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مقدمة
 -1يسر احلكوم الكينيخ أن تقخد تقريرهخا الثالخ عخ عمليخ االسختعرا الخدوري الشخام..
ويبخ هخ ا التقريخخر التقخخد احملخخر منخ االسخختعرا األخخخر يف جمخخا تعزيخخز حقخخو اإلنسخخان ومحايتهخخا
وتنفيخ التوصخخيات ال خ  1٩2الخخي حتظخ ابلتأييخخد والخخي وردت أثنخخا الخخدورة الثانيخ مخ االسخختعرا ،
والتحدايت الي ووجه  ،وتطلعات املستقب ..ويستند إطار كينيا الوطين حلماي حقو اإلنسان
وتعزيزها إىل دستورها وقوانينها احمللي وسياساهتا وبراجمها.

املنهجية وعملية التشاور
 -2قام خ خ احلكوم خ خ الكيني خ خ  ،يف أعقخ خخا االسخ خختعرا الثخ خخاين للحال خ خ فيهخ خخا عخ خخا ،201٥
وابلتعخخاون م خ املؤسسخخات الوطني خ حلقخخو اإلنسخخان ومنظمخخات اجملتم خ املخخدين ،إبعخخداد مصخخفوف
تنفي للدورة الثاني م االستعرا الدوري الشام .للفرتة  201٩-201٥م أج .تتبخ التقخد
احملخخر يف تنفي خ التوصخخيات الخخي حظي خ ابلتأييخخد .وقخخد حخخددت املصخخفوف التوصخخيات اجملمع خ يف
جم خخاالت مواض خخيعي عامخ خ واإلجخ خرا ات احلكوميخ خ احمل خخددة املطل خخو اختاذه خخا لتنفيخ خ التوص خخيات
واملؤشرات البشري لرصد التقخد احملخر واجلهخات الفاعلخ املسخؤول  ،مبخا يف ذلخ منظمخات اجملتمخ
املخخدين وشخخركا التنمي خ واجلخخداو الزمني خ الخخي يتع خ يف غضخخو ا إمتخخا عملي خ التنفي خ  .وقخخد أدت
مصخخفوف التنفي خ دوراً أساسخخياً يف رصخخد التقخخد احملخخر يف تنفي خ التوصخخيات ،وأسخخهم ابلتخخاي إىل
حد كبر يف تبسيط عملي إعداد ه ا التقرير وتوحيدها.
 -3ويف  2٩آذار/مخار  ،201٩أُعلخ يف اجلريخخدة الرمسيخ عخ تعيخ اللجنخ الوطنيخ املعنيخ
اباللتزامخخات الدوليخ واإلقليميخ يف جمخخا حقخخو اإلنسخخان ،علخ أن يكخخون مقخخر أمانتهخخا يف مكتخ
املخخدع العخخا وو ارة العخخد  ،لتعمخخ .كهيئ خ دائم خ معني خ بتقخخدم التقخخارير واملتابع خ  .وتضخخم اللجن خ
أعضا م مجي الخو ارات التنفي يخ واملؤسسخات الوطنيخ حلقخو اإلنسخان املعنيخ  .وقخدم اللجنخ
التوجيه االسرتاتيج لعملي تنسيق ه ا التقرير وإعداد وجتميعه.
 -٤وقخخد أعخخد ه خ ا التقريخخر مخ خ خ عمليخ يغل خ عليهخخا الطخخاب التشخخاوري واشخخرتك فيهخخا
منظم خخات اجملتمخ خ امل خخدين ،والس خخلط القض خخائي  ،والرمل خخان ،وحكوم خخات املقاطع خخات ،واش خخرت فيه خخا
امل خخدافعون ع خ حق خخو اإلنس خخان ،واألوس خخا األكادميي خ  ،واملؤسس خخات الوطني خ حلق خخو اإلنس خخان.
وقخدم مفوضخخي األمخخم املتحخخدة السخامي حلقخخو اإلنسخخان دعمخاً قيمخاً للحكومخ الكينيخ يف تنظخخيم
خمتلف االجتماعات إلعداد التقرير النهائ ومراجعته واعتماد .

تنفيذ التوصيات املقدمة يف الدورة السابقة
التصديق على الصكوك الدولية
(التوصيتان  ،1-142و)2-142
 -٥تواصخخ .احلكوم خ الكيني خ الوفخخا ابلتزاماهتخخا مبوج خ ش خ املعاهخخدات الخخي صخخدق عليهخخا
لصخخاح شخخعبها .وأنش خ مكت خ مسخخج .املعاهخخدات حت خ إش خرا و ارة اخلارجي خ ليعمخخ .بوصخخفه
اجله خ الوديع خ جلمي خ املعاهخخدات املصخخد عليهخخا .وجتخخدر اإلشخخارة إىل أن قخخانون إب خرا املعاهخخدات
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والتصخخديق عليهخخا لعخخا  2012حيخخدد ابلتفصخخي .عمليخ التصخخديق علخ املعاهدات/االنضخخما إليهخخا
يف كينيا .وتتطل العملي مشارك مجاهري واسع النطا  ،ونظر الرملان وموافقتخه .وابلتخاي ،فخنن
العملي معقدة جداً وتستغر الكثر م الوق  .وبعد التصديق عل املعاهدة تصبح قانونً سارايً
يف البلد .ول ل  ،م املهم وض اإلطار املناس للتنفي .
 -٦وقخخد جخخر التصخخديق ،خخ فخخرتة االسخختعرا  ،علخ معاهخخدات وبروتوكخخوالت شخ منهخخا
اتفا منطق التجارة احلرة القاري األفريقي واتفا منطق التجارة احلرة الث ثيخ  .وميكخ أن يسخهم
تنفي ه ي الصك يف الت فيف م حدة الفقر ،وإجياد فرص العم ،.وتعزيز املسخاواة يف القخارة
األفريقيخ  .وصخخدق كينيخخا ،يف  2حزيران/يونيخخه  ،2017علخ معاهخخدة مخراك لتيسخخر النفخخاذ إىل
املصنفات املنشورة لفائدة األش اص املكفوف أو معاق البصر أو ذوي إعاقات أخر يف قرا ة
املطبوعات .واحلكوم الكيني بصدد إعادة النظر يف حتفظ دولتها علخ املخادة  )2(10مخ العهخد
الخخدوي اخلخخاص ابحلقخخو االقتصخخادي واالجتماعيخ والثقافيخ  .ويف حخ جيخخري التفكخخر يف التصخخديق
عل عدة معاهدات إقليمي ودولي أخر يف جما حقو اإلنسان ،فنن للحكوم الكيني نظامخاً
تشريعياً قائماً لضمان محاي احلقو املكفول مبوج الصكو امل كورة.
 -7فعل خ سخخبي .املثخخا  ،ورغخخم أن كينيخخا مل تصخخد بعخخد عل خ الروتوكخخو االختيخخاري امللحخخق
ابتفاقي خ حقخخو الطفخخ .بشخخأن بي خ األطفخخا  ،واسخختغ األطفخخا يف البغخخا ويف امل خواد اإلابحي خ ،
املوق خ يف أيلو /سخخبتمر  ،2000فننخخه ال توجخخد فج خوات يف مخخا يتعلخخق حبماي خ حقخخو األطفخخا .
وجتخري حاليخاً إعخخادة النظخخر يف القخخانون املتعلخخق ابألطفخخا لعخخا  2001مخ أجخخ .تعزيخخز قدرتخخه علخ
توفر احلماي  .ومين قانون مكافح االجتخار ابألشخ اص لعخا  2010االجتخار ابألطفخا ويصخنف
عم .األطفا  ،و واج األطفا  ،واستغ هلم اجلنس كشك .م أشكا االستغ  .ويوفر قانون
محاي خ الض خخحااي لع خخا  201٤احلماي خ لض خخحااي اجلرمي خ وإس خخا ة اس خختعما الس خخلط  ،وي خخوفر محاي خ
خاص خ للضخخعفا م خ الضخخحااي مثخخ .األطفخخا  .ويخخن قخخانون العمال خ لعخخا  2007عل خ الس خداد
الكامخخ .ألجخخور املوظفخخات طيلخ األشخخهر الث ثخ إلجخخا ة األمومخ  .ويف مخخا يتعلخخق ابالتفاقيخ الدوليخ
حلمايخ حقخخو العم خا املهخخاجري  ،مخ اجلخخدير ابل خ كر أن العم خا املهخخاجري معخخرت هبخخم مبوج خ
ق خخانون العمالخ خ لع خخا  .2007ويش خخج الق خخانون ويض خخم املس خخاواة يف الف خخرص للعمخ خا امله خخاجري
أو لفرد م أفراد أسرة العام .املتواجد يف كينيا بصف قانوني  .ويُنتظَر م أراب العم .أن يسخعوا
جاهدي إىل القضا عل التمييز يف أيه سياسات أو ممارسات يف جما العمال .
 -٨وع وة عل ذل  ،ويف ما يتعلق ابآلليات اإلقليمي حلماي حقو اإلنسان ،فقد بدأت
احلكومخ خ الكينيخ خ عمليخ خ التص خخديق علخ خ الروتوك خخو امللح خخق ابمليث خخا األفريقخ خ حلق خخو اإلنس خخان
والشخخعو واملتعلخخق حبقخخو كبخخار الس خ يف أفريقيخخا ،والروتوكخخو امللحخخق ابمليثخخا األفريق خ حلقخخو
اإلنسخخان والشخخعو  ،واملتعلخخق حبقخخو األشخ اص ذوي اإلعاقخ  .وتخخوفر هخ املعاهخخدات ضخخمانت
إضافي للفئات الضعيف م اجملتم .
 -٩ويف مخخا يتعلخخق آبلي خ الشخخكاو الفردي خ  ،ال بخخد م خ اإلشخخارة إىل أن لكينيخخا نظام خاً قضخخائياً
حمليخاً قخخوايً ونزيهخاً ومسختق ً ،ميكخ يف إطخخار ملقخدم الطلبخخات التمخخا االنتصخا عخ طريخخق عخخدة
حمخخاكم وصخخوالً إىل احملكمخ العليخخا .وعخ وة علخ ذلخ  ،فخخنن كينيخخا دولخ طخخر يف امليثخخا األفريقخ
حلق خخو اإلنس خخان والش خخعو ال خ ي يت خخيح للكيني خ التم خخا االنتص خخا إذا مل يكون خوا راض خ ع خ
قرارات احملاكم الكيني  .وابلفع .فنن كينيا بصدد اختاذ تدابر لتنفي قرارات اللجن .
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االمتثااا اللتزامااات تقاادم التقااارير إىل هيئااات املعاهاادات والتعاااون ما إجاراتات
األمم املتحدة اخلاصة املتعلقة حبقوق اإلنسان
(التوصيات  ،34-142و 35-142و ،36-142و ،37-142و،38-142
و)39-142
 -10قدم كينيا ،من االستعرا األخر ،ث ث تقخارير دوريخ إىل هيئخات معاهخدات حقخو
اإلنسخخان .وه خ التقريخخر الخخدوري الثخخام املتعلخخق ابتفاقي خ القضخخا عل خ مجي خ أشخخكا التمييخخز ضخخد
املخ خرأة ،املق خخد يف آذار/م خخار  ،201٦والتقري خخر ال خخدوري الثالخ خ املتعل خخق ابتفاقيخ خ األم خخم املتح خخدة
ملناهضخ التعخ ي وغخر مخ ضخرو املعاملخ أو العقوبخ القاسخي أو ال إنسخاني أو املهينخ  ،املقخد
يف آ /أغسخخط  201٨والتقريخخر الخخدوري الراب خ املتعلخخق ابلعهخخد الخخدوي اخلخخاص ابحلقخخو املدني خ
والسياسي  ،املقد يف كانون األو /ديسمر  .201٨وقام كينيا بدعوة واستقبا املقخرر اخلخاص
املعين حبقو األش اص املصاب ابملهق ،واملقرر اخلاص املعين حبقو الشعو األصلي  ،والفريخق
العامخخ .املعخخين مبسخخأل حقخخو اإلنسخخان والشخخركات عخخر الوطني خ وغرهخخا م خ مؤسسخخات األعمخخا .
وكان ،وق إعداد هخ ا التقريخر ،جيخري الت طخيط السختقبا املقخرر اخلخاص املعخين ابآلاثر املرتتبخ يف
جما حقو اإلنسان عل إدارة املواد والنفاايت اخلطرة والت ل منها بطريق سليم بيئياً.

السياسااات وخطااة العماال الوطنيااة املتعلقااة حبقااوق اإلنسااان ،والتثقي ا يف جمااا
حقوق اإلنسان
(التوصيات  ،6-142و ،8-142و ،9-142و ،13-142و،14-142
و ،15-142و ،22-142و ،23-142و ،24-142و)25-142
 -11اعتمخخد الرملخخان السياسخخات وخط خ العمخخ .الوطني خ املتعلق خ حبقخخو اإلنسخخان يف  2كخخانون
األو /ديسخمر  .201٥وتنفخ هخ السياسخخات شخرع احلقخو الخواردة يف الدسختور .وقخد أحخخر ت
احلكوم الكيني تقدماً كبراً يف تنفي خط العم ،.الي تشك .جز اً ال يتجزأ م تل السياسات.
 -12وم خ أجخخ .تعزيخخز قخخدرات املخخوظف العمخخومي عل خ الوفخخا عل خ حنخخو فعخخا اباللتزامخخات
املتعلق خ حبقخخو اإلنسخخان ،تواصخخ .احلكوم خ الكيني خ  ،ابلتعخخاون م خ اللجن خ الوطني خ الكيني خ حلقخخو
اإلنس خخان ،إاتح خ وتعم خخيم التثقي خخف والت خخدري يف جم خخا حق خخو اإلنس خخان يف القط خخا الع خخا  .ومن خ
االستعرا األخر ،أبرمخ اللجنخ مخ كرة تفخاهم مخ معهخد كينيخا لشخؤون احلكخم ،مخ أجخ .تخوفر
التدري يف جما حقو اإلنسخان ملخوظف اخلدمخ املدنيخ  ،علخ صخعيد املقاطعخات وعلخ الصخعيد
ال خ خخوطين .ودرب خ خ اللجن خ خ كخ خ خ ل قض خ خخاة عل خ خ خمتل خ خخف جوانخ خ خ محاي خ خ حق خ خخو اإلنس خ خخان .ويف
الفخخرتة  201٨-2017درب خ اللجن خ  30قاضخخياً عل خ كيفي خ التعامخخ .م خ قضخخااي املخخدافع ع خ
حقو اإلنسان ،ويف الفرتة  ،201٩-201٨جر تدري  123قاضياً عل كيفي التعام .مخ
األش اص ذوي اإلعاق يف نظا العدال اجلنائي .
 -13وقخخد واجه خ كينيخخا بع خ الصخخعوابت يف مج خ البيخخانت م خ أجخخ .الرصخخد الفع خا مل خد
تنفيخ التزاماهتخخا يف جمخخا حقخخو اإلنسخخان .ولخ ل بخخدأ املكتخ الكيخخين لإلحصخخا واللجنخ الوطنيخ
الكينيخ حلقخخو اإلنسخخان عمليخ صخخياغ مبخخاد توجيهيخ جلمخ البيخخانت يف إطخخار اهلخخد  1٦مخ
أهخخدا التنميخ املسخختدام املتعلخخق ابلسخ والعدالخ وبنخخا املؤسسخخات القويخ  .ووضخخع و ارة امليخخا
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والري ،واللجن الوطني الكيني حلقو اإلنسان مؤشرات حلقو اإلنسان لرصد اجلهود الرامي إىل
إعمخخا احلخخق يف امليخخا والصخخر الصخخح  ،ويف عخخا  ،2017اسخخت دم تل خ املؤش خرات لتقيخخيم
إعما ذل احلق يف  1٨م املقاطعات الخ  ٤7وأبرم اللجن الوطني الكيني حلقخو اإلنسخان
ك ل م كرة تفاهم م املكت الوطين لإلحصا يف كينيا م أج .توفر مباد توجيهيخ تتعلخق
جبم خ البيخخانت .وأنشخخأت اللجن خ الوطني خ للشخخؤون اجلنسخخاني واملسخخاواة أفرق خ عامل خ تقني خ معني خ
ابملساواة واإلدماج يف  2٥مقاطع لإلشرا عل عملي اإلدماج واملساواة عل الصعيد القطري.

استعراض القوانني والسياسات الوطنية
(التوصيات  ،3-142و ،4-142و ،5-142و ،18-142و،19-142
و)20-142
 -1٤تواص .كينيخا موا مخ قوانينهخا وسياسخاهتا مخ الدسختور ،ممخا يعخز حقخو اإلنسخان لشخعبها
وحيميه خخا بدرج خ خ أك خخر .وجي خخري إلغ خخا الق خخانون املتعل خخق ابألش خ خ اص ذوي اإلعاقخ خ لع خخا 2003
وتعويضه مبشرو القخانون املتعلخق ابألشخ اص ذوي اإلعاقخ لعخا  ،201٨مخ أجخ .تعزيخز تكخافؤ
الفخخرص لألش خ اص ذوي اإلعاق خ وأتهخخيلهم وإعخخادة أتهخخيلهم ،ويعخخد مشخخرو القخخانون التعخخديل
املتعلق ابلصح العقلي لعا  201٨القانون املتعلق ابلصح العقلي لعا  ،1٩٨٩وذل لخدواف
منها الت ل م وصم العار املرتبط ابألمخرا العقليخ  ،ويبسخط عمليخ تنسخيق املسخائ .املتعلقخ
ابلص خخح العقليخ خ ويعز ه خخا مخ خ أج خخ .محايخ خ األشخ خ اص ذوي األمخ خرا العقليخ خ  .ويوج خخه مش خخرو
القخخانون احلكومخخات علخ املسخختو الخخوطين ومسخختو املقاطعخخات يف جمخخا تعزيخخز الصخخح العقليخ يف
اجملتمعات احمللي بتخوفر قخدر م ئخم مخ املخوارد واملرافخق واخلخدمات واملخوظف والخرام ..ويسختهد
مشخخرو القخخانون املتعلخخق ابألطفخخا إعخخادة النظخخر يف قخخانون عخخا  2001وذلخ بتخخأم تعزيخخز محايخ
حقو الطف..
 -1٥ولضخخمان تعزيخخز حقخخو اإلنسخخان ومحايتهخخا بدرج خ أكخخر يف كينيخخا ،أعلن خ احملخخاكم عخخد
دسخ خختوري بع خ خ امل خ خواد م خ خ النصخ خخوص التش خ خريعي  -الطخ خخاب اإللزام خ خ لعقوب خ خ اإلعخ خخدا مبوج خ خ
املادة  20٤م القانون اجلنائ عل أسا أنه ينته احلق يف حماكم عادلخ واملخادة  1٩٤مخ
القخخانون اجلنخخائ الخخي جتخخر التشخخهر إذ تنته خ احلخخق يف حري خ التعبخخر واملخخادة  )2(2٥و( )3م خ
الق خخانون اجلن خخائ واملخ خواد مخ خ  1٦2إىل  1٦7مخ خ ق خخانون اإلجخ خرا ات اجلنائيخ خ علخ خ أس خخا أن
احتجخ خخا األش خ خ اص إىل أجخ خخ .غخ خخر مسخ خخم حس خ خ إرادة ال خ خرئي تنته خ خ مبخ خخدأ الفصخ خخ .ب خ خ
السلطات أل ا ختو للسلط التنفي ي ص حيات ه م اختصاص السلط القضائي .
 -1٦ووضع كينيخا أيضخاً السياسخات التاليخ خطخ العمخ .الوطنيخ للطفخ،)2022-201٥( .
م خخوفرة ب خ ل إط خخاراً تنفي خ ايً لتوجي خخه اجله خخات املعني خ وش خخركا التموي خخ .يف تنس خخيق ال خرام .اخلاص خ
ابألطفخخا وختطيطهخخا وتنفيخ ها ورصخخدها والسياسخ الوطنيخ بشخخأن املشخخارك العامخ املعروضخ علخ
جمل الو را العتمادها وإقرارها والسياس املتعلق ابلصح العقلي يف كينيا - 2030-201٥
وه إطار ها بشخأن التخدخ ت الراميخ إىل أتمخ إدخخا إصخ حات علخ نظخم الصخح العقليخ
يف كينيخخا .ويتمش خ ه خ ا م خ دسخختور كينيخخا لعخخا  ، 2010ورؤي خ عخخا  ،2030وسياسخخات كينيخخا
الصحي للفرتة ( )2030-201٤وم التزاماهتا العاملي .
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اإلصالحات املؤسسية
(التوصيات  ،95-142و ،97-142و ،115-142و،120-142
و ،99-142و ،103-142و ،118-142و ،94-142و،111-142
و)119-142
اإلصالحات القضائية
 -17أطلقخ السخخلط القضخخائي  ،يف  2٦كخخانون الثاين/ينخخاير ” ،2017خمطخخط القضخخا  ،دعخخم
حتخخو السخخلط القضخخائي خط خ لتقخخدم اخلخخدمات ( “)2021-2017م خ أجخخ .تعزيخخز الفعالي خ
والكفا ة يف إقام العخد  ،وإاتحخ إمكانيخ اللجخو إىل القضخا  ،واألدا القضخائ  .وتفصخ .اخلطخ
يف االسخ خرتاتيجيات واملب خخادرات الراميخ خ إىل حتسخ خ إمكانيخ خ جل خخو اجلميخ خ إىل القض خخا  ،واالرتق خخا
ابلنزاه خ خ وحتس خ خ األخ قيخ خخات ،وتبخ خخين التكنولوجيخ خخا واالسخ خختفادة منهخ خخا ،وتخ خخوفر القيخ خخادة واإلدارة
الرشيدة .وتتسم اخلط الرامي إىل إنشا حمخاكم عليخا يف املقاطعخات ال خ  ٤7مجيعهخا أبمهيخ خاصخ .
وحبل خخو ك خخانون األو /ديس خخمر  ،2017كان خ ق خخد أنش خخئ  3٩حمكم خ علي خخا يف  3٨مقاطع خ .
وجيري أيضاً تنفي خطط إلنشا حمكم صخلح واحخدة علخ األقخ .يف كخ .واحخدة مخ املقاطعخات
الفرعيخ ال خ  .2٩0وجيخخري ،يف السخخن املاليخ  201٨/2017تشخخييد وإصخ  ٥٤حمكمخ ( .انظخخر
اجلدو  1يف املرفقات).
 -1٨ويخخوفر النظخخا األساس خ لصخخندو القضخخا  ،ال خ ي عخخر ابلفعخخ .عل خ اجلمعي خ الوطني خ
ملناقشته وإقرار  ،مباد توجيهي ل ضط مبها السلط القضائي علخ حنخو فعخا  .وبغيخ إجيخاد
احللخخو للرتاكمخخات يف نظخخا احملخخاكم وضخخمان إقام خ العخخد عل خ وجخخه السخخرع  ،منح خ األولوي خ
الست دا إجرا ات بديل لتسوي املنا عات .ووضع هل ا الغر سياسات نظخا عدالخ بديلخ .
وتن ه السياسات ،الي تدور حوهلا حالياً مشاورات ب اجلهخات املعنيخ  ،علخ بخدائ .لنظخا
احملاكم الرمس وتلتم آليات عدال تقليدي  .وتتوا ه اخلطوة م األحكخا الدسختوري الخي تتخيح
أشكا بديل آلليات تسوي املنا عات ،مبا يف ذل النه .التقليدي  ،ما دام ال تتعار م شرع
احلقو  ،وال تكون مناقض للعدال واألخ أو متعارض م الدستور أو أي قانون مدون آخر.
 -1٩واسخختحدث  ،م خ أجخخ .املض خ قخخدماً يف معاجل خ القضخخااي املرتاكم خ  ،عملي خ وسخخاط اتبع خ
للمحاكم .وجتري تسوي القضااي مبساعدة وسطا معتمدي لد احملخاكم ،عخادة مخا يكونخون حمخام
تدربوا عل الوساط  .وتنطوي ه العملي عل تفح قضي ما ،وإحالتها ،إذا ما توفرت فيهخا
الشرو  ،إىل الوساط  .وتعتر احملاكم االتفا ال ي يتم التوص .إليه ملزماً قانونياً.
إصالح قطاع األم
 -20اعتمدت احلكوم الكيني جاً قطاعياً شام ً يف تنفي إص حات جهخا الشخرط يتبخ
الشراكات ابعتبارها اسرتاتيجي رئيسي  .وأنشخئ جلنخ توجيهيخ إلصخ جهخا الشخرط بوصخفها
هيئ لتنسيق اإلص حات اجلاري يف جها الشرط الوطني وكفال استمراري خط اإلص .
 -21وجخر تعزيخز األطخر السياسخخاتي واملؤسسخاتي ملؤسسخات الشخخرط  ،وجخر تخدعيم القخخدرات
عل خ املسخخا ل ع خ طريخخق ايدة امتثخخا ضخخبا الشخخرط لقخخانون عخخا  2003املتعلخخق أبخ قيخخات
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املخخوظف العمخخومي  ،وقخخانون عخخا  2012املتعلخخق ابلقيخخادة والنزاه خ  .وع خ وة عل خ ذل خ  ،جخخر
تعزيز القدرة علخ اإلدارة االسخرتاتيجي للمخوارد البشخري يف جهخا الشخرط  ،والكفخا ة املهنيخ ألفخراد
الشخخرط م خ أجخخ .إعخخادة هيكل خ عملي خ االسخختعداد التشخخغيل جلهخخا الشخخرط وقدراتخخه اللوجسخختي ،
وتزويخخد ابألدوات واملعخخدات .وجخخر تعمخخيم احلخوافز املقدمخ لضخخبا الشخخرط وذلخ بوضخ وتنفيخ
اس خ خرتاتيجيات ابتكاري خ خ وخ ق خ خ م خ خ أج خخ .رفخ خخا أف خ خراد الش خخرط وحتفيخ خخزهم املس خختمر .ويف أيلخ خخو /
سخخبتمر  ،201٨أدخلخ تغيخرات ج ريخ علخ قخوات الشخخرط  .وتتعلخخق هخ التغيخرات ابلقيخخادة،
والزي املوحد ،واإلسكان ،وابلتدري يف الشرط اإلداريخ  ،والشخرط الكينيخ  ،ومديريخ التحقيقخات
اجلنائيخ  .وتشخم .التغيخرات إدمخخاج بعخ املهخا  ،وتغيخر اسخخم بعخ الوظخائف ،أو إعخادة تسخخميتها
أو إلغا ها.
 -22وأعيخخد النظخخر يف منخخاه .التخخدري يف جهخخا الشخخرط الوطني خ لتشخخم .اإلدارة ،ومنهجي خ
البح خ  ،واإلج خرا ات القضخخائي  ،وإدارة املعلوم خخات األمني خ  ،وعل خخم الخخنف  ،واجل خرائم اإللكرتوني خ ،
واالهتما ابلزابئ  ،وحقو اإلنسان ،واألم والس م  ،واألم يف السيا الثقخايف .وجيخري تنفيخ
تل املناه .يف مجي التدريبات األمني .
 -23وكثف خ خ احلكوم خ خ الكيني خ خ جهوده خخا حملارب خ خ الفس خخاد ،ومكافح خ خ الت خخدفقات املالي خ خ غ خخر
املشخخروع  ،والتهخخر الض خري  .واس ختحدث اس خرتاتيجيات تش خريعي وسياسخخاتي ومؤسسخخي لضخخمان
كسخ خ املعركخ خ  .وأنشخ خ يف تشخ خري الث خخاين/نوفمر  201٥فري خخق متع خخدد الوك خخاالت لتعزي خخز التخ خ ر
والتعخخاون يف جمخخا التحخخرايت اجلنائي خ  ،والتحقيقخخات ،واسخخرتداد األصخخو  ،وامل حق خ القضخخائي يف
جخ خرائم الفس خخاد واجلخ خرائم االقتص خخادي  .وي خختم اختي خخار أعض خخا الفري خخق مخ خ خمتل خخف الوك خخاالت املعنيخ خ
مبكافح الفساد .ولقي االسرتاتيجي التعاوني جناحاً كبراً وأجري يف إطارها حتقيقات م عدة
مسؤول حكومي يشغلون مناص عليا ،وجر اسختدعاؤهم إىل احملكمخ بختهم تتعلخق ابلفسخاد،
وإسا ة است دا املنص  ،وغس .األموا .
 -2٤ونخُفخ ت ،منخ إنشخخا الفريخخق ،إجخرا ات احملاكمخ يف  ٥٤٩مخ القضخخااي املرتبطخ ابلفسخخاد
يف الفخخرتة ب خ عخخام  201٥و .201٨وجخخر اسخخرتداد مخخا تبل خ قيمتخخه  3ب ي خ م خ الشخخلنات
الكيني خ (قراب خ  30مليخخون دوالر م خ دوالرات الخخوالايت املتحخخدة) م خ األصخخو  ،وأكثخخر م خ 2.٥
بليون م الشلنات الكيني (قراب  2٥مليون دوالر م دوالرات الوالايت املتحدة) مخ الضخرائ
الي است لص م قضااي فساد.
 -2٥وم ب القوان والسياسات الخي وضخع للحخد مخ الفسخاد يف البلخد مخا يلخ مشخرو
قخخانون تعخخدي .ق خوان مكافح خ الفسخخاد ،ومشخخرو قخخانون محاي خ املبلغ خ عخ امل الفخخات ،ومشخخرو
قخخانون إدارة تضخخار املصخخاح ،والسياس خ الوطني خ املتعلق خ ابألخ قيخخات ومكافح خ الفسخخاد ،الخخي
اعتمدت كورق دورة.
 -2٦ويف حماول خ لوقخخف التخخدفقات املالي خ غخخر املشخخروع واحلخخد م خ الفسخخاد ،أبطل خ احلكوم خ
الكيني ص حي ورق األلف شل كيين ( 10مخ دوالرات الخوالايت املتحخدة) واسختحدث عملخ
جديدة .وكان ورق األلف شل  ،وه أكر الورقات النقدي  ،تست د يف التدفقات املالي غخر
املشروع والتزوير يف كينيا وغرها م الدو اجملاورة .وه ا يثر خماو خطرة م شخأ ا أن هتخدد
املعام ت السليم  ،والتباد التجاري هب العمل .
GE.19-18022

7

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

تعزيز املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان
(التوصيتان  ،11-142و)26-142
 -27يف السخ خخن املالي خ خ ُ ،201٩/201٨خص خ خ للجن خ خ الوطني خ خ الكيني خ خ حلقخ خخو اإلنسخ خخان
مبلخ  3٩٨ 7٦٦ 23٤شخخلناً (قراب خ  3.٩٨م ي خ دوالر) ممخخا ميثخخ .ايدة عخ املبل خ املرصخخود يف
السن املالي  201٨/2017وال ي قدر  3٩3 7٨٩ 2٨0شلناً (قرابخ  3.٩3م يخ دوالر)،
وخص للجن العدال اإلداري مبل  ٤٩2 0٤٦ 337شلناً (قراب  ٤.٩م ي دوالر) مما ميثخ.
ايدة عخ خ خ املبلخ خ خ املرص خ خخود يف الس خ خخن املاليخ خ خ  201٨/2017والخ خ خ ي ق خ خخدر ٤12 7٨٩ ٤02
وخصخ خ خ خ للجنخ خ خ خ الوطنيخ خ خ خ للش خ خ خخؤون اجلنس خ خ خخاني
مخ خ خ خ الش خ خ خخلنات (قرابخ خ خ خ  ٤.1م يخ خ خ خ دوالر) ُ
واملساواة  3٦٥ ٤٤1 032شلناً (قراب  3.٦م ي دوالر) مما ميثخ .ايدة عخ املبلخ املرصخود يف
السن املالي  201٨/2017وال ي قدر  3٤٥ ٥2٤ 207م الشلنات (قراب  3.٤م ي دوالر).

احلقوق املدنية والسياسية
تدابري مكافحة اإلرهاب
(التوصيات  ،5-142و ،17-142و ،184-142و،185-142
و ،186-142و ،187-142و ،188-142و ،189-142و،190-142
و ،191-142و)192-142
ُ -2٨س خ ق خخانون (تع خخدي ).قخ خوان األم خ ع خخا  201٤لتع خخدي .قخ خوان األم خ وجعله خخا أكث خخر
اسخختجاب ملكافح خ اإلرهخخا  .ويف عخخا  ،201٦أعلن خ احملكم خ عخخد دسخختوري م خواد معين خ عل خ
أسا أ ا تنته حري التعبر ووسائط اإلع  ،وحخق املختهم ،ومبخدأ عخد اإلعخادة القسخري علخ
النحخخو املعخخرت بخخه مبوج خ اتفاقي خ األمخخم املتحخخدة لعخخا  1٩٥1اخلاص خ بوض خ ال جئ خ  .وأعيخخد
النظ خخر ،من خ االس خختعرا األخ خخر ،يف ع خخدة نص خخوص تش خريعي تتعل خخق ابألم خ جلعله خخا متوائم خ م خ
الدستور وم املعاير الدولي حلقو اإلنسان.
 -2٩وقخ خخد أطلق خ خ كينيخ خخا ،يف أيلو /سخ خخبتمر  ،201٦االس خ خرتاتيجي الوطني خ خ ملكافح خ خ التطخ خخر
العنيخخف .وتكم خخ .ه خ االس خرتاتيجي ت خخدابر مكافح خ اإلره خخا الخخي ترك خخز عل خ اجلان خ األم خخين إبط خخار
يشخخم .تخخوفر خيخخارات للعمخخ ،.وفخخرص لألعمخخا  ،ومهخخارات حياتي خ  ،هبخخد احلخخد م خ تعخخر الشخخبا
للتشدد والتطر العنيف.

من التعذيب واالختفات القسري وعمليات القتل خارج نطاق القضات
(التوصيات  ،75-142و ،88-142و ،57-142و ،99-142و،103-142
و ،64-142و ،79-142و ،82-142و ،106-142و)109-142
 -30جيخخر ق خخانون من خ التع خ ي لعخخا  2017التع خ ي وغخخر م خ ضخخرو املعامل خ القاس خخي
أو ال إنساني أو املهين  .ويشم .القانون مجي املوظف العمومي أو األش اص ال ي يتصرفون
ابلنيابخ خ عخ خ م خخوظف عم خخومي  .وحتم خخ .النفق خخات املتكب خخدة لعخ خ ج ض خخحي تعخ خ ي أو لتق خخدم
االستش خخارات املهنيخ خ هل خخا علخ خ حس خخا الص خخندو االس خختئماين حلمايخ خ الض خخحااي املنش خخأ مبوجخ خ
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القخخانون املتعلخخق ابألش خ اص

املخخادة  27مخ قخخانون عخخا  201٤املتعلخخق حبماي خ الضخخحااي .ويخخن
احملخخروم م خ ح خريتهم ال خ ي ُس خ عخخا  201٤عل خ املعامل خ اإلنسخخاني للموقخخوف أو احملتج خزي
أو املسجون  ،ويكف .كرامتهم اإلنساني املتأصل .

 -31وقخخد أنشخخئ اهليئخ املسخختقل ملراقبخ أدا الشخخرط يف تشخري الثخخاين/نوفمر  2011إلاتحخ
اإلشخرا املخخدين عل خ عمخخ .الشخخرط يف كينيخخا .وتنشخخر اهليئ خ تقخخارير سخخنوي عخ عملهخخا .وتتضخخم
التقارير عدد الشكاو الواردة والي جر التحقيق فيها ،وعخدد القضخااي احملالخ إىل مخدير االدعخا
العا  ،وعدد اإلدانت.
 -32وميثخ .التخخدري يف جمخخا حقخخو اإلنسخخان جخخز اً ال يتجخزأ مخ املنخخاه .الدراسخخي للشخخرط .
ويتوق أن تست د الشرط املعار املكتسب م التدري عل محاي حقو اإلنسخان واحرتامهخا
بشخخك .فعخخا يف أدائهخخا لعملهخخا املتمثخخ .يف احلفخخا عل خ القخخانون والنظخخا  ،ال سخخيما يف مخخا يتعلخخق
ابملهخخا الخخي تنطخخوي عل خ اإليقخخا واالحتجخخا والتفتخخي واالسخختي عل خ املمتلكخخات ،واملراقب خ ،
واست دا القخوة واألسخلح الناريخ  .ويتعخ إخضخا مجيخ ضخبا الشخرط لعمليخ حتخر طبقخاً ملعخاير
حمددة تتعلق ابلكفا ة املهني والنزاه وسج .األدا والس م النفسي .
 -33وخ الفرتة املشمول ابالستعرا تلق  ٩٩ضخابطاً مخ دائخرة السخجون الكينيخ تخدريباً
يف جما حقو اإلنسان ومن التع ي (انظر اجلدو  2يف املرفقات).
وس خخج ،.يف الف خخرتة مخ خ ع خخا  201٥إىل حزيران/يوني خخه  ،201٩م خخا جمموع خخه  ٩٤مخ خ
ُ -3٤
حاالت انتها للحقو املدني م جان مخوظف مكلفخ إبنفخاذ القخوان (انظخر اجلخدو  3يف
املرفقخخات) .وجيخخري التحقيخخق علخ وجخخه السخخرع يف مجيخ االدعخخا ات املتعلقخ ابلقتخخ .خخخارج نطخخا
القضا م جان موظف مكلف إبنفاذ القوان ويقد اجلناة إىل العدال لضمان املسا ل .

محاية املدافعني ع حقوق اإلنسان وتوسي فضات منظمات اجملتم املدين
(التوص اايات  ،123-142و ،132-142و ،142-142و،192-142
و ،125-142و ،127-142و ،128-142و ،133-142و،135-142
و ،136-142و ،137-142و)140-142
 -3٥لكينيا هياك .كفؤة وفعالخ لضخمان حقخو مجيخ األشخ اص يف كينيخا ،مبخ فخيهم املخدافعون
ع خ حق خخو اإلنس خخان .وت خخوفر اهليئ خ املس خختقل ملراقبخ خ أدا الش خخرط من خخراً هام خاً ميك خ في خخه للم خخدافع
اإلب غ ع أي تظلمات قد يريدون تقدميها ضد الشخرط  .وعخ وة علخ ذلخ  ،فخنن القخانون املتعلخق
بخدائرة األطبخا الشخرعي الوطنيخ يزيخد مخ تعزيخز التحقيقخات يف الوفيخات النامجخ عخ أعمخا إجراميخ
عنيف  ،أو القت .خارج نطا القضا أو حاالت الوفاة يف السجون أو أثنا االحتجا لد الشرط .
 -3٦وتتضخخم السياسخ العامخ وخطخ العمخخ .املتعلقتخخان ابملخخدافع عخ حقخخو اإلنسخخان والخخي
وضعتهما اللجنخ الوطنيخ الكينيخ حلقخو اإلنسخان إقخرار وإعخادة أتكيخد الخدور احلاسخم الخ ي يؤديخه
املدافعون ع حقو اإلنسان يف تعزيز حقو اإلنسان يف كينيخا ومحايتهخا ،واحلاجخ إىل اضخط
الدولخ بواليتهخخا املتمثلخ يف تخخوفر بيئخ تشخريعي وتشخخغيلي تتسخخم ابلسخ م واألمخ  .وتبخ السياس خ
العام أمهي استمراري الرتبي املدني  ،وتوسي نطا التثقيف يف جمخا حقخو اإلنسخان يف املخدار
واجلامعخات والكليخات ومؤسسخات تخدري املعلمخ  ،وتخدري أفخراد الشخرط وغرهخا مخ الوكخاالت
املكلف إبنفاذ القوان حت إشرا ك .م احلكوم الوطني وحكومات املقاطعات.
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اخلطوات املقطوعة يف اجتاه إلغات عقوبة اإلعدام
(التوصيات  ،58-142و ،61-142و ،63-142و)87-142
 -37أعلنخ خ احملكمخ خ العلي خخا ،يف قخ خرار اترخيخ خ ص خخدر يف  1٤ك خخانون األو /ديس خخمر 2017
بش خخأن االلتم خخا رق خخم  1٥لع خخا  201٥بص خخيغته املدجمخ خ مخ خ االلتم خخا رق خخم  1٦لع خخا ،201٥
فرانس خخي ك خخاريوك مورواتيت خخو وويلس خخون ثرميب خخو مخ خوانغ ض خخد مجهوريخ خ كيني خخا و ٥آخخ خري  ،ع خخد
دسخختوري الطخخاب اإللزام خ للمخخادة  20٤م خ القخخانون اجلنخخائ  ،الخخي تخخن عل خ أن ”أي ش خ
يدان جبرمي قت .يعاق ابإلعدا “ .واقرتح فرق عم .أنشئ لتنفي قرار احملكمخ إطخاراً قانونيخاً
للتعام .م إصدار أحكا جديدة ضد اجلناة احملكو عليهم ابإلعدا  ،وصخاغ معخاير ملخا جيخ
أن يشخخك .عقوب خ السخخج املؤبخخد ،وصخخاغ تعخخدي ت واقرتح خ ق خوان إلنفخخاذ حكخخم احملكم خ .
وبدأت احملاكم يف كينيا عملي إعادة النظر يف األحكا .
 -3٨ويف  2٤تشري األو /أكتوبر  ،201٦خفف رئي كينيا ،ف ام السيد أوهورو كينياات
مجيخ أحكخا اإلعخخدا الصخادرة حبخق  2 7٤7مخ السخجنا الخ ي ينتظخخرون تنفيخ حكخم اإلعخخدا ،
وم خخنهم  2 ٦٥٥م خخدانً م خ خ الخ خ كور و ٩2م خ خ اإلنث إىل أحك خخا ابلس خخج م خخد احلي خخاة .ويف
حزيران/يونيه  ،201٩كان هنا  ٨10م السجنا ال ي ينتظرون تنفي حكم اإلعدا .

احلصو على املعلومات ،وحرية التعبري ،واحلق يف اخلصوصية
(التوصيات  ،121-142و ،124-142و ،126-142و،129-142
و ،131-142و ،135-142و)138-142
 -3٩يسخختهد القخخانون املتعلخخق ابحلصخخو علخ املعلومخخات لعخخا  201٦إنفخخاذ املخخادة  3٥مخ
الدستور املتعلق ابحلق يف احلصخو علخ املعلومخات .وميخنح القخانون جلنخ العدالخ اإلداريخ (مكتخ
أمخ خ املظ خخامل) س خخلطات الرقابخ خ واإلنف خخاذ يف م خخا يتعل خخق هبخ خ ا الق خخانون .وميكخ خ للجنخ خ التحقي خخق يف
الشكاو الي يقخدمها أشخ اص بشخأن انتهاكخات ألحكخا القخانون .واضخطلع اللجخ  ،يف مجلخ
مها أخر  ،بتطوير وتيسر توعي اجلماهر ،ووض برام .عخ احلخق يف احلصخو علخ املعلومخات
واحلق يف محاي البيانت الش صي  .ومعرو حالياً عل جمل الشيوخ للمناقشخ مشخرو قخانون
محايخ خ البي خخانت لع خخا  ،201٨الخ خ ي يس خختهد تنظ خخيم مجخ خ البي خخانت الش ص خخي واس خخرتجاعها
وجتهيزها وختزينها واست دامها والكشف عنها.
 -٤0ويف عا  ،201٨استحدث جلن العدال اإلداري وبدأت إصدار ث ث منشورات تتعلق
ابحلصخخو علخ املعلومخخات موجهخ حنخخو توعيخ اجلمخخاهر ابحلخخق يف احلصخخو علخ املعلومخخات .وهخ
الكتي ع أفض .املمارسات املتعلق إبعما احلق يف احلصو علخ املعلومخات يف كينيخا ،ودليخ.
بشأن الكشف االستباق  ،موجه للكيانت العامخ علخ املسختو الخوطين ومسختو املقاطعخات يف
كينيا ،ونس مبسط م القانون املتعلق ابحلصو عل املعلومات.

إمكانية اللجوت إىل القضات ابلنسبة للفئات املتخصصة مبا يف ذلك املساعدة القانونية
(التوصيات  ،90-142و ،105-142و ،114-142و ،7-142و)98-142
 -٤1جتري حالياً إعادة النظر يف القانون املتعلق ابألطفا لعا  2001م أجخ .موا متخه مخ
دسخختور عخخا  .2010ويف عخخا  ،201٦وضخ دليخخ .ابملبخخاد التوجيهيخ ألفضخخ .ممارسخخات قضخخا
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األحخخداث كجخخز مخ مشخخرو حتسخ نظخخا قضخخا األحخخداث يف كينيخخا .وتعخخر املبخخاد التوجيهيخ
كيخ خخف ميك خ خ وض خ خ األطفخ خخا يف صخ خخل النظخ خخا القضخ خخائ  ،م خ خ تقخ خخدم تفاصخ خخي .ع خ خ التخ خخدابر
واالسرتاتيجيات الرامي إىل محايتهم وع اجلهات الفاعل الرئيسي املسؤول .
 -٤2وجتري إعادة النظر أيضاً يف قانون اجلرائم اجلنسي لعخا  200٦مخ أجخ .أخخ احلخاالت
الناش خ خخئ يف االعتب خ خخار ووضخ خ خ أحك خ خخا مخ خ خ قبي خ خخ’ .قخ خ خوان رومي خ خخو وجولييخ خ خ ‘ حلمايخ خ خ املخ خ خراهق
(ال خ ي ت خرتاو أعمخخارهم ب خ  13و 17سخخن ) ال خ ي ميارسخخون اجلخخن ابلرتاض خ م خ إدراجهخخم يف
نظا قضا األحداث.
 -٤3وكان َس القانون رقم  ٦لعا  201٦املتعلق ابملساعدة القانونيخ معلمخاً هامخاً يف تطخوير
النظخخا القضخخائ يف كينيخخا .فقخخد د علخ املسخخاواة بخ مجيخ املخواطن مخ خخ تخخوفر اخلخخدمات
القانوني اجملانيخ للضخعفا واملعخو ي مخ اجملتمخ مبخا يكفخ .العدالخ للجميخ  .وتتضخم خطخ العمخ.
الوطني للمساعدة القانوني  ،2022-2017 ،اسرتاتيجيات ش يتع اتباعها بغي حتقيخق عخدة
أمور منها تعزيز وتدعيم إاتح إمكانيات جيدة للفقرا واملهمش والضعفا للجو إىل القضا .
 -٤٤وأصدر رئي القضخاة ،يف عخا  ،201٦توجيهخات إجرائيخ تتعلخق بخرام .التكليخف بتمثيخ.
الفق خرا أم خخا احمل خخاكم ،واخل خخدمات اجملاني خ لتق خخدم الطلب خخات يف القض خخااي الك خخر وقض خخااي األطف خخا
امل خخالف للقخخانون يف حمخخاكم الصخخلح .ونخ اإلشخخعار أيضخاً علخ اسخختحداث خخخدمات جمانيخ عخ
طريخخق جلخخان مسخخت دم احملخخاكم ،و ايدة رسخخو تقخخدم اخلخخدمات اجملاني خ م خ 10 000شخخل كيخخين
(قراب  100دوالر م دوالرات الوالايت املتحدة) إىل  30 000شخل كيخين (قرابخ  300دوالر).
واهلد م الزايدة يف املدفوعات هو حفز احملام عل قبو تل القضااي.
 -٤٥وقخد وضخ مكتخ مخدير النيابخ العامخ سياسخ عامخ تتمثخ .يف حتويخ .القضخااي إىل خخخارج
احملخخاكم لتعزيخخز إمكانيخ جلخخو الفئخخات الضخخعيف إىل القضخخا وإلاتحخ تسخخوي املسخخائ .اجلنائيخ خخخارج
احملخخاكم .ع خ وة عل خ ذل خ  ،صخخدرت يف اجلريخخدة الرمسي خ املبخخاد التوجيهي خ ل تفاقخخات التفاوضخخي
لت فيف العقوب وقواعدها م أج .تعزيز عملي االتفاقات التفاوضي .

انتهاكات حقوق اإلنسان التارخيية
(التوصيات  ،91-142و ،96-142و ،100-142و،101-142
و ،102-142و ،104-142و ،107-142و ،108-142و،116-142
و)117-142
 -٤٦يعخخد قخخانون (تعخخدي ).الق خوان املتعلق خ ابألراض خ لعخخا  201٦قخخانون اللجن خ الوطني خ
لألراضخ إلدخخخا أحكخخا متكخ اللجنخ مخ تلقخ مجيخ الشخخكاو املقدمخ بشخخأن املظخامل التارخييخ
املتعلقخ ابألراضخ  ،وقبخخو تلخ الشخخكاو والتحقيخخق فيهخخا ،والتوصخخي بسخخب .االنتصخخا املناسخخب .
وصدرت القواعد التنظيميخ (للتحقيخق يف املظخامل التارخييخ املتعلقخ ابألراضخ ) الخي وضخعتها اللجنخ
عا  2017لتوجيه التحقيقات يف املظامل التارخيي املتعلق ابألراض  ،وفتح األبوا أمخا اآلال
م الكيني ال ي يثرون ه املسأل العاطفي من عقود .وقد جر تنفي أغلبي توصيات جلنخ
احلقيق والعدال واملصخاحل  ،مبخا يف ذلخ إعخادة تخوط مجيخ املشخردي داخليخاً وتعويضخهم ،وإنشخا
دائرة وطني للمساعدة القانوني  ،وس قوان تتعلق مبكافحخ الفسخاد ،ووضخ اسخرتاتيجيات ترمخ
إىل تعزيز احلقو اجلنساني ومحايتها.
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حقوق الالجئني
(التوصيات  ،181-142و ،182-142و)183-142
 -٤7ح شبا /فراير  ،201٨أعيد  7٨ ٥17الجئاً طوعاً م خميم دادا ل جئخ  ،وخمخيم
ووضخ  ،مخ أجخ .تعزيخز األمخ يف خميمخ دادا وكاكومخا
كاكوما ل جئ  ،وم مراكز حضري ُ .
ل جئ  ،برنم .موس لل فارة اجملتمعي  ،ومت نشر املزيد م وحدات م الشرط يف امل يم .

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
احلق يف املسك
(التوصيتان  155-142و)157-142
 -٤٨حددت احلكوم الكيني اإلسكان بوصخفه أحخد اجملخاالت ذات األولويخ يف إطخار بخرنم.
”الركائز األرب الكخر “ املزمخ تنفيخ يف غضخون  ٥سخنوات  .2022-2017وهخ ا الخرنم .هخو
خط وضخعتها احلكومخ الكينيخ لضخمان تخوفر املسخك امليسخور التكلفخ لخ وي الخدخ .املخن ف ،
ضخخم مشخخاري أخخخر  .ومنخ االسخختعرا األخخخر ،اختخ عخخدد مخ املبخخادرات السياسخخاتي مخ أجخخ.
حتقيخق التطلعخخات الوطنيخ علخ النحخخو املتخوخ يف رؤيخ  2030ويف شخخرع احلقخخو  .وتشخخم .هخ
املبادرات سياس اإلسكان الوطنيخ لعخا  201٦الخي تبخ احلخق يف املسخك وتشخدد علخ اإلسخكان
االجتماع كما تفسح اجملا حلكومخات املقاطعخات ل ضخط بخدور يف هخ ا الشخأن والسياسخ
الوطني للتنمي احلضري لعا  ،201٦واسختعرا للسياسخ الوطنيخ لصخيان املبخاين أجخري عخا ،2012
وورقخ الخخدورة رقخخم  2لعخخا  201٦املتعلقخ بتحسخ أوضخخا األحيخخا الفقخخرة .ومخ املعخخامل الرئيسخخي
لرنم .حتس أوضا األحيا الفقرة ما يل نق 1 200 .أسرة معيشي م سويتو إيسخ إىل
موق استيطان مؤق يف النخ آات وبنخا  ٨22وحخدة سخكني يف سخويتو و 2٤٥كشخ وإجخرا
عمليخخات التحخخري وتو يخ  ٦٩1وحخخدة علخ املسخختفيدي  .ويف حزيران/يونيخخه  ،2017قامخ و ارة
األراض بتجهيز  3.2م ي م سندات امللكي ويشم .ذل تسوي األوضا القانوني للمراكخز
احلضري غر النظامي  ،وال سيما يف كيرا ،داخ .مقاطع نرويب .ومت إصدار سندات ملكي فردي
بشأن  2٨٨فدانً م األراض يف كيرا لصاح اجلماع النوبي .

احلق يف احلصو على املياه وخدمات الصرف الصحي
(التوصيتان  147-142و)154-142
 -٤٩تشخخك .نخخدرة امليخخا يف كينيخخا حتخخدايً هخخائ ً أمخخا إعمخخا عخخدد م خ احلقخخو  ،منهخخا احلخخق يف
الصخخح واحلخخق يف التنميخ  .وقخخد واجهخ كينيخخا يف اآلونخ األخخخرة فخخرتة جفخخا مطولخ مل يسخخبق هلخخا
مثيخخ ..ورغخخم أن احلخخد األدىن املستصخخو هخخو  1 000مخخرت مكع خ للفخخرد الواحخخد ،يظخخ .نصخخي
الفرد م إمدادات امليا يف السن  ،عل الصعيد الوطين ،من فضاً حي يبل  ٦٤7مخرتاً مكعبخاً.
ويزيخخد مخ تفخخاقم هخ احلالخ اسخختنفاد غخخاابت كينيخخا مبعخخد مثخخر للقلخخق يقخخار  ٥ 000هكتخخار يف
السخخن  .ويُتوق خ أن يخخؤدي ه خ ا إىل اخنفخخا سخخنوي يف تخخوفر امليخخا بنحخخو  ٦2مليخخون مخخرت مكع خ ،
ممخخا يعخخين خسخخارة ل قتصخخاد مبخخا تتجخخاو قيمتخخه  1٩مليخخون دوالر م خ دوالرات الخخوالايت املتحخخدة.
وتضخخطل اهليئ خ الوطني خ جلم خ املي خخا وختزينه خخا ،الخخي أنش خخئ مبوج خ قخخانون املي خخا لع خخا ،201٦
بتط خخوير الش خخبك الوطنيخ خ العموميخ خ لتو يخ خ املي خخا مخ خ أج خخ .ختخ خزي املخ خوارد املائيخ خ والس خخيطرة علخ خ
الفيضانت .واهليئ بصدد وض سياس جلم امليا م أج .إعما اسرتاتيجيات مج امليا .
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 -٥0ويف ما يتعلق إبعما احلق يف احلصو عل خدمات الصر الصح  ،رمس احلكومخ
الكيني خ سياسخخات ش خ تتعلخخق ابلصخخر الصخخح  ،منهخخا سياس خ كينيخخا يف جمخخا الصخخر الصخخح
البيئ والنظاف الصحي للفرتة  ، 2030-201٦وإطار كينيا االسرتاتيج للصخر الصخح البيئخ
للفخخرتة  2020-201٦م خ أجخخ .تقخخدم خخخدمات مسخختدام يف جمخخا الصخخر الصخخح والنظاف خ
الصخخحي يف كينيخخا ،مبخخا يف ذلخ القضخخا عل خ التغخخو يف العخرا حبلخخو عخخا  .2020ويفخخرت أن
تعج .خارط الطريق املتعلق بتحقيق اخللو م التغو يف العخرا للفخرتة  201٨-201٦بوصخو
البلخخد إىل مركخخز اخللخخو م خ التغخخو يف الع خرا بنسخخب  100يف املائ خ قبخخ .اي خ عخخا  .2020وم خ
اجلدير ابل كر أن إمكاني احلصو عل ميا الشر ارتفع م  ٥3.3يف املائ يف عا 2013
آخخ خري علخ خ املي خخا
إىل  ٦0يف املائ خ يف ع خخا  2017مم خخا يع خخين حص خخو  ٤.٦٥م يخ خ ش خ
النظيف واملأمون  .وابإلضاف إىل ذلخ  ،ادت نسخب التغطيخ مخ إمخدادات املنخاطق احلضخري ابمليخا
م  ٦٦.7يف املائ يف عا  2013إىل  70يف املائ يف عا .2017

احلق يف الغذات
(التوصية )154-142
 -٥1شيدت احلكوم الكيني  ،يف عا  ،201٨يف إطخار مشخرو ميخا الخري املنخزي٤ ٤00 ،
حخو مخخا  ،لتعزيخخز إنتخخاج األغ يخ علخ مسخختو األسخخرة املعيشخخي  .وسخخت زن األحخوا  ٦م يخ
مرت مكع م امليا  ،مما يضيف  ٦ 000فدان إىل األراض املروي .
 -٥2وملعاجل خ خ املش خخاك .الدائم خ خ يف قط خخاع الس خخكر وال خ خ رة الف خخرعي  ،أنش خخأت احلكوم خ خ يف
عخخا  201٨فخخرقي عمخخ .إلجيخخاد حلخخو دائم خ مخ أجخخ .ضخخمان األمخ الغ خ ائ  -واحخخدة منهمخخا
مكون م اجلهات املعني يف صناع السكر ،واألخر م اجلهات املعنيخ يف صخناع الخ رة .وقخد
أُقخخرت تقخخارير كخخ .م خ فخخرقي العمخخ ،.مم خا مه خد السخخبي .لتنفي خ جمموع خ م خ التخخدابر الخخي اقرتحتهخخا
احلكوم م أج .إحيا القطاع املتعثخري  .واقرتحخ فرقخ العمخ .املعنيخ ابلخ رة ،يف مخا اقرتحتخه،
عملي خ خص ص خ جزئي خ للمجل خ الخخوطين للحبخخو والغ خ  .وأوص خ أيض خاً ب خزايدة االحتيخخاط
االسرتاتيج م احلبو م  ٤م ي كي إىل  ٦م ي كخي  ،وابلتخاي ميكخ أن نشخهد قيخا
الوكال بشرا املزيد م ال رة م املزارع .
 -٥3وجخخر  ،من خ االسخختعرا األخخخر ،دمخخ .مجي خ مؤسسخخات البحخخوث الزراعي خ يف مؤسس خ
واحخخدة هخ منظمخ كينيخخا لبحخخوث الزراعخ واملاشخخي  ،وذلخ مخ أجخخ .حتسخ األدا  .وجخخر أيضخاً
س القانون املتعلق برتبي املاشي والقانون املتعلق إبدارة مصائد األمسا وتنميتها .وارتفعخ نسخب
منخخو القيم خ املضخخاف الزراعي خ م خ  ٥يف املائ خ يف عخخا  201٦إىل  ٦.٦يف املائ خ يف عخخا .201٨
وما انفك قيم املنتجات املسوق تتزايد خ السنوات األربخ املاضخي  ،إذ ادت بنسخب 11.٤
يف املائ لتص .إىل  ٤٩7.٩بليون شل يف عا .201٨

توفري الضمان االجتماعي للفئات الضعيفة
(التوصيات  ،70-142و ،145-142و ،150-142و)159-142
 -٥٤دعم خ خ احلكوم خ خ الكيني خ خ  ،ح خ خ عخ خخا  ،2017أربع خ خ ب خ خرام .للتحويخ خخ .النقخ خخدي غخ خخر
املشخخرو بخخرنم .شخخبك األمخخان مخ اجلخخو (يف أرب خ مخ أفقخخر املقاطعخخات القاحلخ وهخ توركخخان،
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وواجخخر ،ومنخخديرا ومرسخخابي ) ،والتحخخوي ت النقدي خ لكبخخار الس خ  ،والتحخخوي ت النقدي خ لأليتخخا
واألطفا الضعفا  ،والتحوي ت النقدي لألش اص ذوي اإلعاق الشديدة .وإمجاالً ،تلق أكثخر
م  ٦00 000أسرة معيشي حتوي ت نقدي يف مجي أحنخا املقاطعخات ال خ  .٤7والتزمخ احلكومخ
الكينيخ  ،يف عخا  ،2017بتعزيخخز الخرنم .القخخائم للتحخوي ت النقديخ لكبخخار السخ ()Inua Jamii
وتوسخخيعه ليصخخبح برنجمخاً أكثخخر مشخخوالً يخخوفر التحخخوي ت جلميخ كبخخار السخ البخخالغ مخ العمخخر 70
عاماً وما فو  .ويعتر برنم .التحوي ت النقدي غر املشروط ه ا معاشاً اجتماعياً لكبار الس
غر قائم عل دف االشرتاكات .وهنا سياس عام وطني تتعلق بكبار الس والشي وخ  .وقخد
أنشخ خ اآلن ب خخرنم .ش خخبك األم خخان مخ خ اجل خخو جبميخ خ مراك خخز هودوم خخا مخ خ أج خخ .حتسخ خ نوعيخ خ
اخلدمات املقدم إىل املسختفيدي  .وبخدأ مكتخ املسخاعدة التخاب لخرنم .شخبك األمخان مخ اجلخو
يف مركخخز هودومخا بخواجر عملخخه منخ منتصخخف أيلو /سخخبتمر  .201٨ويقخخد مكتخ املسخخاعدة يف
الوق احلاي اخلدمات لعدد يبل يف املتوسط  300مستفيد يف اليو .

احلق يف امللكية واحلماية م اإلخالت القسري
(التوصيتان  149-142و)160-142
 -٥٥اس خختحدث املخ خواد مخ خ -1٥2اب إىل -1٥2ط خخا مخ خ ق خخانون تع خخدي .قخ خوان األراضخ خ
لعا  201٦إجرا ات تتعلق بكيفي إخ الشاغل غر القانوني م األراض العام واخلاصخ
واجملتمعي بطريق إنساني  .ويف ما يتعلق ابإلخ م األراض العام  ،يتع عل اللجن الوطنيخ
لألراض أن متنح مجي األش اص املعني مهل إلزامي بث ث أشهر مبوجخ إشخعار كتخايب يصخدر
يف اجلريخخدة الرمسي خ الكيني خ ويف واحخخدة عل خ األقخخ .م خ الصخخحف املتداول خ عل خ الصخخعيد الخخوطين،
ميسخخه
وإبعخ ن إذاع خ يب خ ابللغ خ احمللي خ حس خ االقتضخخا  .وميك خ القخخانون كخ ل أي ش خ
ذل اإلشعار م تقدم طل انتصا إىل احملكم .

احلق يف الصحة ،مبا يف ذلك الصحة اإلجنابية
(التوصيات  ،32-142و ،165-142و ،43-142و،166-142
و ،167-142و ،168-142و)169-142
 -٥٦بين الدراس االستقصائي الدميغرافي والصخحي الكينيخ لعخا  201٤أن  ٩٦يف املائخ مخ
النسخخا ال خ ي أجنخخن مولخخوداً حي خاً يف السخخنوات اخلم خ السخخابق للدراس خ االستقصخخائي حصخخل عل خ
رعايخ سخخابق للخخوالدة مخ أحخد األخصخخائي املخاهري  ،وميثخ .ذلخ حتسخناً مقارنخ بنسخخب  ٩2يف املائخ
املبين خ يف الدراس خ االستقصخخائي الخخي مشل خ الفخخرتة  ،200٩-200٨ونسخخب  ٨٨يف املائ خ املبين خ يف
الدراس االستقصخائي لعخا  .2003وقامخ  ٥٨يف املائخ مخ النسخا ابلخزايرات األربخ أو أكثخر مخ
ايرات الرعاي خ السخخابق للخخوالدة املستصخخو القيخخا هبخخا أثنخخا فخخرتة احلمخخ ،.وهخخو مخخا ميثخخ .ايدة ب خ 11
نقط مئويخ مقارنخ مبخا بينتخه الدراسخ االستقصخائي الخي مشلخ الفخرتة  ٤7( 200٩-200٨يف املائخ ).
وكان معد وفيات الرض يف كينيا يف عا  201٨يبل  3٤.2حال وفاة لك .ألف مولود ح ،
مسج ً ب ل اخنفاضاً تدرجيياً م  3٦.٥حال وفاة لك .ألف مولود ح يف عا .201٥
 -٥7ويف ك خخانون األو /ديس خخمر  ،201٨نف خ ت احلكوم خ الكيني خ ب خخرنم .التغطي خ الص خخحي
الشامل كرنم .جتري يف أرب مقاطعات ،ه كيسومو ،وإيسيولو ،وماشاكو  ،ونيخري .ويعخر
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هخ ا عخ التخزا كينيخخا بتنفيخ اهلخخد  3مخ أهخخدا التنميخ املسخختدام املتعلخخق بضخخمان متتُّخ اجلميخ
أبمنا عي صحي وابلرفاهي يف مجي األعمار.
 -٥٨وارتف خ مبل خ اش خرتاكات األعضخخا املسخخجل يف الصخخندو الخخوطين لتخخأم املستشخخفيات
م  ٦.1م ي شل (قراب  ٦1 000دوالر) يف السن املاليخ  2017/201٦إىل  7.7م يخ
ش خخل (قرابخ خ  77 000دوالر) يف الس خخن املاليخ خ  .201٨/2017وا داد ع خخدد املراف خخق الص خخحي
م  ٨ ٩٨٤يف عا  201٦إىل  10 ٨20يف عخا  .201٨وارتفخ جممخو الخوالدات يف املرافخق
الصخخحي م خ  1 00٦ ٨00يف عخخا  201٦إىل  1 107 200يف عخخا  .201٨وارتف خ عخخدد
األطفخ خخا احملص خ خن حتصخ خخيناً كخ خخام ً م خ خ  1 1٩2 ٥00يف عخ خخا  201٦إىل  1 2٩٩ 700يف
عخ خخا  .201٨وارتف خ خ عخ خخدد املخ خخوظف الصخ خخحي املسخ خخجل م خ خ  1٤٩ 00٥يف ع خ خخا 201٦
إىل  17٥ ٦٨1يف عا .201٨
 -٥٩وينش خ خ قخ خخانون الصخ خخح لعخ خخا  ،2017نظام خ خاً صخ خخحياً وطني خ خاً ييسخ خخر أبسخ خخلو تخ خخدرجي
ومنصف ،احلصو عل أعلخ مسختو مخ اخلخدمات الصخحي ميكخ بلوغخه .وحيمخ هخ ا القخانون
ويع خخز احلق خخو الص خخحي جلميخ خ األش خ اص يف كيني خخا ،مب خخا يف ذلخ خ حق خخو األطف خخا يف التغ يخ خ
األساس خخي وخ خخدمات الرعاي خ الص خخحي  ،وحق خخو الفئ خخات الض خخعيف  .ويس خختهد مش خخرو الق خخانون
املتعل خخق ابلتكنولوجي خخا املس خخاعدة علخ خ اإلجن خخا لع خخا  201٦ت خخوفر قواع خخد تنظيميخ خ للتكنولوجي خخا
املس خخاعدة علخ خ اإلجن خخا وحظ خخر بعخ خ املمارس خخات يف م خخا يتعل خخق ابلتكنولوجي خخا املس خخاعدة علخ خ
اإلجنخخا وإنش خا هيئ خ تع خ ابلتكنولوجيخخا املسخخاعدة عل خ اإلجنخخا ووض خ ترتيبخخات يف مخخا يتعلخخق
ابألطفخخا املولخخودي بعملي خات التكنولوجيخخا املسخخاعدة عل خ اإلجنخخا  .وسخخجل احملخخاكم جناحخخات
ش يف تعزيز احلق يف الصح ومحايته.

 -٦0وأعلن خ احملكم خ العليخخا ،يف قضخخي دانياال نغياات وإثنااني آخ اري ضااد املاادعي العااام
وثالث ااة آخا اري ( ،)2016ع خخد دس خختوري ح خخب أشخ خ اص جي خخدون ص خخعوب يف التقي خخد بتن خخاو
األدوي خ املضخخادة للسخخ ..لقخخد قصخخر مقخخدمو االلتمخخا يف تل خ القضخخي يف ع خ ج املخخر  ،وألق خ
عليهم القب وأودعوا السج أبمر م حمكم الصلح .وأد ذل إىل وض سياس قائم علخ
احلقو تتعلق ابلعز يف حاالت الس .يف عا  .201٨وحتدد ه السياس اإلجرا ات الواج
اتباعها يف عز املرض ابلس .ال ي ينقطعون ع عخ ج السخ .ويرفضخون تنخاو األدويخ املضخادة
للس ،.ويف إدخاهلم للمستشف .

 -٦1ويف  12حزيران/يونيه  ،201٩أعلن احملكم العليخا يف مخا يتعلخق اباللتماا رقام 266
لعام  ،2015احتاد احملاميات وثالثاة آخارون ضاد املادعي العاام ،عخد دسختوري سخح مخدير
اخلدمات الطبي لخ ”للمعاير واملباد التوجيهي للحد م حاالت االعت والوفيات النامج ع
اإلجها غر املأمون يف كينيا“ ولخ ”مناه .التدري الوطني إلدارة حاالت احلم .غر املقصود
واحملف خخو ابمل خخاطر وغ خخر امل ط خخط ل خخه“ .وخلصخ خ احملكمخ خ إىل أن س خخح الواثئ خخق غ خخر م خخرر
وينته حقو النسا واملراهقات يف س اإلجنا يف احلصو عل أعل مستو مخ اخلخدمات
الصخخحي ميكخ بلوغخخه .وخلصخ احملكمخ كخ ل إىل أن التقييخخد غخخر املخخرر يرقخ إىل انتهخخا حخخق
النسا والفتيات يف عد التعر للتمييز ،ع وة عل احلق يف احلصو عل املعلومخات ،وحقخو
املستهل  ،واحلق يف االستفادة م التقد العلم .
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احلق يف التعليم
(التوصيات  ،151-142و ،170-142و ،171-142و،173-142
و ،174-142و)175-142
 -٦2ارتف العدد اإلمجاي للمؤسسات التعليميخ  ،يف السخن املاليخ  ،201٨/2017بنسخب ٥.1
يف املائخ مخ  ٨٦ 17٩يف عخا  201٦إىل  ٩0 ٥٨7يف عخخا  .2017وارتفخ يف عخخا 2017
عدد مدار التعليم ما قب .االبتخدائ بنسخب  1.3يف املائخ ومخدار التعلخيم االبتخدائ بنسخب ٦.7
يف املائخ خ وم خخدار التعل خخيم الث خخانوي بنس خخب  7.2يف املائخ خ  .واجل خخدير ابلخ خ كر أن مع خخد الخ خزايدة يف
املخ خخدار اخلاص خ خ كخ خخان أعل خ خ منخ خخه يف املخ خخدار العمومي خ خ خ خ خ السخ خخن املشخ خخمول ابالسخ خختعرا
( .)201٨/2017وارتف خ الع خخدد اإلمج خخاي للمؤسس خخات املس خخجل للتعل خخيم والت خخدري يف اجمل خخال
التقين واملهخين بشخك .كبخر بنسخب  ٥0.٩يف املائخ  ،مخ  1 300يف عخا  201٦إىل  1 ٩٦2يف
عخخا  .2017وتعخخز ه خ ال خزايدة جزئي خاً إىل إنفخخاذ القخخانون املتعلخخق ابلتعلخخيم والتخخدري يف اجملخخال
التقخخين واملهخخين ،وال خ ي يشخخرت عل خ مجي خ املؤسسخخات أن تكخخون مسخخجل  .و اد عخخدد اجلامعخخات
العمومي بواحدة بعد منح وثيق احلقو جلامع غاريسا.
 -٦3وارتف خ خ خ عخ خ خخدد املخ خ خخدار االبتدائي خ خ خ م خ خ خ  33 202يف  2017/201٦إىل 37 ٩10
يف  .201٩/201٨وارتف خ أيض خاً العخخدد اإلمجخخاي للملتحق خ ابملخخدار االبتدائي خ بدرج خ كبخخرة،
وارتف عدد الفتيات مخ  ٥ 0٦0 300يف عخا  201٦إىل  ٥ 17٨ 300يف عخا  201٨يف
ح ارتف عدد الفتيان مخ  ٥ 21٩ 300يف عخا  201٦إىل  ٥ 3٦٤ 300يف نفخ العخا .
وارتف عخدد امللتحقخ مبؤسسخات التعلخيم والتخدري يف اجملخال التقخين واملهخين مخ  113 ٩٦3يف
عخا  201٦إىل  20٥ 1٤2يف عخا  201٨ابلنسخب للخ كور ،ومخ  ٨٨ ٥٩3يف عخخا 201٦
إىل  1٥٨ 7٤2يف عا  201٨ابلنسب لإلنث .وارتف عدد املستفيدي بقخرو يف مؤسسخات
التعلخ خخيم والتخ خخدري يف اجملخ خخال التقخ خخين واملهخ خخين م خ خ  20 0٩3يف السخ خخن املالي خ خ 2017/201٦
إىل  23 7٩1يف الس خ خخن املاليخ خ خ  201٨/2017ابلنس خ خخب للخ خ خ كور ،ومخ خ خ  10 ٨٥2يف الس خ خخن
املالي  2017/201٦إىل  20 ٩٩1يف السن املالي .201٨/2017
 -٦٤وتخخدم .السياس خ العام خ الوطني خ املتعلق خ ابملنخخاه .الدراسخخي لعخخا  201٥خمتلخخف املعخخاير
األساسي للمناه .الدراسي املتوخاة والخي تخوفر أيضخاً إطخاراً للحوكمخ الرشخيدة وإدارة تنفيخ عمليخ
اإلص خ  .والغخخر م خ ه خ السياس خ هخخو توجيخخه عملي خ إص خ املنخخاه .الدراسخخي عل خ مجي خ
مستوايت التعليم يف كينيا.
 -٦٥وأطلق احلكوم الكيني يف عا  ، 2017ع طريق و ارة التعليم ،املنه .الدراس القخائم
عل اكتسا الكفا ات ،وهو نظا جديخد للتعلخيم يرمخ إىل التأكيخد علخ أمهيخ تطخوير املهخارات
واملعخخار  ،واسخخت دا تل خ الكفخخا ات عل خ أر الواق خ  .وبخخدأ تنفي خ املشخخرو التج خري الخخوطين
للمنه .الدراس القائم عل اكتسخا الكفخا ات يف عخا  201٨وجخر متديخد يف عخا 201٩
إلاتح االتسا يف التنفي  ،وخاص يف ما يتعلق بتدري املعلم املكثف أثنا اخلدم .
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االجتار ابألطفا
(التوصيات  ،60-142و ،77-142و ،71-142و ،78-142و)81-142
 -٦٦جر  ،يف السن املاليخ  ،201٨/2017تعمخيم املبخاد التوجيهيخ آلليخ اإلحالخ الوطنيخ
م خ خ أج خخ .مس خخاعدة ض خخحااي االجت خخار عل خ خ  12مقاطع خ خ مت حتدي خخدها كمص خخادر ،وس خخب .عب خخور،
ووجهخخات لضخخحااي االجتخخار .وركخخزت عمليخ التعمخخيم علخ  300مخ مخخوظف إنفخخاذ القخوان الخ ي
يعمل خخون يف جل خخان اس خخت دا احمل خخاكم .وص خخدر اإلع خ ن ع خ إنش خخا اللجن خ االستش خخاري الثاني خ يف
اجلريدة الرمسي يف  2٨أيلو /سبتمر .201٨
 -٦7ويف السن املالي  ،2017/201٦سج .مكت مدير االدعا العخا  1٤٨قضخي جديخدة
تتعلق ابالجتار ابلبشر ،ابإلضاف إىل  1٩3قضي م السخن املاليخ  ،201٦/201٥وبخ ل بلخ
اجملم خخو  3٤1قض خخي  .وم خ خ مجل خ خ القض خخااي ال خ خ  ،3٤1ص خخدر  ٦1حكم خ خاً ابإلدان خ خ و 7أحك خخا
ابلترئ  ،وجر سح  17قضي  ،وما ال  2٥٦قضي يف انتظار احملاكمخ  .وجخرت ،يف السخن
املالي  ،201٨/2017معاجل  3٩٨قضي تتعلق ابالجتار ابلبشر .وم مجل القضخااي ال خ ،3٩٨
صدر  ٦٨حكماً ابإلدان  ،و ٥أحكا ابلترئ  ،وجر سح  ٨قضااي ،وما ال  317قضخي
يف انتظار احملاكم ( .انظر اجلدو  ٥يف املرفقات).
 -٦٨وأطلق خ هيئ خ التوظيخخف الوطني خ  ،يف  2٩كخخانون الثاين/ينخخاير  ،201٩املوق خ الشخخبك
للمعلومات ع هجرة اليد العامل الكيني  .ويُعد ه ا املوقخ الشخبك مصخدراً للمعلومخات املوثوقخ
الصحيح الي ميك االعتماد عليها ع العما املهخاجري الكينيخ احملتملخ الخ ي يبحثخون عخ
عم .يف اخلارج .واهلد م إاتح ه املعلومات هو تعزيز اهلجرة اآلمن املنظم القانوني .

عمل األطفا
(التوصيات  ،71-142و ،78-142و)81-142
 -٦٩فرض احلكوم الكيني يف عا  2017التعليم الثانوي اجملاين جلمي الكيني  ،وأنشأت
مراكز إضافي حلمايخ الطفخ ،.لتخوفر املسخك واملشخورة وخخدمات إعخادة اإلدمخاج للعمخا األطفخا
الخ ي مت إنقخخاذهم .ووضخخع احلكومخ الكيني خ أيض خاً سياسخ وطني خ للعمال خ تقتضخ اإلب خ غ عخ
عدد األطفا املسحوب م عم .األطفا وع التقد احملر يف ما يتعلق إبنشا املناطق اخلاليخ
م عم .األطفا .

احلد م الفقر
(التوصيات  ،14-142و ،146-142و ،152-142و،153-142
و ،156-142و ،161-142و)163-142
 -70مخخا فتئ خ احلكوم خ الكيني خ من خ االسخختق تسخختحدث خمتلخخف السياسخخات وامل خوارد م خ
أجخخ .الت فيخخف مخ حخخدة الفقخخر .وتنخخدرج اخلطخ االسخرتاتيجي للحكومخ الكينيخ خخ السخخنوات
األربخ خ خ القادم خ خ خ ( )2022-201٨حت خ خ خ ش خ خخعار حيم خ خخ .عن خ خ خوان ”الرك خ خخائز األرب خ خ خ الك خ خخر “.
وتس خختهد اخلطخ خ  ،يف مجلخ خ أم خخور ،تنفيخ خ مش خخاري وسياس خخات مخ خ ش خخأ ا تسخ خري وت خخرة النم خخو
االقتصخ خخادي ،وتغيخ خخر حيخ خخاة النخ خخا خبلخ خخق فخ خخرص العمخ خخ ،.ومتك خ خ الكيني خ خ م خ خ تلبي خ خ حاجخ خخاهتم
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األساسي  ،وحتس معاير الصح  ،وحتسخ ظخرو العخي  ،وختفخي
الفقر وال مساواة.

تكلفخ املعيشخ  ،واحلخد مخ

األعما التجارية وحقوق اإلنسان
(التوصية )27-142
ُ -71وضع الصيغ النهائي خلط عم .وطني بشأن األعمخا التجاريخ وحقخو اإلنسخان يف
تش خري األو /أكت خخوبر  201٨بع خخد إج خرا العدي خخد م خ املش خخاورات م خ اجله خخات املعني خ  ،وه خ يف
انتظار موافق جمل الخو را  .وقخد ُوضخع هخ اخلطخ كخدلي .يُسرتشخد بخه يف تنفيخ مبخاد األمخم
املتحدة التوجيهي بشخأن األعمخا التجاريخ وحقخو اإلنسخان .وهخ تسختهد توحيخد اإلجخرا ات
السياسخخاتي ال خخي تق خخو هب خخا الوكخخاالت التابع خ للحكوم خ الكيني خ  ،واألعمخخا التجاري خ وغره خخا م خ
اجلهات املعني م أج .مواصخل تعزيخز احخرتا حقخو اإلنسخان مخ قبخ .األعمخا التجاريخ  .وتركخز
اخلط خ خ عل خ خ مخ خ خ قض خخااي مواض خخيعي حامس خ خ ح خخددهتا اجله خخات املعني خ خ ه خ خ العم خخ ،.وش خخفافي
اإليرادات ،والبيئ  ،واألراض  ،وإمكاني اللجو إىل القضا .

حقوق اجلماعات
احلماية م القوالب النمطية واملمارسات الثقافية الضارة
(التوصيات  ،12-142و ،28-142و ،40-142و،42-،142
و ،44-142و ،48-142و ،50-142و ،53-142و،54-142
و ،62-142و ،65-142و ،67-142و ،69-142و،72-142
و ،74-142و ،76-142و)85-142
 -72جملل مكافح تشويه األعضا التناسلي لإلنث مباد توجيهي يُسرتشخد هبخا يف إجخرا
احلوارات اجملتمعي  ،مما يتيح ألفراد اجملتمعات احملليخ فرصخ للتعبخر عخ أفكخارهم ومعتقخداهتم بشخأن
ممارس تشويه األعضا التناسلي لإلنث .وجر استعرا السياس الوطني املتعلق ابلت لخ عخ
تشويه األعضا التناسلي لإلنث للفرتة  2013-200٨وحتديثها ،مبا يتفق م الدسختور وقخانون
حظر تشويه األعضا التناسلي لإلنث .وقدم إىل جمل الو را للموافق عليها.
 -73وقخخد اسخختحدث جملخ مكافح خ تشخخويه األعضخخا التناسخخلي لخخإلنث عخخدة بخرام .تتضخخم
احلخوارات اجملتمعيخ  ،وطقخخو االنتقخخا البديلخ مخ مرحلخ عمريخ إىل أخخخر  ،وإشخرا كبخخار السخ ،
والقيخادات الثقافيخ والدينيخ  .وقخخد خترجخ  ،خخ الفخخرتة املستعرضخ  10 000 ،فتخخاة مخ طقخخو
االنتقخخا البديل خ م خ مرحل خ عمري خ إىل أخخخر  .وعقخخد جمل خ مكافح خ تشخخويه األعضخخا التناسخخلي
لخخإلنث ،ابلتعخخاون م خ صخخندو األمخخم املتحخخدة للسخخكان وم خ خ خ التعخخاون م خ جهخخات معني خ
أخر  ،اجتماعاً عر حدودي مشرتكاً ب الو ارات بشأن إ خا ممارسخ تشخويه األعضخا التناسخلي
لإلنث شارك فيه كينيا ،وأوغندا ،وإثيوبيا ،والصوما  ،وتوج بتوقي إع ن إل ا ممارس تشويه
األعضخخا التناسخخلي لخخإلنث عخخر حخخدود تل خ البلخخدان وداخخخ .حخخدودها .وتخخوىل اجملل خ أيض خاً ،يف
أاير/م خخايو  ،201٩ت خخدري  ٤ ٥30ف خخرداً مخ خ اجله خخات املس خخؤول مخ خ  20مقاطع خ خ كيني خ خ م خ خ
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املقاطعخخات الخخي تسخخود فيهخخا ممارس خ تشخخويه األعضخخا التناسخخلي لخخإلنث يف مخخا يتعلخخق حبظخخر تل خ
املمارس وآاثرها.
 -7٤ويف السخخن املالي خ  ،2017/201٦كان خ لخخد مكت خ مخخدير النياب خ العام خ  ٩٥قضخخي
مسخخجل حخخديثاً م خ القضخخااي املتعلق خ بتشخخويه األعضخخا التناسخخلي لخخإلنث ومخخا يتصخخ .ب خ ل م خ
جخرائم ،و 1٦٦قضخخي مخ السخخن املاليخ  201٦/201٥أي مخخا جمموعخخه  2٦1قضخخي  .ومخ مجلخ
القض خخااي ال خ خ  ،2٦1ص خخدر  1٦حكم خاً ابإلدان خ و ٨أحك خخا ابلترئ خ  ،وج خخر س خخح  ٥قض خخااي،
وم خ خ خخا ال خ خ خ  232قض خ خ خخي يف انتظ خ خ خخار احملاكم خ خ خ  .وج خ خ خخرت ،يف الس خ خ خخن املالي خ خ خ ،201٨/2017
معاجل خ  3٤٦قض خخي تتعل خخق بتش خخويه األعض خخا التناس خخلي ل خخإلنث .وم خ مجل خ القض خخااي ال خ خ ،3٤٦
صخخدر  3٤حكم خاً ابإلدان خ  ،و 10أحكخخا ابلترئ خ  ،وجخخر سخخح  22قضخخي  ،ومخخا ال خ 2٨0
قضي يف انتظار احملاكم ( .انظر اجلدو  ٥يف املرفقات).

احلماية م العن اجلنسي واجلنساين
(التوصيات  ،12-142و ،16-142و ،28-142و،33-142
و ،47-142و ،49-142و ،51-142و ،55-142و،66-142
و ،68-142و ،73-142و ،77-142و ،80-142و،83-142
و ،84-142و ،86-142و)89-142
 -7٥يس خخرت اللجنخ خ الوطنيخ خ للش خخؤون اجلنس خخاني واملس خخاواة ،ابلتع خخاون مخ خ الش خخركا الرئيس خخي
واجلهات املعني الرئيسخي  ،وضخ إطخار وطخين متعخدد القطاعخات للرصخد والتقيخيم بشخأن منخ العنخف
اجلنسخ واجلنسخخاين يف كينيخخا والتصخخدي لخخه .ويخخوفر هخ ا اإلطخخار آليخ مركزيخ لرصخخد التقخخد احملخخر يف
إدارة عمليخ خ املنخ خ والتص خخدي .وه خخو يس خخاعد يف تيس خخر تخ خوافر البي خخانت املوثوقخ خ وذات املص خخداقي
ل سرتشخخاد هبخخا يف وض خ السياسخخات وتبسخخيط عمليخ تقخخدم البيخخانت ال م خ للعمليخخات الروتيني خ ،
وعمليات تقدم التقارير الدوري املوجه السته اجلهات املعني وتقدم التقارير الدولي .
 -7٦وتتوىل اللجن الوطني للشخؤون اجلنسخاني واملسخاواة تنسخيق فريخق عامخ .وطخين تقخين متعخدد
القطاعات معين ابلعنخف اجلنسخاين ،جيتمخ كخ .شخهر .كخ ل  ،أنشخأت اللجنخ  ،يف  2٥مقاطعخ ،
أفرق خ عامل خ تقني خ معني خ ابملسخخاواة واإلدمخخاج تتكخخون م خ جهخخات فاعل خ حكومي خ وغخخر حكومي خ
جتتم ك .ث ث أشهر .ويعز ه ا املنر التعاون والشخراك يف التصخدي للعنخف اجلنسخ واجلنسخاين
وحتس آلي اإلحال ب مقدم اخلدمات.
 -77ويوفر اإلطار الوطين للرصخد والتقيخيم بشخأن منخ العنخف اجلنسخ واجلنسخاين والتصخدي لخه
يف كينيخخا  30مؤشخخراً لإلب خ غ ع خ العنخخف اجلنس خ واجلنسخخاين .وحيخخدد نظام خاً متعخخدد القطاعخخات
متكام ً وفعاالً للرصد والتقييم بشأن العنف اجلنس واجلنساين ورصد وتقييم اجلهخود الوطنيخ يف
من العنف اجلنس واجلنساين والتصدي له وهو يسهم يف التموي .القائم علخ األدلخ  ،والخدعوة،
وصخخن القخرار والرجمخ  .ووضخخع اللجنخ الوطنيخ للشخخؤون اجلنسخخاني واملسخخاواة ،بغيخ الت فيخخف مخ
عخ اإلب خ غ عخ حخخاالت العنخخف اجلنسخ واجلنسخخاين ،نظام خاً للمعلومخخات اجلنسخخي واجلنسخخاني .
ويوفر ه ا النظا حالياً وسيل متناسق لتقدم البيانت ع العنخف اجلنسخ واجلنسخاين إىل اللجنخ
م مخس قطاعات رئيسي  ،ه الصح  ،والشرط  ،والقضا  ،والنياب العام  ،والتعليم.
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 -7٨وأقام احلكوم الكيني  ،يف عا  ،201٦نظا معلومخات بشخأن العنخف اجلنسخ واجلنسخاين
لتوفر آلي منسق للرصد واإلب غ ع التقد احملخر يف منخ العنخف اجلنسخ واجلنسخاين والتصخدي
له ،ورسم خرائط لألقليات العرقي واجملتمعات احمللي املهمش يف مجي مقاطعات كينيا الخ .٤7
 -7٩وتشم .املبادرات األخر وض النظا األساس لعا  201٦لصندو العمخ .اإلجيخايب
التخخاب للحكوم خ الوطني خ وسياس خات حكومخخات املقاطعخخات املتعلق خ ابلعنخخف اجلنس خ واجلنسخخاين
لعا  ،2017والي تض إطاراً شام ً للقضا تدرجيياً عل العنف اجلنس واجلنسخاين بتهيئخ بيئخ
وقائي خ وحامي خ وداعم خ وحتويلي خ واملبخخاد التوجيهي خ الوطني خ لعخخا  201٤املتعلق خ إبدارة العنخخف
اجلنس خ  ،وه خ عب خخارة ع خ إط خخار سياس خخاي ت خخوجيه بش خخأن اإلج خرا ات واخل خخدمات للتعام خخ .مخ خ
النخخاج م خ العنخخف اجلنس خ  ،وتتضخخم إق خراراً صخخرحياً أبن العنخخف اجلنس خ يشخخك .مسخخأل خطخخرة
متخ حقخخو اإلنسخخان والصخخح وجيخ أن تسخخرتع اهتمخخا مجيخ األطخرا املعنيخ  .وتخخوفر املبخخاد
التوجيهي للعامل يف اجملا الط معلومات ع اخلطوات الواج اختاذها عند التعام .م أحخد
الناج م العنف اجلنس  ،واحلفا عل األدل الست دامها يف احملكم  ،وعخ املسخائ .املتعلقخ
ابل خخدعم النفس خ  -االجتم خخاع وغره خخا م خ املس خخائ .األخ قي خ املتص خخل إبدارة املش خخاك .املرتبط خ
ابلصح والنامج ع العنف اجلنس .
 -٨0ويف السخخن املالي خ  ،2017/201٦سخخج .مكت خ مخخدير االدعخخا العخخا  ٦ ٨٩٩قضخخي
جديدة تتعلق ابلعنف اجلنس واجلنساين وما يتصخ .بخه مخ جخرائم ،و 1٤ ٦٥1قضخي مخ السخن
املاليخ خ  ،201٦/201٥أي م خخا جمموع خخه  21 ٥٥0قض خخي  .ومخ خ مجلخ خ القض خخااي ال خ خ ،21 ٥٥0
صدر  1 703أحكا ابإلدان و ٥٨7حكم ابلترئ  ،وجر سح  ٥7٨قضي  ،وما ال 1٨ ٦٨2
قضخخي يف انتظخخار احملاكم خ  .وجخخرت ،يف السخخن املالي خ  ،201٨/2017معاجل خ  2٤ ٩٥٤قضخخي
تتعل خخق ابلعن خخف اجلنس خ خ واجلنس خخاين .وم خ خ مجل خ خ ال خ خ  2٤ ٩٥٤قض خخي  ،ص خخدر  1 ٦٦٨حكم خ خاً
ابإلدان  ،و 7٦1حكماً ابلترئ  ،ومت سح  ٩3٦قضي  ،وما ال  21 ٥٨٩قضي يف انتظخار
احملاكم ( .انظر اجلدو  ٥يف املرفقات).
 -٨1وأنشأت احلكوم الكيني مركزاً منوذجياً للتعايف مخ العنخف اجلنسخاين حيظخ بخدعم صخندو
األمم املتحدة للسكان ،ومركزي يف مقاطعي تران نزوفيا وكيامبو ،ومركزي يف املستشف الوطين
بكينياات وكيسومو .وتتوىل و ارة الصح إدارة املراكز ،يدعمها يف ذل شركا التنمي .
 -٨2وتولخ احلكومخ الكينيخ  ،مخ خخ و ارة اخلدمخ العامخ والشخخبا والشخخؤون اجلنسخخاني ،
تدري مقدم اخلدمات يف مجي مستشفيات املستو اخلام يف البلد عل إجخرا ات التشخغي.
املوحخخدة املتعلق خ إبدارة العنخخف اجلنس خ واجلنسخخاين والتصخخدي لخخه .وتعمخخ .اللجن خ الوطني خ للشخخؤون
اجلنساني واملساواة عل إنشا بيوت آمن عل مستو املقاطعات ،وقد وضع مباد توجيهي
ميك أن تست دمها املقاطعات يف إنشا البيوت اآلمن .
 -٨3ووضخخع و ارة العمخخ .واحلمايخ االجتماعيخ معخخاير وطنيخ لتشخخييد املنخخا امل ئمخ لرعايخ
املسخن  .ومت إقخرار تلخ املعخخاير واعتمادهخا .وابإلضخخاف إىل ذلخ  ،فخخنن الخو ارة بصخخدد إنشخخا منخخز
منوذج للمسن يف مقاطع كرينياغا.
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مشاركة الفئات ذات االهتمامات اخلاصة ومتثيلها
(التوصيات  ،122-142و ،130-142و ،134-142و،139-142
و ،141-142و ،144-142و ،177-142و)178-142
 -٨٤كينيخخا دولخ طخخر يف عخخدد مخ صخخكو حقخخو اإلنسخخان الدوليخ واإلقليميخ الخخي تعخخرت
ابحلخق يف املشخخارك علخ قخد املسخخاواة يف احليخخاة السياسخخي والعامخ  .ووضخخع احلكومخ الكينيخ  ،يف
إطخار تنفيخ ها ألحكخخا الدسختور ،تخخدابر إصخ شخامل شخ بغيخ تعزيخز الدميقراطيخ السياسخخي يف
كينيخخا .ومشل خ ه خ التخخدابر اإلش خرا اإللزام خ للنسخخا والشخخبا والفئخخات املهمش خ واألش خ اص
ذوي اإلعاقخ يف العمليخخات السياسخخي للبلخخد ،وإضخخفا الطخخاب املؤسسخ علخ األحخزا السياسخخي
واملش خخارك العام خ خ اإلجباري خ خ يف العملي خخات التش خ خريعي  ،وفرص خ خ تق خخدم االلتماس خخات بش خخأن نت خخائ.
االنت خخاابت الرائسخخي قبخخ .أدا ال خرئي املنت خ لليم خ الدسخختوري  ،ومتك خ املرتش خح املسخختقل
م خ خ خخو االنت خخاابت ،وحري خ وس خخائط اإلع خ  ،وإمكاني خ احلص خخو عل خ املعلوم خخات وتعزي خخز
العدال االنت ابي و ايدة االمتثا لإلطار االنت ايب.
 -٨٥وع خ خخر مش خ خخرو ق خ خخانون (تع خ خخدي ).ق خ خخانون ع خ خخا  201٩املتعل خ خخق بتمثي خ خخ .الفئ خ خخات ذات
االهتمامخات اخلاصخ علخ اجلمعيخ الوطنيخ يف متو /يوليخه  .201٩ويعخخد مشخرو القخخانون قخوان
ش م أج .إنفاذ املادة  100م الدستور الي تستهد تعزيخز متثيخ .املخرأة ،واألشخ اص ذوي
اإلعاق  ،والشبا  ،واألقليات العرقي  ،وغرها م األقليات يف الرملان.
 -٨٦وأع خخدت اللجنخ خ الوطنيخ خ للش خخؤون اجلنس خخاني واملس خخاواة ،ابلتع خخاون مخ خ منت خخد مجعي خخات
املقاطعخخات ،منهج خاً تخخدريبياً للعض خوات يف مجعيخخات املقاطعخخات م خ أجخخ .تعزيخخز دوره خ التمثيل خ
ومهخ خخامه املتعلق خ خ ابلرقاب خ خ وامليزاني خ خ والتش خ خري  .وجخ خخر تعمخ خخيم ذل خ خ املخ خخنه .التخ خخدري يف مجي خ خ
املقاطعات الخ .٤7

 -٨7وجنح اللجن الوطني للشؤون اجلنساني واملساواة ،يف االلتماا رقام  1لعاام ،2019
اللجنااة الوطنيااة للشااؤون اجلنسااانية واملساااواة ضااد زعاايم األغلبيااة يف مجعيااة مقاطعااة انكااورو
وأربعة آخري ( ،املوقا اإللكاووين للتقاارير القانونياة الكينياة )eKLR،يف طعنهخا يف قخرار مجعيخ

مقاطع نكورو بتنحي أعضا يف اجلمعي م مناص جر ترشيحهم هلا كرؤسا ونوا رؤسا
مل تلخخف اللجخخان يف اجلمعيخ  .فقخخد كخخان لخ ل القخرار أثخخر عخخا يتمثخخ .يف تقخخوي املبخخدأ الدسخختوري
املتعلخخق ابملسخخاواة ب خ اجلنس خ ورو املسخخاواة .إذ مل ميتثخخ .بع خ اللجخخان املعخخاد تشخخكيلها لقاعخخدة
الثلث املتعلق ابجلنس .
 -٨٨واست د يف تعداد كينيا للسكان واملساك لعخا  201٩منخوذج واشخنط جملموعخ األسخئل
القص خخرة املتعلق خ ابإلعاق خ وه خخو من خخوذج مستص خخو دولي خاً يف مج خ اإلحص خخا ات ع خ األش خ اص
ذوي اإلعاق يشم .س وظائف رئيسي .

متثيل املرأة يف القطاعني العام واخلاص
 -٨٩يف نيسخخان/أبري ،201٩ .كخخان عخخدد النسخخا العخخام ت يف القطخخا العخخا الخ ي تشخخغله
جلن اخلدم العام يبل  27 1٦٥امرأة .وه ا العدد أعل مما كان عليه يف حزيران/يونيه 201٨
ح خ خ ك خخان ع خخدد النس خخا الع خخام ت يف القط خخا الع خخا يبل خ خ  2٦ 313ام خ خرأة .وكش خخف دراس خ خ
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استقصخخائي أجرهتخخا اللجنخ الوطنيخ للشخخؤون اجلنسخخاني واملسخخاواة يف عخخا  201٨مشلخ  ٦1شخخرك
مخ القطخخا اخلخاص ،عخ وجخخود  131امخرأة يعملخ يف جمخخال اإلدارة ٦ ،مخنه رئيسخخات جملخ ،
و ٩رئيسخخات تنفيخ ايت يف شخخركات مسخخجل يف البورصخ الوطنيخ  ،وعخ امتثخخا  1٦شخخرك للشخخر
الدسختوري القاضخ أبال يتجخاو عخدد األعضخا مخ نفخ اجلخن الثلثخ  .ويف االنت خاابت العامخ
الي أجري عا  ،2017انت ما جمموعه  7٤٥امخرأة ،مخ مجلخ  2 1٩٦عضخواً مت انت خاهبم
وترشيحهم للرملان وجلمعيات املقاطعات .ويعك ذل نسب متثي .للمخرأة تبلخ  33.٩يف املائخ .
(انظر اجلدو  ٤يف املرفقات).
 -٩0ووضع كينيا سياس التنو يف اخلدم العام م أج .إجياد اسرتاتيجيات لضمان توفر
خدم خ عام خ شخخامل للجمي خ تراع خ مصخخاح ش خ اجلماعخخات الكيني خ مبخخا فيهخخا الفئخخات امل تلف خ
اجلن واألص .العرق وفئات الشبا  ،واألش اص ذوي اإلعاق واألقليات ،والفئات املهمش .

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
(التوصيات  ،56-142و ،70-142و)145-142
 -٩1ت خخر السياس خخات القطاعيخ خ لع خخا  201٨املوجهخ خ للمتعلمخ خ واملت خخدرب ذوي اإلعاقخ خ ،
واخلط خ الوطني خ لقطخخا التعلخخيم ( )201٨-2013احلاج خ إىل إعخخادة النظخخر يف سياسخخات تعل خخيم
ذوي االحتياجخخات اخلاص خ ( )200٩وذل خ م خ أجخخ .موا م خ سياسخخات ه خ ا القطخخا م خ رؤي خ
كينيخا لعخا  ،2030ومخ دسختور كينيخا ،وأهخدا التنميخ املسختدام (اهلخد  )٤وكخ ل إصخ
املناه .الدراسي الوطني  .والتعليم الشام .للجمي هو اآلن املبدأ األساس ال ي تقو عليه هخ
السياسات .ورغم اعرتا ه السياسات جبمي أنوا اإلعاق واالحتياجات اخلاص  ،فن خا متخنح
اآلن األولوي لتغطي املتعلم واملتدرب ذوي اإلعاقات السمعي أو البصري  ،وللصم واملكفوف ،
وذوي اإلعاقخخات البدني خ وال هني خ  ،ولل خ ي يواجهخخون صخخعوابت حمخخددة يف الخختعلم ،وذوي الشخخل.
امل خ خ وال خ خ ي يواجهخ خخون صخ خخعوابت يف الك خ خ وصخ خخعوابت لغوي خ خ  ،وذوي اإلعاقخ خخات املتعخ خخددة،
واملصاب ابلتوحد ،واملصاب ابملهق.
 -٩2وس خخج .اجمللخ خ ال خخوطين املع خخين ابألشخ خ اص املص خخاب ابمله خخق  3 1٥٦ش صخ خاً مص خخاابً
ابملهخخق يف بخخرنم .املستحضخرات الواقي خ مخ أشخخع الشخخم  .وابإلضخخاف إىل ذل خ  ،تضخخم تعخخداد
كينيا للسكان واملساك لعا  201٩سؤاالً حمدداً سخيمك مخ مجخ البيخانت عخ املهخق بشخك.
منفصخخ .ع خ اإلعاقخخات األخخخر املبين خ يف اجملخخاالت السخخت وه خ اإلعاقخخات السخخمعي  ،والبص خري ،
والك مي  ،والبدني  ،والعقلي  ،والقدرة عل الرعاي ال اتي .
 -٩3ويستهد مشرو القانون املتعلق ابألش اص ذوي اإلعاق لعا  201٨إلغخا القخانون
احل خخاي لض خخمان التخ خواؤ مخ خ دس خختور كيني خخا لع خخا  ،2010ومخ خ اتفاقيخ خ حق خخو األشخ خ اص ذوي
اإلعاقخ  .وقخد أقخر جملخ الخو را مشخرو القخخانون يف  1٤آ /أغسخط  ،201٨ومت عرضخه علخ
الرملخخان .وهخخو يخخوفر إطخخاراً أوسخ نطاقخاً حلمايخ حقخخو األشخ اص ذوي اإلعاقخ يف كينيخخا .ويخخدم.
مشرو القانون أيضاً األشخ اص املصخاب ابملهخق يف التعريخف األوسخ لألشخ اص ذوي اإلعاقخ ،
ويُل خخز الدول خ بتيس خخر مش خخارك األش خ اص ذوي اإلعاق خ يف احلي خخاة العام خ  ،ويع خخاج مش خخاغ .ذوي
اإلعاق م النسا والفتيات واألطفا والشبا واملسن .
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 -٩٤وأنش خخئ جلن خ تنس خخيق مش خخرتك ب خ الوك خخاالت لتيس خخر التنفي خ الفع خخا جل خخدو األعم خخا
املتعلخخق ابإلعاق خ يف كينيخخا مبخخا يف ذل خ االلتزامخخات الخخي جخخر التعهخخد هبخخا يف م خؤمتر القم خ العخخامل
لعا  .201٨وشارك كينيا ،يف متو /يوليه  201٨يف استضاف مؤمتر القم العخامل لإلعاقخ مخ
حكوم خ اململك خ املتحخخدة والتحخخالف الخخدوي للمعخخوق  .وكخخان اهلخخد العخخا مخ القم خ هخخو حشخخد
اجلهخود العامليخ ملعاجلخ مسخائ .اإلعاقخ واإلدمخاج وتوليخد التزامخات قابلخ ل سختمرار مخ احلكومخات
واجلهات املاحن واجملتم املدين والقطا اخلاص.

حقوق الشعوب األصلية يف أراضي أجدادهم
(التوصيات  ،176-142و ،179-142و)180-142
 -٩٥يقر الدستور أبن الشعو األصخلي تشخك .جخز اً مخ اجملتمعخات احملليخ املهمشخ الخي جيخ
محايتها ابختاذ إجرا ات إجيابي حمددة ترم إىل ضمان متتعها حبقو اإلنسان واحلرايت األساسي
علخ قخد املسخاواة مخ اآلخخري  .وحقوقهخخا يف األر معخرت هبخا وحمميخ مبوجخ قخانون األراضخ
اجملتمعي خ ال خ ي ُس خ يف عخخا  201٦وال خ ي يب خ أيض خاً ابلتفصخخي .دور حكومخخات املقاطعخخات يف
ما يتعلق ابألراض اجملتمعي غر املسجل  .وال ميك إجرا أي معام ت خت األراض اجملتمعيخ
إال مبوافق اجملتمعات احمللي ومبشاركتها .وحيم قانون حفظ الغاابت وإدارهتا الغاابت الي تشك.
موئ .الشعو األصلي وين عل مشارك اجملتمعات احمللي يف إدارة الغاابت.

املساواة وعدم التمييز
(التوصيات  ،21-142و ،41-142و ،45-142و ،46-142و)51-142
 -٩٦بين دراس أجري يف عا  201٦ع مؤشر املساواة واإلدماج يف خمتلخف القطاعخات
أن مؤشر مشارك القخو العاملخ بلخ  ٦٤يف املائخ  ،وأن مؤشخر املسخاواة بخ اجلنسخ بلخ  3٨يف
املائ  ،وأن مؤشر الصح بل  ٦7يف املائ  ،يف ح بل مؤشخر التعلخيم  ٦1يف املائخ  .وتخوفر هخ
النتخ خخائ .خخ خخط أسخ خخا مهم خ خاً لرصخ خخد املسخ خخاواة واإلدمخ خخاج ابلنسخ خخب للحكوم خ خ الوطني خ خ وحكومخ خخات
املقاطعات الي تركز عل العمال  ،والتمثي .السياس  ،واحلماي االجتماعي  ،والتعليم.
 -٩7ويف عخخا  ،201٨وضخخع اللجن خ الوطني خ للشخخؤون اجلنسخخاني واملسخخاواة دلخخي ً تش خريعياً
حخخو مبخخدأي املسخخاواة وعخخد التمييخخز ليسرتشخخد بخخه املشخخرعون علخ املسخختو الخخوطين وعلخ مسخختو
املقاطعخخات يف اسخختعرا السياسخخات والتش خريعات ،ويف اإلش خرا عل خ قيخخا الوكخخاالت احلكومي خ
وغ خخر احلكوميخ خ بص خخوغ وتنفيخ خ الخ خرام .واخلط خخط واإلجخ خرا ات املناس خخب مخ خ أج خخ .اإلعم خخا الت خخا
للمساواة ب اجلنس وإلدماج الفئات ذات االهتمامات اخلاص يف اجملتم .
 -٩٨ومخ أجخخ .تعزيخخز حقخخو املخرأة يف أمخخاك العمخخ ،.عخخر علخ الرملخخان للمناقشخ مشخخرو
القخخانون املتعلخخق ابألمهخخات املرضخخعات لعخخا  .2017ويشخخرت مشخخرو القخخانون املتعلخخق ابلرضخخاع
الطبيعي عل أراب العم .توفر حيز مناس يف مكان العم .تُرض فيه املرأة طفلها.

 -٩٩وتقد احلكوم الكيني خدماهتا للجمي يف كينيا بدون متييز .ويعتر الوصم والتمييز مخ
احل خواجز الخخي تعرقخخ .الوقاي خ م خ فخخرو نق خ املناع خ البش خري /اإليد  ،واالسخختفادة م خ خخخدمات
الرعاي والع ج .وم أجخ .التصخدي هلخ املصخاع  ،جخر االضخط ابألنشخط التاليخ توعيخ
العخامل يف جمخخا الرعايخ الصخحي مخ أجخخ .احلخد مخ مواقخخف الوصخم يف أمخخاك الرعايخ الصخخحي
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وإعخداد معلومخات سخهل االسختعما موجهخ لفئخخات حمخددة مخ السخكان ،وتعميمهخا ،مبخا يف ذلخ
بلغ بريخ .وقيخا املنظمخات الدينيخ بخدم .املعلومخات عخ فخرو نقخ املناعخ البشخري  ،وتشخجي
االستفادة م اخلدمات يف عرو التعاليم الديني  .وقد أمثرت ه اجلهود وسج .البلد اخنفاضاً
يف درج انتشار فرو نق املناع البشري يف بعخ املقاطعخات .وتثخر مقاطعخ توركخان اهتمامخاً
خاصاً حي اخنف انتشار فرو نق املناع البشري /اإليد م  7.٦إىل  3.2يف املائ .

حقوق األشخاص حاملي صفات اجلنسني
 -100يواجه حاملو صفات اجلنس يف كينيا من وق طوي .الوصم والتمييز بسب تكوينهم
البيولخخوج  .وقخخد أعلن خ احملكم خ العليخخا يف حكخخم صخخدر يف  ٥كخخانون األو /ديسخخمر  201٥يف
مخخا يتعلخخق اباللتمااا رقاام  266لعااام  ،2013الطفاال ألا ضااد املاادعي العااام وآخاري  ،أن
م خ واج خ احلكوم خ محاي خ حقخخو األطفخخا واألش خ اص حخخامل صخخفات اجلنس خ بتخخوفر إطخخار
ق خخانوين ملعاجلخ خ املس خخائ .املتص خخل هب خخم ،مب خخا يف ذلخ خ التس خخجي .مبوجخ خ ق خخانون تس خخجي .ال خخوالدات
والوفيخخات ،وإج خرا الفحخخوص واالختبخخارات الطبي خ  ،والعمليخخات اجلراحي خ التصخخحيحي  .وم خ أجخخ.
القيخخا بخ ل  ،حخخددت السخخلط التنفي يخ اإلصخ حات الفوريخ واملتوسخخط األجخخ .والطويلخ األجخخ.
ال م الحرتا ومحاي حقو الكيني حامل صفات اجلنس  .وم األمهي مبكخان إعخادة النظخر
يف احملدد للع م اجلنساني م أج .إدمخاج ”حخامل صخفات اجلنسخ “ َكفئخ  .وقخد اسخت دم
الع م يف تعداد كينيا للسكان واملساك لعا  201٩لتحديد عدد األشخ اص حخامل صخفات
اجلنس  ،ألغرا وض السياسات واألنشط الرنجمي .
 -101وابإلضاف إىل ذل  ،فنن القانون املتعلق ابألش اص احملروم م حريتهم لعا 201٤
يعخخرت حبخخامل صخخفات اجلنس خ ويخخن عل خ معخخاملتهم معامل خ إنسخخاني كرمي خ أثنخخا احتجخخا هم.
الخ خ ي يق خخو
وميكخ خ اآلن جلميخ خ ح خخامل ص خخفات اجلنسخ خ احملتجخ خزي اختي خخار ج خخن الشخ خ
بتفتيشهم .وين القانون أيضاً عل وجو فص .حامل صفات اجلنس ع بقي احملتجزي .

املرأة ،والسالم ،واألم
(التوصيتان  29-142و)30-142
ُ -102وضع خط العم .الوطني الكيني لتنفي قرار جمل األم التاب لألمخم املتحخدة 132٥
والقرارات املتصل به ،وانطلق عا  201٦وفا ابلتزا البلد بتنفيخ قخرار جملخ األمخ  132٥والقخرارات
املتصخل بخه .وهخ اخلطخ  ،ذات العنخوان املناسخ ’‘Kuhusisha Wanawake ni Kudumisha Amani
(’يف إشرا املخرأة حفخا علخ السخ ‘) ،أتخخ يف االعتبخار الطخاب املتغخر النعخدا األمخ وتخدم.
جاً لألم البشري يركز عل محاي فراد املواطن .

املسائل اجلديدة والناشئة ،مباا يف ذلاك أوجا التقادم والتحادتت وأفضال
املمارسات واإلجنازات
أوج التقدم
ُ -103مجع البيانت عخ األشخ اص حخامل صخفات اجلنسخ  ،مبخا يف ذلخ إدراج الع مخ ()I
يف تعداد كينيا للسكان واملساك لعا .201٩
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 -10٤واسخختحدث مصخخفوف لتنفي خ توصخخيات الخخدورة الثاني خ ل سخختعرا الخخدوري الشخخام ،.م خ
رواب خ خخط للتوص خ خخيات الص خ خخادرة عخ خ خ جلنخ خ خ حق خ خخو الطف خ خخ .واللجنخ خ خ املعنيخ خ خ ابحلق خ خخو االقتص خ خخادي
واالجتماعي والثقافي .
 -10٥وأطلق احلكوم الكيني  ،يف عا  201٩نظا اإلدارة املتكامخ .الخوطين ،الخ ي ينطخوي
علخ التسخخجي .البيخخومرتي جلميخ املخواطن الكينيخ ولألجانخ وال جئخ  .وسخخيكف .هخ ا النظخخا
توفر إمكاني احلصو عل اخلدمات احلكومي بشك .يتسم ابلكفخا ة والفاعليخ  ،وتنسخيق عمليخ
تسخخجي .األش خ اص ،وتفخخادي اال دواجي خ يف التسخخجي .واحلخخد م خ التكخخاليف التشخخغيلي  ،وكشخخف
جرائم االحتيا أو انتحا الش صي أو أي جرمي أخر .
 -10٦وأنش خخأت كيني خخا الفري خخق املتع خخدد الوك خخاالت مخ خ أجخ خ .تعزي خخز التنس خخيق والتع خخاون يف جم خخا
مكافح الفساد.
 -107وكينيا مصنف حالياً م ب البلدان العشرة األوىل يف العامل الي قام ابستثمارات كبرة
يف الطاق خ املتجخخددة ،معظمهخخا يف جمخخا تطخخوير امل خوارد احلراري خ األرضخخي  .وتشخخك .خط خ احلكوم خ
الكيني لزايدة إنتاج الطاقخ احلراريخ األرضخي إىل أكثخر مخ  ٥ 000ميغخاوا حبلخو  2030جخز اً
م خ رؤي خ كينيخخا لعخخا  ،2030وه خ خط خ البلخخد االقتصخخادي  .وتعخخاين كينيخخا م خ آاثر تغخخر املنخخاخ،
وستقط الطاق احلراري األرضي شوطاً كبخراً يف الت فيخف مخ آاثر تخدين توليخد الطاقخ الكهرمائيخ
بس خخب اجلف خخا املس خختمر .والتكنولوجي خخا املتج خخددة أم خخر أساسخ خ ألن خخه ميكخ خ اس خخت دامها إل الخ خ
احلواجز الخي حتخو دون إعمخا العديخد مخ احلقخو  ،مبخا يف ذلخ أهخدا التنميخ املسختدام  ،الخي
منهخخا القضخخا عل خ الفقخخر وحتس خ الصخخح وحتقيخخق النمخخو االقتصخخادي املسخختدا  ،ومعاجل خ قضخخااي
األم املائ والغ ائ .
 -10٨وقد أصدر الرئي  ،يف كانون األو /ديسمر  ،201٦توجيهاً أبن تقد جلمي السكان
الع خخدمي اجلنس خخي امل خخؤهل مخ خ املاكون خخدي بطاق خخات هويخ خ وطنيخ خ  ،وبع خخد ذلخ خ س خخندات ملكيخ خ
األراض خ  .وأُعل خ يف ش خخبا /فراير  2017أ خخم يش خخكلون القبيل خ الكيني خ الثالث خ واألربعخ خ  .ويف
حزيران/يونيخخه  ،2017قخخدم للسخخكان املاكونخخدي  1 ٤٩٦شخخهادة تسخخجي .بوصخخفهم م خواطن
كيني  ،و 1 17٦بطاق هوي وطني  ،و 1 731شهادة مي د.

التحدتت
منو نزعة التطرف لدى الشباب واهلجمات اإلرهابية
 -10٩شهدت كينيا يف السنوات األخرة عدداً م اهلجمات اإلرهابي الي ال تزا تشخك .حتخدايً
رئيسياً ألم الدول  .فف كانون الثاين/يناير ُ ،201٩ش هجو إرهايب عل جمم  DusitD2أسفر
ع خ قتخخ .مخخا ال يقخخ .ع خ  20ش ص خاً .ويف متو /يوليخخه  ،2017اجتخخا منطق خ ابن خداغو م خ مقاطع خ
المو مقاتلون هامجوا مركز شخرط ومستوصخفاً ومدرسخ ودمخروا ممتلكخات ،ويف نيسخان/أبري،201٥ .
أد هجو إرهايب عل جامع غاريسا إىل وفاة  1٤٨طالبخاً وأسختاذاً .وممخا يزيخد مخ صخعوب هخ ا
التحدي هو أن الشبا الكيين تنمو لديه ،م الوعخود الخي يتلقاهخا بتحقيخق مكاسخ اقتصخادي ،
م مجل أسبا أخر  ،نزع تطر ليخدخ .إىل جمموعخات متطرفخ مثخ .حركخ الشخبا  .ولخ ل
تكثف احلكوم الكيني تدابر واسرتاتيجيات مكافح اإلرها لتأم س م األروا .
GE.19-18022
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البطالة
 -110ظ .معد البطال يف كينيا كما هو بنسب  11.٥0يف املائ يف عا  2017حيخ كخان
بنسخخب  11.٥0يف املائخ أيضخاً يف عخخا  .201٦وكخخان متوسخخط معخخد البطالخ يف كينيخخا بنسخخب 10.٨0
يف املائخ خ يف الف خخرتة م خ خ ع خخا  1٩٩1إىل ع خخا  2017وبل خ خ ذروت خخه بنس خخب  12.20يف املائ خ خ يف
عخخا  ،200٩وسخخج .أدىن نسخخب لخخه عل خ اإلط خ  ،وه خ  10يف املائ خ  ،يف عخخا  .1٩٩7ويف
السن املالي  ،201٨/2017اعتمدت احلكوم الكيني اسرتاتيجيات إلجيخاد فخرص عمخ .تشخم.
تنفي برام .للشبا والنسا واألش اص ذوي اإلعاق  .وم ب ه الرام .ختصي احلكومخ
الكيني خ لث ث خ يف املائ خ م خ جممخخو فخخرص الش خرا للنسخخا والشخخبا واألش خ اص ذوي اإلعاق خ ،
ونق .بع اخلدمات واملها إىل مقاطعات ابإلضاف إىل ايدة املوارد امل صص للوحدات املنقول .

تنفيذ قاعدة عدم جتاوز الثلثني م نفس اجلنس
 -111تخخن قاعخخدة عخخد جتخخاو الثلث خ م خ نف خ اجلخخن  ،كمخخا وردت يف الدسخختور ،عل خ أنخخه
ال ميك  ،يف تكوي ك .م اجلمعي الوطني وجمل الشيوخ ،أن يتجاو عدد األعضا م نف
اجلن الثلث  .وتنطبق ه القاعدة عل مجي اهليئات املنت ب  .بيخد أن املسخار حنخو إعمخا هخ
القاعدة كان حمفوفاً ابلعديد م املصاع  .فقد ُعرض عل الرملان عدة مشاري قوان هتخد
إىل ايدة نس خخب متثي خخ .امل خرأة يف اهليئ خخات املنت ب خ ولكنه خخا فش خخل بس خخب ع خخد اكتم خخا النص خخا
القخخانوين .وجتخخري حالي خاً معاجل خ املسخخأل يف إطخخار مشخخرو قخخانون (تعخخدي ).القخخانون املتعلخخق بتمثيخخ.
الفئات ذات االهتمامات اخلاص لعا .201٩

األولوتت الوطنية الرئيسية
”برانمج الركائز األرب الكربى“
” -112ب خخرنم .الرك خخائز األرب خ خ الك خخر “ هخ خخو خط خ خ التنمي خ خ للبل خخد للفخ خخرتة .2022-201٨
وستكر احلكوم الكينيخ  ،يف إطخار هخ ا الخرنم ،.مخا لخديها مخ مخوارد ووقخ لتحسخ مسختو
معيش الكيني  ،وتنمي االقتصاد ،وتعزيز األمخ الغخ ائ  .وعناصخر بخرنم .الركخائز األربخ الكخر
ه خ األم خ الغ خ ائ  ،والتصخخني (م خ الرتكيخخز أساس خاً عل خ إجي خخاد فخخرص العمخخ .يف ه خ ا اجمل خخا )،
والرعاي الصحي الشامل امليسورة التكلف  ،واإلسكان امليسور التكلف .

مكافحة الفساد
 -113ال تخ خزا احلكومخ خ الكينيخ خ ملتزمخ خ مبكافحخ خ الفس خخاد يف كيني خخا .وق خخد أطلقخ خ  ،يف ك خخانون
الثاين/ينخخاير  ،201٩ابلتع خخاون م خ ش خخركائها ،خط خ العمخخ .الوطني خ الثالث خ للش خراك للحكوم خخات
املنفتح خ  .وتتخخيح الش خراك فرص خ للحكوم خ الكيني خ لضخخمان الشخخفافي واملسخخا ل يف بخخرنم .الركخخائز
األرب الكر  ،وضمان مشارك املواطن  ،وتيسر تقدم احللو الرقمي واست دامها بطريق فعال
م حي التكلف لتحقيق النتائ..
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املساعدة التقنية
 -11٤تطل حكوم كينيا الدعم يف اجملاالت التالي
الخدعم يف إنشخخا قاعخخدة بيخخانت جلمخ وختخزي املعلومخخات والبيخخانت اإلحصخخائي
(أ)
ع إعما حقو اإلنسان للمواطن الكيني وع متتعهم هبا
( ) بنخخا قخخدرة املخخوظف احلكخخومي يف احلكوم خ الوطني خ ويف حكومخخات املقاطعخخات
عل خ اس خخت دا ُ خخ .قائم خ عل خ حق خخو اإلنس خخان يف وض خ اخلط خخط وال خرام .والسياس خخات ،ويف
عمليات الرصد والتقييم
(ج)

GE.19-18022

بنا قدرات املوظف القضائي يف جما حقو اإلنسان.
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