ادانت  ت جي  لا،د ما  حااالت االلتا،اا ما  ءاناب م ا
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    

احملتجاااااتي ا ج   أن  أن الن ااااااا جا  ةااااااا جا  اااااخا  ذج  االحتياءاااااات ا،ا ااااا  كاااااانوا  اااااني
اانع  ال فر اا  حماا،جدة للو ااوا    مرافااح االحتجااات ش جذكاارت (955)مةواااي   اانجن الالءاااني مل مت 

ترحيااا  الالءاااااني  5391ني اااان/أ ري  مةوااااي   ااانجن الالءااااني أيضااااحل أن ا  وماااا   ااا،أت يف 
داب جملتم اااااي اللجاااااوا مااااا  ااناااااا ح ا ضاااااري ا مباااااا يف ذلاااااك الاحيااااا  الق ااااار ا    ةيماااااي دا

ش جأد  الاحيااا   اااك الطاااولي للوالااا،ي  أج اقااا،مي الرلايااا     ااخيماااني    فدااا  (950)جكاكوماااا
 ش(951) ة  ل  جال،يامس 033 حنو
جيف اوا ذلك الواعا أج ت مةواي   نجن الالءاني  ا ن تقاو  كينيااا يف  لا  أماور  -21

الت اااا ا ج تاحاا  فااار  أااار ا  تطبيااح  ءااارااات للةاااع ا ماا  تت ااامس  الواااون جال ااةافي  جا
الو ااااوا دجن لرادياااا     الالءاااااني جملتم ااااي اللجااااوا يف أماااااك  االحتجااااات  جاالمتثاااااا   اااامس 

جالااذ  ينكاا، حااح الالءاااني يف التمتااع قرياا  التنقاا   5390متوت/يولياا  احمل ماا  العليااا الدااادر يف 
يماات ما  حيا  ج ا قو  ا ساسي  ا اار   جالنظار يف ما،  ا اءا     سياسا  ااداما  يف ة

ااارجرات ا ماا  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 
ا اهتماا  الت تت ا سر   ني الالءاني جملتم ي اللجواا جالتعاجن للل  اع لا  ا سار  ج ياال

اااا  لأل ااخا  احملتجااتي  ماا  ذج  االحتياءااات ا،ا اا  ججتنااب التقاااا جاحتجااات الق دَّاار  
ج ءراا حتقيقات فعال  يف التقارير ااتعلقا   ارت ااب م انج   نةااذ القاانون التا،ااات جانتااكاات 

اناابا  قااو  اان ااانا جمتا عاا  هااذ  التقااارير  جالتداا،   قااوة للموادااف اانطوياا  للاال كاار  ا ء
 ش(952)جذلك  التعاجن مع مةواي   نجن الالءاني

 جأج ااات مةوااااي   ااانجن الالءااااني أيضااااحل  ااا ن تلتااات  كينياااا مببااا،أ لااا،  االاااادة الق اااري  -22
لالءاااني جملتم ااي اللجااواا جتتخااذ اطااوات ت ةاا  لاا،   لااادة متياا، ماانامسا جتوافااح للاال  لااادة 

ت  املاا  كاا   ماا  جلناا  مناهضاا  التعااذيب ش جداا،  تو اايا(959)داااوا الالءاااني العاتاا،ي     البلاا،
 ش(951)جفريح ا ممس ااتا،ة القطر 

 المشردون داخليا   -ميم 
أ اااااار فريااااااح ا ماااااامس ااتااااااا،ة القطاااااار     أن كينيااااااا أحاااااارتت تقاااااا،ماحل يف تي ااااااك لااااااودة  -29

تاااااو ني معظااااامس اا اااااردي  دااليااااااحل الاااااذي   اااااردجا   ااااابب العناااااف الاااااذ  انااااا،لع لقاااااب  ج لاااااادة
ش جر اامس ذلااكا ينب ااي تناااجا م ااات  تعااويح اا ااردي  داالياااحل الااذي  5339-5331 انتخا ااات

ش جألااارب لااا  (959)ءااار   دمااااءامس يف اجملتماااعا جحت،يااا، حلاااوا  ويلااا  ا ءااا  لل ااا ان ااتااا مري 
 والااااا  دلاااااح  املااااا  كااااا   مااااا  جلنااااا  القضااااااا للااااال التمييااااات العندااااار  جاللجنااااا  ااعنيااااا  ققاااااو  

 ش(951)اان ان
 والقضايا البيئيةالحق  ي التنمية،  -نون 

 اا،َّدت ااقااررة ا،ا اا  ااعنياا   اايااا  جااا،مات الداارف الداااي للاال أن مقاا،ار اايااا   -21
يف  23ااةقاودة   ابب التو ايالت  اك القانونياا  جالت ار ات جا، ااتر التقنيا  ا اار  يداا     

اين ماا   ااع اااتاا  يف معظاامس أحناااا البلاا،ش جدالاات  ن ذلااك يبعاا  للاال القلااح ال اا،ي، يف  لاا، يعاا
اايا ا مث  كينياا جيا،د أيضاحل االسات،ام  االدتداادي  جالبيايا  للال ال اوااش جدلات     اذا متيا، 
ماا  اجلاااود ماا  أءاا  ا اا، ماا  تلااك ا، اااترا  طاار  مناااا االسااتثمار الااذ  يااا،ف    اسااتمرار 

مياااا  الت ااا ي  جالدااايان ش جلاااالجة للااال ذلاااكا ينب اااي للا ومااا  أن تتيااا،  اداااات جتمياااع جصاااتي  
 ش(903)ا مطار

 جأ ار فريح ا ممس ااتا،ة القطار     أن كينياا التما،ت ا،طا  الثانيا  ااتوساط  ا ءا  -29
ا ج  ااار لماا  5303ت اا   ءااتااحل ماا  لملياا  تنةيااذ رؤياا  كينيااا لعااا   (ا الااا5390-5391)

ا عااات ا جاطاا  التنمياا  ال ااامل  للمق5399-5391ا ماامس ااتااا،ة للم ااال،ة االاتياا  ل ينيااا 
اجملااالت  (905)ش جي ام    اار لما  ا مامس ااتاا،ة للم اال،ة االاتيا  (909)للل الداعي، الاو  

التاليااااا  الاااااا   ااااا  حتقياااااح نتااااااتج فياااااااا اادارة التاوليااااا   جتنميااااا  رأس ااااااااا الب ااااار   جالنماااااو 
 االدتداد  ال ام  جاا ت،ا   جاالست،ام  البياي  ج دارة ا رااي جا م  الب ر ش
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جأ اااار فرياااح ا مااامس ااتاااا،ة القطااار     أن  عاااح م ااااريع القاااوانني ذات الدااال ا مثااا   -21
(ا أحيلت    الربااان ما  أءا  5390( جم رجا دانون الطاد  )5391م رجا دانون التع،ي  )

اامان التوتيااع العااادا اااوارد البلاا، جمرجتاا  الطبيعياا ش جأ ااار الةريااح أيضاااحل    أن اااا،اجالت ااتعلقاا  
 اااارجلي القااااانونني هااااذي  متثاااا  فر اااا  كبااااكة جمناسااااب  ماااا  حياااا  التودياااات لتا،ياااا، العمليااااات مب

 ش(900)جالقوال، التنظيمي  لتلك القطالات

 حقوق اإلنسان ومكا حة اإلرهاب -سين 
يف سااايا  مالحظااا  تتايااا، اهلجماااات اارها يااا  يف كينيااااا ألر ااات اللجنااا  ااعنيااا  ققاااو   -93

جءود   ار دانوين حي،د حقو  اان اان الواءاب احاامااا يف   اار اان ان ل  دلقاا  تاا ل،  
م افاااا  اارهاااابا ج تاا ادلاااااات م اااارك  كينياااا يف لملياااات ت اااليمس اساااتثناتي ج لاااادة د اااري  

يرءع أن يتعراوا فيااا النتااكاات حقاو    فراد ي  تب  يف الولامس يف ألماا  رها ي      ل،ان
ل س  ت ريع    ن م افا  اارهاابا يعار ف اجلاراتمس اارها يا  اان انش جحثت اللجن  كينيا لل

 ش(901)جال يقي ، ا قو  ااندو  للياا يف العا،
جأ ااار فريااح ا ماامس ااتااا،ة القطاار     أن كينيااا أ لقااتا يف   ااار  ءاارااات م افااا   -99

 ال  ما  ا جهاي ت ام  سلOperation Usalama Watchاارهابا لملي  اساتعادة ا ما  اا اماة 
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 

ج  جل   كها ما  جالنة ي اجل يمس للل اات مري   االلتقاا جاالحتجات جالاحي  الالحح ل  نك 
 ش(902)ا ماك ا فضالحل ل  فد  الر اَّع جا  ةاا ل  جال،يامس

 (909)5395متوت/يولياااااا   9جأدان ا مااااااني العااااااا  اهلجمااااااات اارها ياااااا  الااااااا جدعاااااات يف  -95
اانت يااو  (901)5390/ساابتمرب اأيلو  59 جيف  92ا جأدان أيضاااحل    اا، العبااارات اهلجمااات الااا   

اارن لاا،د أكثاار ماا   19ا يف كينياااا حياا  د تاا  يف مب تااوينحتيران/يونياا    خداااحل للاال ا داا  جء 
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 

 ش(909)ن انالتتامات كينيا ققو  اا
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