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أوالً -المنهجية وعملية التشاور الواسعة النطاق
 -9مكتببب املببدعع العببار وولارة العببد مهببا املس ب ونن عببن انسببيا انسببتعراي الثبباين لكينيببا
وإع ببداده ومتاهعت ببا يف إس ببار انس ببتعراي ال ببدوري اله ببامت .ور ببد أُع ببد ه ببذا التقري ببر ببت القي ببادة
انسب بيااي ية لة ن ببة انسته ببارية املعني ببة هانلتاام ببات الدولي ببة يف س ببا لق ببو ا نس ببان الة ن ببة
انستهارية) .واتألف هذه الة نة ،الب يرأسب ا مكتبب املبدعع العبار وولارة العبد  ،مبن مبو
لكب ببومي رفيعب ببع املسب ببتو وظثة ب ب عب ببن منجلمب ببات مب ببن ا تم ب ب املب ببدين و ب ببان مسب ببتقةة اُع ب بىن
حبقو ا نسان.
 -1وعقبد اجتمبباس استهبباري أون لة نببة انستهببارية يف  11اهبرين الثبباين/نوفمرب .1390
ويف  11اهب ب برين الث ب بباين/نوفمرب  ،1390عق ب ببدت ا ب ببات املعني ب ببة الرئيس ب ببية وا ب ببات ال اعة ب ببة
احلكومية وغري احلكومية فضلا عن مكتب الة ان العةيا حلقو ا نسان اجتماعا ضرييا ههأن
انسببتعراي الببدوري الهببامت الثبباين .ورببدمت وكببانت لكوميببة ن ببر املعةومببات عببن لالببة ان يببذ
وشكةت نة فرعية مب املعةومبات وإعبداد
التوصيات ال رُبةت ل استعراي كينيا األو ُ .
مهروس اقرير .وجبرت املوافقبة عةبل لبحم يف حم بت لضبراا هيب ا بات املعنيبة الرئيسبية يف 90
اه برين األو /أكت ببوهر  .1392وه ببذا التقري ببر ه ببو ببرة مه بباورات ج ببرت عة ببل ن ببا واس ب ه ب
هيئات خمتة ة دا ت احلكومة و ارج ا.

ثانياً -اإلطار المعياري والمؤسسي
الدستور
 -0إن أه ببم إجن ببال ق ببا من ببذ انس ببتعراي ال ببدوري اله ببامت األو ه ببو س ببن دس ببتور جدي ببد
يف  17نب/أغس ب س  ،1393ص ببوت عةي ببا أكث ببر م ببن  77يف املائ ببة م ببن الكيني ب يف اس ببت تا
ع ببار .ور ببد فس ببا ا ببا الدس ببتور ا دي ببد الق ببائم عة ببل احلق ببو لوضب ب إس ببار دس ببتوري ور ببانوين
وم سسع مت من أجت الن وي حبقو ا نسان يف كينيا .ويتضبمن ال لبت الراهب مبن الدسبتور
شببرعة لقببو واسببعة واقدميببة ،وهبع اسببري عةببل هيب القبوان واةببار هيب أج بباة الدولببة وهيب
األشببخا  .ويُةببار كببت ج ببال ابباه لةدولببة مبراعبباة هي ب احلقببو واحلريببات األساسببية ال بواردة يف
ش ببرعة احلق ببو وهاليام ببا وهايت ببا واعاياه ببا وإعماة ببا .وا ببنم ش ببرعة احلق ببو عة ببل ا عم ببا
التببدر ع لةحقببو انجتماعيببة وانرتلببادية؛ مبببا في ببا احلق بو يف السببكن اللئببا الببذي يس ب ت
احللو عةيا ،واملياه النجلي ة واملأمونة ،والضمان انجتمباعع ،والعبل ال ب يف لالبة ال بوارئ،
والتحرر من ا وس ،واحلا يف الغذا الكايف.
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 -2و ببدد املببادة  93القببيم واملبببادئ الوسنيببة لةحوكمببة ،مببن ربيببت املسبباواة ،وعببدر التمييببا،
وهاية ال ئات امل مهة ،والعدالة انجتماعية ،وسيادة القانون ،واملسا لة ومهاركة الهعب ،وهع
رببيم ومبببادئ اُةببار ببا هيب أج بباة الدولببة ويُةببار ببا هيب األشببخا  ،و ببب إدماج ببا يف هيب
املسببائت املتعةقببة هاحلوكمببة .واغ ببع األلكببار الدسببتورية األ ببر  ،ال ب ا ب ثر اببأثريا كب بريا يف مببد
التمتب حبقببو ا نسببان يف البةببد ،مببا يةببع األري ،وا نسببية واملواسنببة ،ونجلببار لت ببويط سببة ات
احلك ببم يع ببال مه بباركة اله ببعب يف التنمي ببة ،وهاي ببة األرةي ببات وال ئ ببات امل مه ببة ،واقاس ببم املب بوارد
هلورة عادلة.
 -5ومتاشيا م األلكار الدستورية ،أنهئت عدة م سسات روية حلمايبة مببادئ الدرقراسيبة
ولقببو ا نس ببان ودعم ببا .وه ببذه امل سس ببات هببع الة ن ببة الوسني ببة حلق ببو ا نس ببان يف كيني ببا،
والة ن ببة الوسني ببة لةه ب ب ون ا نس ببانية واملس بباواة ،و ن ببة إرام ببة العدال ببة ،والة ن ببة املس ببتقةة املعني ببة
هاننتخاهات واحلدود ،و نة األ لريات ومكافحة ال ساد ،واةيئبة املسبتقةة ملرارببة أدا الهبرسة،
واملكتب املستقت ملدير النياهة العامة.
 -7وكببرا الدسببتور مبببدأ فلببت السببة ات .واتببألف السببة ة التن يذيببة الوسنيببة مببن ال برئيس،
ونائبب البرئيس ،وسةببس البولرا  .وابنم املببادة  )9 10عةببل اهببكيت الربملبان مببن ا معيببة الوسنيببة
وسةبس الهبيو  .واضبم ا معيبة الوسنيبة  113عضبوا منتخببا و 27امبرأة و 91عضبوا معينبا رثةببون
ملبباخ اصببة ،مبببا يف لببحم ملبباخ الهببباب واألشببخا وي ا عارببة ،ورئببيس ا معيببة الوسنيببة.
ويتببألف سةببس الهببيو مببن  27عض بوا منتخب ب ا ،و 97ام برأة معينببة ،وعضببوين رببثلن الهببباب،
وعضوين رثلن األشخا وي ا عارة ،ورئيس سةس الهيو .
 -7وي ببنم الدس ببتور عة ببل وج ببود ج ببال رض ببائع يتمت ب هل ببلليات كافي ببة لتأكي ببد س ببيادة
الدسببتور ول ببري البيار لقببو ا نسببان وضببمان ااسببا التهبريعات وا جبرا ات احلكوميببة مب
ألكب ببار الدسب ببتور .وأدت ا صب ببللات القضب ببائية ال ب ب جب ببرت يف السب ببنوات القةيةب ببة املاضب ببية إىل
إلببدا س بينات كبببرية يف سببا إرامببة العدال بة ،ظببا لاد مببن اعايببا فببر ببو أفبراد الهببعب إىل
العدالة .و جلل كينيا أيض ا مبنجلمات ستم مبدين م عمبة هالنهبات اواصبت املسبامهة ههبكت م يبد
يف اعايا لقو ا نسان وهايت ا ورصدها.

التشريعات
 -8من أجت هاية لقو ا نسان واحلريات األساسيةُ ،سنت التهريعات األساسية التالية
رببانون دمببة الهببرسة الوسنيببة لعببار  ،1399ورببانون القيببادة والنااهببة لعبار  ،1391ورببانون اةيئببة
املس ب ببتقةة ملرارب ب ببة أدا اله ب ببرسة لع ب ببار  ،1391ور ب ببانون الة ن ب ببة املعني ب ببة دم ب ببة اله ب ببرسة الوسني ب ببة
لعببار  ،1399ورببانون املواسن بة الكينيببة واة ببرة ررببم  1لعببار  ،1399ورببانون األراضببع ،ورببانون
املةكي ببة الاوجي ببة لع ببار  ،1392ور ببانون لجل ببر اه ببويا األعض ببا التناس ببةية لثن ببا لع ببار ،1399
ور ببانون مكافح ببة انخ ببار هاألش ببخا لع ببار  ،1393ور ب بوان لكوم ببات املقاسع ببات ،ور ببانون
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األل بااب السياسببية لعببار  ،1399ورببانون اننتخاه بات لعببار  ،1399ورببانون اةدمببة القضببائية
لعب ب ببار  ،1399ورب ب ببانون احملكمب ب ببة العقاريب ب ببة والبيئب ب ببة لعب ب ببار  ،1399ورب ب ببانون التعةب ب ببيم األساسب ب ببع
لعببار  ،1390ورببانون الورايببة واحلمايببة واملسبباعدة فيمببا ببم املهببردين دا ةيبا وا تمعببات احملةيببة
املتأثرة ،لعبار  ،1391وثلثبة ربوان ههبأن نبة لقبو ا نسبان ُسبنت يف عبار  ،1399وربانون
هاية الضحايا لعار .1392
 -1واهمت التهريعات األساسية األ بر الب بب سبن ا يف السبنة القادمبة مبا يةبع مهبروس
ر ببانون األش ببخا مس ببةو احلري ب بة لع ببار  ،1391ومه ببروس ر ببانون اعاي ببا متثي ببت ال ئ ببات امل مه ببة
 )1395ومهروس رانون أراضع ا تمعات احملةية .)1395

الفقه القضائي
 -93أصببدرت احمل بباكم يف كيني ببا عببددا م ببن األلك ببار اةام ببة ال ب استه ب دت هه ببكت مباش ببر
هاأللكار الدستورية واللكوك الدولية حلقو ا نسبان الب أصببحت كينيبا دولبة سرفبا في با ،مبن
أجببت دعببم خمتةببف احلقببو مبببا في ببا احلقببو انرتلببادية وانجتماعيببة والثقافيببة .وركببن انسببلس
عةل القضايا ال فلةت في ا احملاكم عةل العنوان التان .kenyalaw.org

السياسات
 -99منببذ عببار  ،1393صبباغت احلكومببة سياسببات ارمببع إىل اعايببا متتب شببعب كينيببا هبباحلقو
وجع ببت ش ببرعة احلق ببو وارعب ب ا مةموسب ب ا هالنس بببة إىل األغةبي ببة .واه ببمت ه ببذه السياس ببات م ببا ية ببع
السياس ببة العام ببة و ببة العم ببت ال ببوسنيت هه ببأن لق ببو ا نس ببان ،والسياس ببة الوسني ببة الكيني ببة
لةهببباب ،والسياس بة الوسنيببة لةه ب ون ا نسببانية والتنميببة ،والسياسببة التعةيميببة الكينيببة ،والسياسببة
الوسنيبة لتعةبيم وي انلتياجببات اةاصبة ،وسياسببة مكافحبة فبريوا نقببم املناعبة البهبرية/ا يدل،
والسياسببة الوسنيببة ههببأن ا عارببة ،والسياسببة الوسنيببة الكينيببة لةتنميببة انجتماعيببة ،وسياسببة اللببحة
العقةيبة ،والسياسبة السببكانية ألغبراي التنميبة الوسنيببة ،والسياسببة الوسنيببة لةح باظ عةببل احليبباة الربيببة
وإدارهتببا ،والسياسببة الوسنيبة لألمببن الغببذائع والتغذيببة ،والسياسببة الوسنيببة لةتخةببع عببن ظارسببة اهببويا
األعضا التناسةية لثنا .

ثالثاً -حالة تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها
 -91الوفاا بااللتزاماات الدوليااة فاي مجاااا حقاوق اإلنسااان اةتبار كينيببا هالوفبا هالتااماهتببا
احملةية والدولية املنبثقة عبن معاهبدات لقبو ا نسبان الب صبادرت عةي با .وربد ن بذت احلكومبة
معجلم التوصيات ال رُبةت ل انستعراي األو يف إسار انستعراي الدوري الهامت.
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 -90تقا اادي التقا ااارير واص ببةت كيني ببا أيض ب ب ا اق ببدا اق ببارير ش ببامةة يف موع ببدها إىل هيئ ببات
املعاه ببدات والة ببان املعني ببة حبق ببو ا نس ببان يف األم ببم املتح ببدة هه ببأن خمتة ببف املعاه ببدات الب ب
صادرت عةي ا .ومنذ إجرا انستعراي ،ردمت كينيا التقارير الدوريبة التاليبة التقبارير مبن األون
إىل الراه ب ههببأن انا اريببة الدوليببة لةقضببا عةببل التمييببا العنلببري ،والتقريببر الثالببأ ههببأن الع ببد
البدون اةببا هباحلقو املدنيببة والسياسبية ،والتقريببر الثبباين ههبأن اا اريببة مناهضبة التعببذيب وغببريه
من ضروب املعامةة أو العقوهة القاسبية أو اللإنسبانية أو امل ينبة ،والتقبارير مبن الثباين إىل اةبامس
ههبأن الع ببد البدون اةببا هبباحلقو انرتلبادية وانجتماعيببة ،والتقريببر األون عبن اا اريببة األمببم
املتحدة املتعةقبة حبقبو األشبخا وي ا عاربة ،والتقريبر الثالبأ والراهب واةبامس ههبأن اا اريبة
لقببو ال ببت .ورببد نُهببرت املللجلببات اةتاميببة ملختةببف هيئببات املعاهببدات عةببل ن ببا واسب ،
ونُ ذت إىل لد كبري.
 -92أنش ااطة مؤسس ااات حق ااوق اإلنس ااان الوطني ااة اضب ب ة امل سس ببات الوسني ببة حلق ببو
ا نسان ،والة نة الوسنية حلقو ا نسان يف كينيا ،والة نة الوسنية لةهب ون ا نسبانية واملسباواة،
و نة إرامة العدالة هدور رئيسع يف اعايا لقو ا نسان وهايت ا ورصدها يف كينيا .واقدر هذه
امل سسات إىل الدولة نرا ا نقدية ههأن رضايا خمتة ة يف سا لقو ا نسان ،وا دي دورا م م ا
يف الدف هالبةبد ربدم ا ليلببا دولبة أكثبر اليامب ا حلقبو ا نسبان .واهبارك يف أنهب ة عديبدة يف
سا لقو ا نسان ،ظا يعال ا ود ال اببذةا احلكومبة .واهبمت هبذه األنهب ة إ كبا البوعع
املببدين ،والتببدريب ههببأن رضببايا خمتة ببة يف سببا لقببو ا نسببان ،وإرامببة شبراكات م ب احلكومببة
لضمان إعما لقو ا نسان عةل حنو هادف .ورد وضعت احلكومة الربنامج املتكامت الوسين
لةيهية املدنية يف كينيا ههراكة م منجلمات دينية ومنجلمات ا تم املدين والق اس اةا لتيسري
اقدا اليهية املدنية ههأن األلكار الدسبتورية ،مببا في با شبرعة احلقبو  ،يف هيب أحنبا البةبد عةبل
حنو متكامت وشامت.
 -95االلتزامات والتعهدات الطوعياة اواصبت كينيبا ،متاشبيا مب التع بدات وانلتاامبات الب
ر عت ا عةل ن س ا دعما ليشح ا لعضوية سةس لقبو ا نسبان يف عبار  ،1391البدفاس عبن
لقببو ا نسببان هاعتبارهببا مبببادئ ومعببايري مهببيكة عاملي ب ا مثةمببا يببنم عةببل لببحم ميثببا األمببم
املتحببدة ،وا عببلن العبباملع حلقببو ا نسببان وغريمه با مببن اللببكوك الدوليببة حلقببو ا نسببان .ويف
هببذا اللببدد ،اختببذت كينيببا بوات هامببة مببن أجببت ا ببوير نليببات شببى لببدعم مبببادئ املسبباواة
والوئار انجتماعع ،والتساما وعدر التمييا ،وايسري الة و إىل العدالة ،مببا يف لبحم البدفاس عبن
لقو ال ت واملرأة واألرةيات واألشخا وي ا عارة وال ئات احملرومة.
 -97التعاااون مااي تليااات حقااوق اإلنسااان اواصببت كينيببا اعاوهنببا ههببكت كامببت مب املكة ب
هونيات يف إسار ا جرا ات اةاصة حلقبو ا نسبان التاهعبة لألمبم املتحبدة .ومنبذ اقبدا اقريرهبا
األ ري ،است اهت كينيبا ل ةببات هيب املقبررين اةاصب لايبارة كينيبا مبن أجبت رصبد لالبة ان يبذ
املعاهدات.
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رابعاً -التقدم المحرز في إطار متابعة االستعراض السابق
 -97لقببد ربةببت كينيببا مائببة واسببعا وأرهعب اوصببية ببل استعراضب ا األو يف عببار .1393
وهع ببت ه ببذه
ويس ببةز ا ببا الت ببان م ببن التقري ببر الض ببو عة ببل لال ببة ان ي ببذ التوص ببيات املقبول ببةُ .
التوصيات ضمن سانت مواضيعية واسعة هنا عةل اا ا ه احلكومة وا ات األ بر املعنيبة
هانستعراي الدوري الهامت.

ألف -اإللصحاحات القضائية
 -98اضمن اقرير فررة العمت املعنية ها صللات القضبائية ،اللبادر يف متول/يوليبا ،1393
اوصببيات واسببعة الن ببا هتببدف إىل عل برنة ا ببال القضببائع وإعببادة هيكةتببا مببن أجببت ضببمان
الك با ة وال عاليبة والهب افية يف إرامبة العدالبة .وربد ن بذت احلكومبة إىل لبد كببري هيب اوصبيات
فررة العمت املتماشية م اوصيات انسبتعراي البدوري الهبامت .وأد الدسبتور ا ديبد أيضب ا إىل
اعتماد اهريعات لامسة واداهري إداريبة عبالت ههبكت كببري النااهبة والك با ة والهب افية يف ا بال
القضائع ،ولولتا إىل م سسة مستقةة رادرة عةل إرامة العدالة وكبا ا فلت من العقاب ودعبم
شرعة احلقو وإن ا ها عةل حنو فعا .
 -91ووضب ب ب ب ببعت السب ب ب ب ببة ة القضب ب ب ب ببائية ،مب ب ب ب ببن ب ب ب ب ببل إسب ب ب ب ببار اغيب ب ب ب ببري السب ب ب ب ببة ة القضب ب ب ب ببائية
لة ببية  ،1397-1391اس بيااي يات شببى هغببري اعايببا فببر الة ببو إىل العدالببة وا سبراس يف
قيببا العببد  .ورببد ُس ب ةت نتببائج إ اهيببة اهببمت مببا يةببع ليببادة يف عببدد القضبباة؛ وهنببا حمبباكم
إضببافية؛ واسببتحدا حمبباكم متنقةببة؛ وخت ببيط اكبباليف اةببدمات القضببائية؛ وإنهببا نجلببار فعببا
لةمعةومات العامة ههأن ا تلا احملاكم ورسوم ا وجداوةا الامنية وميثا املتقاضع.
 -13واهببمت التببداهري األ ببر املتخببذة مسبببق ا مببا يةببع إنهببا مكتببب انستهببارات يف كببت
حمكمببة ملسبباعدة املتقاض ب هتمثببية م يف إج برا ات احملكمببة؛ وابسببيز إج برا ات احملكمببة؛ وإنهببا
مكااببب رعايببة الاهببائن يف كببت حمكمببة .وأنهببأت السببة ة القضببائية أيضبا حمبباكم اصببة لألس ببا
وغببريهم مببن ال ئببات الضببعي ة .وهنبباك ببز يف مرلةببة متقدمببة ههببأن إرامببة حمبباكم املنالعببات
اللغرية وحماكم ملراك ا رائم البسي ة .وكان التغيري ا ذري هو إنها السة ة القضائية نليبات
لتعايا وايسري ا جرا ات البديةة لتسوية النااعات.
 -19وأنهب سةبس فبرل القضباة وأعضبا احملباكم مبوجبب القبانون املتعةبا مب ةبس فبرل القضباة
وأعضا احملاكم لعار  1399لةتحقا من مد أهةية هي القضاة وأعضا احملباكم ،البذين كبانوا
عة ببل رأا عمة ببم يف ا بباريد ه ببد ن ببا دس ببتور كيني ببا ا دي ببد ،للس ببتمرار يف العم ببت وفق با لةق بيم
واملبببادئ ال ب يببنم عةي ببا الدسببتور .وحيببا مي ب القضبباة وأعضببا احملبباكم ،الببذين اعتببربوا غببري
م هة  ،احلا يف ال عن يف هذا القرار أمار احملكمة العةيا.
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 -11وأد انس ب ببتثمار املكث ب ببف يف الق ب ببدرات التكنولوجي ب ببة والتنجليمي ب ببة وامل سس ب ببية والبهب ب برية
املتناميببة إىل ليببادة الك ببا ة يف ا ببال القضببائع .واهببمت التببداهري ا صببللية الرئيسببية األ ببر
مببا يةببع إنهببا ا ةببس الببوسين رامببة العدال بة ،الببذي يسبباهم يف اوليببد ر بباس عدالببة يف دمببة
الهعب ،م اليار ريم املس ولية املهيكة والياهز واةدمة واملبادئ الدستورية واملسا لة املتبادلة.

با  -إلصحاحات الشرطة
 -10ألرلت احلكومة اقدما كبريا يف ان يذ اوصيات فررة العمبت املعنيبة هإصبللات الهبرسة،
املنهأة يف عار  .1331ورد ُسنت عدة اهبريعات أساسبية لتبوفري إسبار صبل دمبة الهبرسة
واغيريه ب ببا يف كيني ب ببا .وه ب ببذه التهب ب بريعات ه ب ببع ر ب ببانون الة ن ب ببة املعني ب ببة دم ب ببة اله ب ببرسة الوسني ب ببة
لعببار  ،1399ورببانون دمببة الهببرسة الوسنيببة لعببار  ،1399ورببانون اةيئببة املسببتقةة ملراربببة أدا
الهببرسة لعببار  .1399وعةببل سبببيت املثببا  ،يببوفر إنهببا اةيئببة املسببتقةة ملراربببة أدا الهببرسة فرصببة
لتون ج ة مدنية امل مة الضرورية املتمثةة يف مراربة دمة الهرسة .كما انه هذه القوان أيض ا
إس ببارا لتقي ببد اله ببرسة هاملع ببايري الدس ببتورية والدولي ببة الل ببارمة يف س ببا لق ببو ا نس ببان واحلري ببات
األساس ببية .ويف الور ببت الب براهن ،ضب ب هيب ب أفب براد اله ببرسة لعمةي ببة فح ببم وفقب با موع ببة م ببن
الضواهز املتعةقة هامل نية والنااهة وس ت األدا واألهةية من الناليبة الن سبية .وربد فُحلبت لبى
اآلن س ب لت  917فببردا مببن أف براد الهببرسة .واسببت اد مببا يايببد عةببل  97 333فببرد مببن أف براد
الهرسة من دورات التدريب والتوعية ههأن من التعذيب وغريه من ضروب سو املعامةة ،وههأن
أسر وسنية ودولية خمتة ة جلر استخدار التعذيب.
 -12ومببا مببن شببكاو اقببدر ضببد الهببرسة ههببأن انت اكببات لقببو ا نسببان إن وحيقببا في ببا
ويلل ببا مراكب بو اة ببحم اننت اك ببات يف ل ببا ثب ببت إدان ببت م .واض ب ة ول ببدة اله ب ون الدا ةي ببة
مبس ولية التحقيا م أفراد الهرسة عندما اُقدر شبكاو ههبأن انت اكبات لقبو ا نسبان .ومب
لحم ،انجلر اةيئة املستقةة ملراربة أدا الهرسة أيض ا يف الهكاو الواردة من ا م بور ههبأن سبو
الببرف الهببرسة .وليثمببا أثبتببت التحقيقببات اببورت شببرسع يف رضببية مببا ،اعب إلالببة املسببألة إىل
مكتب مدير النياهة العامة .ورد أُعد مهروس رانون اةدمة الوسنية لقضاة الوفيات لعبار ،1399
الببذي مببن شببأنا أن يايببد مببن اعايببا التحقيقببات يف الوفيببات الناهببة عببن أفعببا إجراميببة عني ببة،
أو عمةيات القتت ار ن ا القضا  ،أو الوفيات يف الس ن أو أثنا احلبس انلتياسع.

جي  -إلصحاحات السجون
 -15يهكت مهروس رانون األشخا مسةو احلرية لعار  1392والدا من مهباري القبوان
الدس ببتورية املعروض ببة لاليب ب ا عة ببل ا معي ببة الوسني ببة .ويرس ببد مه ببروس الق ببانون ه ببذا ا ص ببللات
الببذين يعرضببعون
املختة ببة الب جببرت يف إدارة السب ون ،وي ببري عقوهببات راسببية عةببل املببو
األشببخا مسببةو احلريببة لةمعامةببة أو العقوهببة القاسببية أو اللإنسببانية أو امل ينببة .ومنببذ أن هببدأ
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ان يببذ إصببللات السب ون يف عببار  ،1338ألببرل اقببدر كبببري ن سببيما فيمببا ببم إعببادة اأهيببت
والسب نا عةبل لبد
الس نا  ،والسكن ،والرعاية اللحية ،والنقت ،والرفاه العبار للباخ املبو
سوا  .وشيد  99س نا إضافيا منذ عار  1393و بري هاسبتمرار ابرميم هيب السب ون القدربة.
ورُببدر ميب ب السب ب نا  55 333سب ب ) لي مول ببد جدي ببد ويس ببت يدون م ببن نجل ببار غ ببذائع
مت بوالن ،وأُد ةببت سببينات عةببل مرافببا النجلافببة يف هي ب الس ب ون ،واقببدر مي ب الس ب ينات
ال ببوت اللببحية ،ويوجببد يف كببت س ب ن مرفببا صببحع يعمببت فيببا مو ببف صببحع دا ببت الس ب ن
و ارجبا لةعمببت يف دمببة ا تمب احملةببع .ورببد أدت السببة ة القضببائية وإدارة مراربببة السببةوك دورا
كبريا لةغاية يف احلد من انكتجلاظ يف الس ون عن سريا استخدار عقوهات غري الت الية.
 -17وا با احلكومة أيضا سياسة لتدريب هي مو ع الس ون عةل املبادئ الدستورية
وإعما لقو ا نسان .ويف الوار  ،يستعان هاأل لائي كاحملام واملستهارين ل مرلةة
التو يف من أجت دعم هرامج لقو ا نسان يف الس ون.

داا -حماية المرأة وتمكينها
 -17يف كيني ببا ،ات ة ببل أوج ببا ع ببدر املس بباواة هب ب ا نسب ب يف الت اواب بات م ببن لي ببأ التمتب ب
هاحلقو األساسبية ،واحللبو عةبل املبوارد والبتحكم في با ،والعمالبة ،واملهباركة السياسبية .ويبنم
الدسبتور ا ديببد عةبل إجبرا ات إ اهيبة م مببة مبن أجببت ضبمان ا نلبباف واملسباواة هب ا نسب
يف كينيا .وحيجلر القانون األمسل التمييا إلا أي فبرد ألي سببب مبن األسبباب .وابنم املبادة 73
عةببل أن اسببتند سياس بة األراضببع عةببل مبببادئ من ببا مبببدأ القضببا عةببل التمييببا ه ب ا نس ب يف
القبوان واألعبراف واملمارسببات املتعةقببة هاألراضببع وامببتلك األراضببع .واك ببت املببادة  )0 25مببن
الدسبتور لةبباوج كةي مببا لقوربا متسبباوية يف إسببار الباوا  .وفضبلا عببن لببحم ،ببب أن يت بباول
ع ب ببدد األعض ب ببا م ب ببن ن ب ببس ا ب ببنس املنتخب ب ب أو املعينب ب ب يف اةيئ ب ببات ثةث ب ببع األعض ب ببا  .ومت ب ببنا
املببادة  )9 101فرصب ا كافيببة ومتسبباوية لةرجببا والنسببا يف التعيب والتببدريب والت ببور عةببل هيب
املسببتويات يف اةدمببة العامببة .واعببد هببذه األلكببار مبثاهببة فببأ ببري هالنسبببة إىل املبرأة الكينيببة الب
كان ملريها الت ميش ،عةل مر التاريد ،ه عت امل ثرات الثقافية وا تمعية.
 -18ونستي ا احللة الدنيا لةنسا يف الربملان ،لم ةن الدستور  27مقعبدا يف ا معيبة
الوسنية و 97مقعدا اهغة ا هالتعي يف سةس الهيو  .وهعد اننتخاهبات العامبة الب نجلمبت يف
البةد يف ن ار/مارا  ،1390مل انتخب سو  97امرأة لعضوية الربملان .ومل ا ا أي من النسا
الة بوايت انافسببن عةببل منلببب حمببافب أو منلببب عضببو يف سةببس الهببيو  .ومب لببحم ،لاد عببدد
النسب ببا يف الربملب ببان احلب ببادي عه ب ببر ليب ببادة كبب ببرية ه ضب ببت األلك ب ببار الدسب ببتورية املتعةقب ببة هاملقاع ب ببد
املخللة.
 -11واهمت التداهري ا اهية األ ر املعتمدة لضمان متك املرأة ما يةع
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الة ب ب ب بوائا التنجليميب ب ب ببة املنقحب ب ب ببة) املتعةقب ب ب ببة هامله ب ب ب بييات العامب ب ب ببة األفضب ب ب ببةيات
أ)
والتح جلات) ال ختلم  03يف املائة من هي العقود احلكومية لةنسبا والهبباب واألشبخا
وي ا عار ببة دون منافس ببة م ب اله ببركات القائم ببة .ور ببد أنه ببأ فخام ببة ال برئيس ص ببندو "أوي بباو"
لتمك النسا والهباب من احللو عةل منا ورروي مع اة من ال ائبدة للسبت ادة مبن للبة
ال  03يف املائة املذكورة أعله؛
ب) ر ببانون األراض ببع الق ببانون رر ببم  91لع ببار  )1391ور ببانون اسب ب يت األراض ببع
القببانون ررببم  0لعببار  )1391الةببذين يايببدان مببن فببر امببتلك النسببا لألراضببع واسببتخدام ن
ةا ،عن سريا ا ر وعن سريا احليالة الهخلية؛
) القانون الذي سنتا كينيا ههأن لجلر اهويا األعضا التناسةية لثنا القانون
ررم  01لعار  )1399ملنب ظارسبة اهبويا األعضبا التناسبةية لثنبا املوجبودة يف ستمعبات حمةيبة
رةيةة يف البةد ،واملعاربة عةي ا؛
د) ر ببانون املةكيب ببة الاوجيب ببة لعب ببار  1390ال ببذي يك ب ببت املسب بباواة لةنسب ببا والرجب ببا
املتبباوج إلا املمتةكببات الاوجيببة مببن ليببأ احلببا يف امتلك ببا واحللببو عةي ببا والببتحكم في ببا
والتلرف في ا؛
ه) رببانون األلبااب السياسببية لعببار  1399الببذي يهببمت ضببمانات عةببل املسبباواة
ه ا نس من أجت اعايا مهاركة املرأة يف احلياة السياسية ،وسد ال بوة هب ا نسب  .واقبدر
مدونببة رواعببد السببةوك املنلببو عةي ببا يف رببانون األل بااب اوجي ببات مببن أجببت مراعبباة واعايببا
ا نلبباف واملسبباواة ه ب ا نس ب ولقببو ا نسببان واحلريببات األساسببية والت باار التسبباما وان يببذ
األنه ة السياسية ال اهمت ا مي ؛
و) مدونببة رواعببد السببةوك اننتخببا لعببار  1399الب اضب راعببدة لتكبباف فببر
املرش ببح يف اننتخاه ببات التنافس ببية .واتض ببمن ه ببذه املدون ببة ألكام با اه ب عة ببل ج ببو وثقاف ببة
التساما والتة ف وانليار ،ف مي هذه األمور اعود هالن عةل مهاركة املرأة يف السياسة.

ها  -العدالة االنتقالية
 -03لجن ااة الحقيق ااة والعدال ااة والم ااالحة نه ببر التقري ببر اةت ببامع ة ببذه الة ن ببة يف ا ري ببدة
الرمسيببة حلكومببة كينيببا يف  7لايران/يونيببا  .1390ويف كببانون األو /ديسببمرب  ،1390نارهببت
ا معيببة الوسنيببة اعببديت القببانون املتعةببا هة نببة احلقيقببة والعدالببة وامللبباحلة وأرراببا لتمكب ا معيببة
الوسني ببة فعةيب با م ببن النجل ببر يف التوص ببيات .ور ببد ُعين ببت الة ن ببة امله ببيكة هب ب الوك ببانت لةنجل ببر يف
التوصيات و ديد سبيعة إسار التن يذ ومداه.
 -09األشا ا ا ا ااوا المشا ا ا ا ااردون دا لي ا ا ا ا ااً  770 119شخل ب ب ب ب با  125 297أس ب ب ب ببرة)
ه ببو ع ببدد امله ببردين ب ببل ف ببية العن ببف ال ب ب اةب ببت اننتخاه ببات يف ع ببار  .1338ور ببد جب ببر
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إرناس  053 333شخم من م هالعودة إىل ماارع م ،وردمت ةم أشكا خمتة ة من املساعدة،
مبا يف لحم رأا ما لبد مهروس ،وإعادة هنا املنال احملروربة واملبدارا ،واقبدا أدوات الاراعبة.
وأُعيب ببد اب ببوس  8 752أسب ببرة يف أراضب ببع متتةك ب ببا احلكومب ببة ابةب ببا مسب ببالت ا  13 709فب ببدانا.
وللةت  897أسرة من املهردين دا ةيب ا عةبل مبةبا  233 333شبةن كيبين لكبت والبدة لكبع
اببدأ لياهتببا مببن جديببد .وجبر إرنبباس  017كينيببا مببن املهبردين املوجببودين يف أوغنببدا هببالعودة إىل
الببوسن ،اببارك ورا هببم  120أسببرة يف أوغنببدا .و ببل السببنة املاليببة  ،1395-1392لببم
ل بولارة ا ببويط السببة ات مبةببا  735ملي ب ش بةن كيببين لتن يببذ األنه ب ة التاليببة هنببا املايببد مببن
املنبال لألشبخا املهببردين دا ةيب ا؛ وإجبرا عمةيبات مسببا األراضبع ،وانجلببيم عمةيبات القرعببة،
واوليب ب األراض ببع عة ببل األفب براد امله ببردين دا ةيب ب ا .ومب ب ل ببحم ،اباس ببأت إجب برا ات إع ببادة ا ببوس
املهببردين دا ةي با هسبببب عببدد م بن العوامببت من ببا مببا يةببع إ ببا ال ببرل األون يف ديببد هي ب
املهببردين دا ةي با الببذين يسببتحقون أن اهببمة م هببذه ا ج برا ات ،والببنقم يف املياانيببة واملببو
ملعا ببة مسببألة التهببرد الببدا ةع .ويتببيا رببانون الورايببة واحلمايببة واملسبباعدة فيمببا ببم املهببردين
دا ةي ب ا وا تمع ببات احملةي ببة املت ببأثرة لع ببار  ،1391إس ببل اس ببت اهة رائم ببة عة ببل احلق ببو ملواج ببة
التهرد الدا ةع .ف بو يتبيا إنهبا صبندو با هاألغذيبة واملسباكن وا مبدادات ال بيبة واملبنا
ال اقدر إىل املهردين دا ةيا ملساعدهتم عةل إ اد سبت عيش جديبدة .وابوفر السياسبة الوسنيبة
ملن التهرد الدا ةع واوفري احلماية واملساعدة لةمهردين دا ةي ا يف كينيا هاية إضافية ة ن .
 -01الحاجئ ا ااون اواص ب ببت كيني ب ببا الوف ب ببا هالتااماهت ب ببا الدولي ب ببة فيم ب ببا يتعة ب ببا حبماي ب ببة اللجئ ب ب ،
واستضببيف لالي ب ا عببددا كب بريا مببن السببكان اللجئ ب يف خميمببات اللجئ ب يف داداب وكاكومببا.
وع ببلوة عة ببل ل ببحم ،انض ببمت كيني ببا إىل اا ببا ثلث ببع األس براف م ب الل ببوما وم وض ببية األم ببم
املتح ببدة الس ببامية لهب ب ون اللجئب ب لتيس ببري الع ببودة ال وعي ببة للجئب ب إىل الل ببوما  .ويف ض ببو
التغيبريات الب جببا ببا الدسببتور ،اسببتعري احلكومببة لاليبا التهبريعات املتعةقبة هبباللجئ  ،ورببد
اريلبت مهبروس ربانون اللجئب لعبار  ،1392البذي يبنم عةبل ابوفري احلمايبة ملةتمسبع الة بو
واللجئ وأسرهم من التمييا عند د و كينيا.

 -00التعاااون مااي المحكمااة الجنائيااة الدوليااة/المحكمااة الوالص اة ُوض ب انا ببا الثنببائع
املور ب عةي ببا هب ب كيني ببا واحملكم ببة يف ع ببار  1393موضب ب التن ي ببذ حب ببذافريه ،ظ ببا يس ببر دون ش ببحم
اض لس احملكمة هونيت ا يف البةد.

واو -حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان والشهود
 -02اقدر احلكومة الدور الذي يض ة ها املدافعون عن لقبو ا نسبان ومنجلمبات ا تمب
املببدين يف البةببد .وينبغببع ألي مببداف اُنت ببحم لقورببا أن يس ب ت شببكو لببد مركببا لةهببرسة مببن
أجت ايسري إجرا التحقيقات .وها ضافة إىل لحم ،اوفر اةيئة املسبتقةة ملرارببة أدا الهبرسة سببيلا
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ن ببر ركببن املببدافع عببن لقببو ا نسببان مبن ا هببلع عببن أي اجلةمببات رببد اكببون لببدي م ضببد
الهرسة .وفيما يتعةا حبماية اله ود ،أصبا لدينا اآلن وكالة مستقةة حلماية اله ود.

زاي -مني التعذيب
 -05يقب ببدر الدسب ببتور ضب ببمانات رويب ببة ملن ب ب التعب ببذيب وغب ببريه مب ببن ضب ببروب املعامةب ببة القاسب ببية
واللإنسببانية وامل ينببة وفق با لةمعببايري الدوليببة حلقببو ا نسببان .و ببرر رببانون دمببة الهببرسة الوسنيببة
لعبار  1399أعمبا التعبذيب وغبريه مبن ضبروب املعامةبة أو العقوهبة القاسبية واللإنسبانية وامل ينبة
ال اراكب ا الهرسة .ورد أُعد مهبروس ربانون منب التعبذيب لعبار  1392مبن أجبت ابوفري ا سبار
القانوين الللر ملن أفعا التعذيب وسو املعامةة ولجلرها واملعاربة عةي ا متاشبي ا مب اا اريبة األمبم
وعببري مهببروس رببانون األشببخا مسببةو احلريبة لعببار  1392عةببل
املتحببدة ملناهضببة التعببذيبُ .
ا معية الوسنية يف  15متول/يوليا  .1392وهو والد من القوان الدستورية ال ُلبدد ةبا إسبار
لمين .وي دف مهروس القانون هذا إىل إن ا األلكار الدستورية املتعةقة حبقو احملت باين ،سبوا
لد الهرسة أو يف الس ن.
 -07ورد روجعت املناهج التدريبية ألفبراد الهبرسة ،وهبع اتضبمن اآلن التبدريب العمةبع عةبل
البيار لقببو ا نسبان ،مبببا يف لبحم لجلببر التعبذيب وسببو املعامةبة .ورببد ضب هيب املةتحقب
هالهرسة منذ عار  1399لةتدريب يف سا لقو ا نسان.
 -07واهمت املقيلبات الب يتضبمن ا مهبروس ربانون ال بت اعبديت) لجلبر العقوهبة البدنيبة،
وأي ظارسة ثقافية ا دي إىل خريد ال ت من إنسانيتا أو اضر هسلمتا البدنية والعقةية.
 -08وفُتحببت مراكببا التعببايف مببن العنببف ا نسبباين يف أهببم املستهب يات العامببة يف هيب أحنببا
البةد ملعا ة رضبايا العنبف ا نسباين .ويبنم ربانون هايبة الضبحايا لعبار  1392عةبل اقبدا سببت
ا رب والتعويط لةضحايا واوفري هاية اصة لة ئات الضعي ة.

حا  -مكافحة الفساد
 -01اعتببرب احلكومببة ال سبباد مبثاهببة ببد رئيسببع يف سبببيت ال بيار لقببو ا نسببان وهايت ببا
وإعماة ب با يف البةب ببد .ورب ببد لب ببدد دسب ببتور كيني ب با لعب ببار  1393معب ببايري صب ببارمة لةنااهب ببة واأل ب ببل
واملسببا لة .ويببنم ال لببت السببادا ديببدا عةببل معببايري عاليببة لةنااهببة يتور ب أن يسببتوفي ا القببادة
واملس ولون يف الق اس العار .ورد ُسن عدد من القوان لت عيبت الهبروت املنلبو عةي با يف هبذا
ال ل ببت وإن ا ه ببا .وأه ببم ه ببذه القب بوان الق ببانون املتعة ببا هة ن ببة األ لري ببات ومكافح ببة ال س بباد
لعب ببار  1399الب ببذي يقضب ببع هإنهب ببا هب ببذه الة نب ببة واكةي ب ببا مبكافحب ببة ال سب بباد ومنعب ببا واعايب ببا
األ لريات والنااهة.
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 -23ويوجبد لبد مكتبب مببدير النياهبة العامبة وا بال القضببائع ولبدات متخللبة ملللقببة
مراك جرائم ال ساد وا برائم انرتلبادية ومقاضباهتم .ويتبيا ربانون القيبادة والنااهبة لعبار 1391
إسببارا ن ببا ال لببت السببادا م بن الدسببتور وضببمان انمتثببا لببا ،يف ل ب يببنم رببانون مكافحببة
ال سبباد وا برائم انرتلببادية عةببل التحقيببا يف جبرائم ال سبباد وا برائم انرتلببادية واملعاربببة عةي ببا.
وه ضت هذا ا سار القانوين وامل سسع ،أجر البةبد قيقبات ومللقبات ههبأن مئبات القضبايا
املتعةقببة هال سبباد وا برائم انرتلببادية وانت بباك الهببروت األ لريببة امل ةوهببة مببن مببو ع احلكومببة
والق اس العار .واسيج البةبد أيضبا ظتةكبات عامبة هقيمبة مليب مبن البدونرات كانبت مسبرورة
ومكتس بببة هل ببورة غ ببري رانوني ببة ،وأعاده ببا إىل ال ببوسن .ويف ال ببية هب ب ع ببامع  1399و،1392
اسيجعت نة األ لريات ومكافحة ال سباد ظتةكبات عامبة مكتسببة هلبورة غبري رانونيبة اقبدر
ريمت ا هأكثر من  1.5هةيون شةن كيين ما يعاد اقريبا  03مةيون دونر أمريكع) كمبا لالبت
دون فقببدان ظتةكببات عامببة هقيمببة  71هةيببون شببةن كيببين مببا يعبباد اقريب با  703مةيببون دونر
أمريك ببع) ع ببن سري ببا إجب برا قيق ببات وا ببد لت مرهك ببة .وأوىل مكت ببب امل ببدعع الع ببار األولوي ببة
نها نجلار حيمع املبةغ عن املخال ات يف إسار مكافحة ال ساد.

طا  -حرية اإلعحام وحرية التعبير
 -29حريااة اإلعااحام يكببرا الدسببتور لببا الهببعب يف احللببو عةببل املعةومببات ،وواجببب
الدولة اقدا املعةومات ملن ي ةب ا .ورد صيا مهروس رانون لرية ا علر لعبار  1392ومهبروس
رببانون هايببة البيانببات لعببار  ،1390واعكببف ا ببات صببالبة امللببةحة لالي با عةببل دراسببت ما.
ويضب مهببروعا القببانون مبببادئ اقدميببة حلريببة ا عببلر ،فيتضببمنان عةببل وجببا اةلببو اعري با
واسببع ا لةحببا يف احللببو عةببل املعةومببات ،وواجببب الكهببف عببن املعةومببات املسببتمدة لببيس مببن
املةكيببة العامببة هببت مببن ظارسببة الو ببائف العامببة ،واحلببا يف احللببو عةببل املعةومببات مببن هيئببات
اصببة ،وإجبرا ا واضببحا وهسببي ا لةحلببو عةببل املعةومببات يراعببع احلبواجا الةغويببة وي ببري لببدا
أدىن مببن التكبباليف ،ونجلامبا اسببتباريا وشبباملا لةكهببف عببن املعةومببات ،واملسببا لة العامببة ملببو ع
ا عببلر ،وهايببة املبةغب عببن املخال ببات .وسببيتيا هببذان القانونببان ،هعببد سببن ما ،اعايببا الهب افية
واملسا لة يف إدارة اله ون العامة ،وسيساعدان املواسن الكيني عةل املهاركة هنهبات يف عمةيبة
صبن القبرار .وربد ُاختببذت مبببادرة التبباد امل تببو لةبيانببات يف كينيبا يف عببار  ،1391وهببع األوىل
مببن نوع ببا يف أفريقيببا جنببوب اللببحرا الكببرب  .واعمببت هببذه املبببادرة عةببل نهببر هيانببات احلكومببة
وإللا اهتا يف صيغة ررمية عةل شبكة ا نينت لتكون متالة لة مي .
 -21حرية التعبيار لقبد سُةبب مبن احلكومبة أن اعيبد النجلبر يف روانين با الوسنيبة املتعةقبة حبريبة
التعب ببري ملوا مت ببا مب ب الق ببانون ال ببدون .ويف ه ببذا الل ببدد ،أُعي ببد النجل ببر يف ر ببانون كيني ببا املع ببد )
لةمعةومببات وانالببانت ورببانون وسببائز ا عببلر لعببار  ،1390وأُصببدرا هعببد لببحم .ومهببا اآلن
معروضان عةل حمكمة لةنجلر يف مد دستوريت ما.
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يا  -توجيه دعوات مفتوحة إلى تليات اإلجرا ات الوالصة
 -20اواصت كينيا التعباون عةبل حنبو كامبت مب ا جبرا ات اةاصبة حلقبو ا نسبان واملكة ب
هوني ببات م ببن األم ببم املتح ببدة والنجل ببار األفريق ببع حلق ببو ا نس ببان .ومن ببذ اق ببدا اقريره ببا األ ببري،
است اهت كينيا ل ةبات هي املقررين اةاص لايبارة كينيبا مبن أجبت رصبد لالبة ان يبذ املعاهبدات.
هيد أن انست اهة هيسر ةذه ال ةبات يعتمد عةل انالا يف الورت املناسب هالولارة أو ا دارة
احلكومية املعنية والتنسيا مع ا .ورد لار هعط املقررين كينيا ل ال ية املهمولة هانستعراي،
من م املقبررة اةاصبة املعنيبة حببا ا نسبان يف احللبو عةبل ميباه الهبرب املأمونبة و بدمات اللبرف
الل ببحع ،الس ببيدة كااارين ببا دي ألبوكريكي ببا ،واملق ببرر اة ببا املع ببين حبق ببو ا نس ببان لةمه ببردين
دا ةيب ب ا ،الس ببيد اه ببالوكا هي بباين .وعة ببل املس ببتو ا رةيم ببع ،استض ببافت احلكوم ببة أيضب ب ا احملكم ببة
األفريقية حلقو ا نسان والهبعوب مبن أجبت عقبد اجتمباس كبا البوعع ودورة اسبتثنائية لة نبة
األفريقية حلقو ا نسان والهعوب.

كاف -تدابير عدم التمييز المتوذة منذ االستعراض
 -22اض ة الة نة الوسنية لةه ون ا نسانية واملساواة هدور ريبادي يف العمةيبات الراميبة إىل
اعاي ببا املس بباواة وع ببدر التع ببري لةتميي ببا وفقب با لةم ببادة  17م ببن الدس ببتور .ويتن بباو ر ببانون املواسن ببة
واة ببرة يف كيني ببا لع ببار  1399هع ببط القض ببايا املتعةق ببة ه ببالتمييا الب ب كان ببت موضب ب اهتم ببار يف
التهبريعات السبباهقة املتعةقببة هقضببايا اة ببرة .ويسببما القببانون لالي ب ا لةنسببا هنقببت جنسببيت ن إىل
ألواج ن وأس اةن .ويتضمن القانون ألكام ا اقضع هتس يت هي األشخا عبدرع ا نسبية.
وهناك سةس لة رل اتمثت م متا الرئيسية يف التحقا ميدانيا من لالة األشخا عدرع ا نسية
يف كينيببا ،يعمببت عةببل إ بباد لةببو عمةيببة ملعا ببة املسببألة ،و لببحم هالتعبباون م ب احلكومببة .ويبقببل
التحدي األكرب أمار لت مهكةة انعدار ا نسية هو عدر الوعع هاةياكت القائمة.

الم -حماية األطفاا
 -25يأ ذ الدستور عةبل عااقبا املببادئ املعبيف با دوليبا فيمبا بم لقبو األس با  ،مثبت
مبدأ مراعاة ملاخ ال ت ال ضةل ،الذي يهكت العنلر احلاسم يف كت مسألة متعةقبة هال بت.
ويقببي مهببروس رببانون ال بت املعببد ) اعببديلت شببى ملوا مببة ألكببار هببذا القببانون م ب األلكببار
الدسببتورية .ويوس ب ن ببا ا برائم ال ب يُعارببب عةي ببا ليهببمت لجلببر أي معامةببة ،مبببا يف لببحم أي
ظارسات ثقافية ،خرد ال ت من إنسانيتا أو اضبر هسبلمتا البدنيبة والعقةيبة .وحيبدد الدسبتور سبن
الثامنببة عهببرة لببدا أدىن لةبباوا  .واببنم املببادة  1مببن القببانون املتعةببا هسببن الرشببد فض بلا عببن لببحم
عةببل أن الهببخم يلبببا راشببدا وغ ببري اض ب ألي ريببود هسبببب الس ببن عنببدما يبةببا سببن الثامن ببة
عهرة .وينم رانون الاوا لعار  1392عةل لد أدىن إلاامع لسن الاوا هبو هةبوع سبن  98عامبا
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لكل الاوج سوا كان الاوا إسلمي ا أو عرفي ا .ويعتمد مهروس رانون هايبة األسبرة لعبار 1392
ألكاما انم عةل هاية وإغاثة ضحايا العنف املنان مبن في م األس ا .
 -27ويهببكت انسببتغل ا نسببع لةنسببا وال تيببات يف كينيببا أمببرا مثبريا لةقةببا ،ومسببألة اتعةببا
حبماية ال ت وات ةب األ ذ هن ج شامت ومتكامت .وا سار التهبريعع الرئيسبع البذي يرمبع إىل
احلبد مببن ا برائم ا نسببية هببو رببانون التلببدي لة برائم ا نسببية لعببار  .1337ورببد وضب مكتببب
املدعع العار وولارة العد دليلا مرجعي ا يوس ن ا هذا القبانون ويقبدر معبايري واوصبيات ههبأن
أفضت املمارسات إىل خمتةف مقدمع اةدمات األساسية .ويف عبار  ،1392نهبر رئبيس القضباة
رواع ببد احملكم ببة هه ببأن ا ببرائم ا نس ببية لع ببار  ،1392ال ب اع ببا حمن ببة الض ببحايا واله ب ود أثن ببا
مقاضاة مراك ا رائم ا نسية.
 -27واركا ة العمت الوسنية لكينيا املتعةقة مبكافحبة انخبار هالبهبر لة بية  1390-1338عةبل
الورايببة ،والتوعيببة ،وهايببة الضببحايا ،وا صببل الته بريعع ،والتعبباون يف سببا إن ببا القببانون ،والتببدريب،
واببباد املعةومببات .ورببد أنهببئت نببة استه ببارية معنيببة مبكافحببة انخببار هاألشببخا وهببدأت عمة ببا.
واهببمت األسببر السياسببااية األ ببر ال ب ببري إعببدادها مهببروس السياسببة العامببة ههببأن عمببت األس ببا
والسياسة العامة لةحماية انجتماعية.

مي  -األشوا

ذوو اإلعاقة

 -28حيجلر الدستور أي شكت من أشكا التمييا ضبد هيب األشبخا يف أي مكبان كبان.
ويكرا هذا املورف ن سا يف رانون العمت ورانون األشخا وي ا عارة لعار  .1330وانم
امل ببادة  90م ببن الق ببانون األ ببري عة ببل ختل ببيم  5يف املائ ببة م ببن هي ب الو ببائف امل رت بة وال ارئ ببة
والتعاردية يف الق باع العبار واةبا لألشبخا وي ا عاربة .واةتبار احلكومبة هضبمان التن يبذ
التدر ع لةمبدأ القاضع هتخليم  5يف املائة عةل األرت من مقاعد اةيئات العامة ال اهبكت
هاننتخ بباب أو ه ببالتعي لألش ببخا وي ا عار ببة ،مثةم ببا ا ببنم عة ببل ل ببحم امل ببادة  )1 52م ببن
الدسببتور .واببنم املببادة  933م بن الدسببتور عةببل سببن اه بريعات لتعايببا متثيببت ال ئببات امل مهببة يف
الربملان ،مبا في ا األشخا وو ا عارة ،حبةو عار .1395
 -21وان ببذ احلكومببة عببدة ه برامج ملسبباعدة األشببخا وي ا عارببة يف احللببو عةببل فببر
العمت .ويعمت ا ةس الوسين لألشخا وي ا عارة عةل او يف األشخا وي ا عارة يف
امل سسببات احلكوميببة واملنجلمببات اةاصببة .ورببد ُلببدد سببن التقاعببد هالنسبببة إىل األشببخا وي
ا عار ببة يف اةدم ببة العام ببة هبة ببوع س ببن  75عامب با يف لب ب أن س ببن اقاع ببد غ ببريهم م ببن امل ببو
احلكومي هبو  73عامبا .وعبلوة عةبل لبحم ،ارمبع السياسبة العامبة احلكوميبة إىل اعمبيم مراعباة
مسببائت ا عارببة يف الق بباس العببار ،وهيب الببولارات احلكوميببة مةامببة هببا هلع سببنوي ا عببن امل شبرات
احملددة لتعميم مراعاة مسائت ا عارة يف عقودها املتعةقة هاألدا .
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 -53وهببدأ صببندو التنميببة الوسنيببة اةببا هاألشببخا وي ا عارببة الببذي أنه ب مبوجببب
املببادة  01مببن رببانون األشببخا وي ا عار بة ال لببت  ،900مببن مدونببة ر بوان كينيببا) عمةببا
هلورة كامةة يف عار  ،1393و ُ لم لبا مبةبا  133مةيبون شبةن كيبين .ويقبدر هبذا اللبندو
الببدعم املببان لألشببخا وي ا عارببة وألسببرهم .ويُسببتخدر اللببندو مببن أجببت اببوفري أج بباة
و ببدمات معين بة س بن انقببت األشببخا وي ا عارببة وايسببري د ببوةم األمبباكن ال ب يراادوهنببا،
مب ببا يف ل ببحم ااوي ببدهم هالكراس ببع املتحرك ببة والعك بباكيا ،واأللذي ببة ال بي ببة ،واملعين ببات الس ببمعية،
والعلب بع البيض ببا  ،واملس بباعدة التعةيمي ببة كب باملنا الدراس ببية .ويف نيس ببان/أهريت  ،1399أسةق ببت
احلكومة نجلام ا لةتحويلت النقدية ل ائدة األشخا وي ا عارات الهبديدة ،يسبت دف عهبر
أسب ببر يف كب ببت من قب ببة .ويُع ب ببل األشب ببخا وو ا عارب ببة أيض ب ب ا مب ببن دف ب ب ض ب بريبة الب ببد ت عم ب بلا
هاملادة  )0 91من رانون األشخا وي ا عارة ،ظا يتيا ةم د لا إضافيا.

نون -تولصيات متنوعة/متعددة القطاعات
 -59تعزياز اللجناة الوطنياة لحقاوق اإلنساان فااي كينياا الة نبة الوسنيبة حلقبو ا نسببان يف
كينيببا نببة دسببتورية مسببتقةة ارمببع إىل ك الببة التقيببد عببن كثببب مبعببايري لقببو ا نسببان يف كينيببا.
وفيما م مياانية الة نة ،ري الويت من لت عةل اللندو املولد.
 -51إنشا وكالة مستقلة لحماية الشهود غيار اضاعة ألي تاثثير سياساي يقضبع ربانون
هايببة الهب ود لعببار  ،1338املعببد هقببانون هايببة الهب ود لعببار  ،1393هإنهببا وكالببة مسببتقةة
ورائمة هذاهتا حلماية اله ود.
 -50وضي اللمسات األ يرة على السياسة العامة و طة العمل الاوطنيتين بشاثن حقاوق
اإلنس ااان انت ببل سةببس الببولرا مببن وض ب الةمس ببات األ ببرية عةببل سياسببة عامببة و ببة عم ببت
وسنيت ب ههببأن لقببو ا نسببان واعتمببدمها يف عببار  .1391ومببن املقببرر نهببر السياسببة العامببة
املعروفة اآلن هاسم "الوررة ال لةية ررم  0لعار  "1392وعرض ا عةل الربملان.
 -52منظمات المجتمي المدني جلل كينيا مبنجلمات ستم مدين م عمة هاحليوية ونه ة
لةغاية اض ة هدور هار يف رصد مد اليار لقو ا نسان يف البةد .واهارك هبذه املنجلمبات
احلكومة يف وض السياسبات ا اائيبة الوسنيبة ويف عمةيبات التن يبذ .وربد اعتمبد ربانون منجلمبات
اللاخ العار يف عار  1390ليتيا إنهبا منجلمبات اللباخ العبار واسبيري عمةياهتبا ،واعبرف هبذه
املنجلمات أيض ا هاسم املنجلمات غري احلكومية .ويهكت هذا القانون إسارا انجليمي ا من املتورب أن
يسما هتعايا املسا لة واله افية يف هذا الق اس.
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سين -الت ديق على المعاهدات والبروتوكوالت اال تيارية المتعلقة بحقوق اإلنسان
 -55اعمت احلكومة لالي ا عةل ا عيت مكتب مس ت املعاهدات عةل النحو املنلبو عةيبا
يف رانون إهرار املعاهدات والتلديا عةي ا لعار  ،1391وغريه من اآلليات ال من شبأهنا ايسبري
التلديا عةل املعاهدات والربواوكونت يف كينيا وفقا أللكار الدستور.

عين -إلغا عقوبة اإلعدام
 -57هعببد انسببتعراي األو لةبةببد يف عببار  1393ه ببية وجيبباة ،هببدأت احلكومببة منارهببات،
هالتعباون مب الة نببة الوسنيببة حلقببو ا نسببان يف كينيببا وغريهببا مببن ا ببات املعنيببة ،اناولببت كي يببة
إ ك ببا ال ببوعع هب ب الكينيب ب هه ببأن مس ببألة إلغ ببا عقوه ببة ا ع ببدار .لك ببن ه ببذه العمةي ببة واج ببت
صعوهات هسبب انفتقار إىل املوارد املالية الللمة جنال أنه ة التوعية يف هي أحنا البةد.

فا  -المياه
 -57اعبباين كينيببا مببن شببا امليبباه ولببذلحم ابببذ احلكومببة ج ببودا جبببارة ارمببع إىل سب إدارة
املياه يف البةد من أجت اعايا إمكانية احللو عةل امليباه ومرافبا صبحية نجلي بة .ويك بت الدسبتور
احلقببو يف احللببو عةببل امليبباه النجلي ببة واملأمونببة هكميببات كافيببة .وخببري لالي با مراجعببة النجلببار
القببانوين ونجلببار السياسببة العامببة الةببذين ينجلمببان احلببا يف امليبباه مببن أجببت موا مببة ألكام مببا م ب
الدستور عةل النحو التان


ي ببنم مه ببروس ر ببانون املي بباه لع ببار  1390عة ببل الك ببا ة يف إدارة م ب بوارد املي بباه وا ببوير
دمات املياه و دمات اللرف اللحع؛



يتعةا مهروس السياسة العامة املائية الوسنية هاحللو عةل املياه النجلي ة واملأمونبة هكميبة
كافية؛



وض ب ببعت ولارة البيئ ب ببة واملب ب بوارد املعدني ب ببة اة ب ببة املائي ب ببة الرئيس ب ببية لةح ب بباظ عة ب ببل من ب بباسا
مست معات امليباه وإدارهتبا ههبكت مسبتدار مبن أجبت ان يبذ األلكبار الدسبتورية املتعةقبة
هب باحلقو يف املي بباه و قي ببا األه ببداف ا اائي ببة املندرج ببة يف إس ببار "رؤي ببة ع ببار ."1303
واتضمن اة ة اسيااي يات شامةة ارمع إىل التخ يف من أثر اخن اي مستويات املياه
ل املواسم ا افة.

 -58واهببمت هعببط املبببادرات اةامببة الراميببة إىل سب إمكانيببة احللببو عةببل امليبباه ن سببيما
يف املناسا القالةة وشبا القالةبة اسبتكما سبد ماروهبا يف ماشباكوا البذي يتمتب هقبدرة ختاينيبة
هنحو  1.2ملي مي مكعبب وربدرة عةبل معا بة كميبات مبن امليباه البت إىل  5 333مليب
مي مكعب ،ويبةا عدد السكان املست يدين منا  933 333نسمة .ويف نبريو  ،جبر إصبل
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سببد ساسببوموا فسببما لببحم هاسببيداد  97مةيببون مببي مكعببب مببن امليبباه ،األمببر الببذي رةببم مببن
نقم امليباه يف نبريو ههبكت كببري .ويف نباكورو ،انت بت أشبغا مهبروس أولبانيتبا لةميباه ،ظبا عباد
هالن عةل سكان ناكورو وضوالي ا .كما انت ت أشغا مهبروس إمبداد كيسبومو هامليباه ،الرامبع
إىل مضاع ة إمدادات املياه للاخ سكان كيسومو ،وسيبدأ اهغيةا رريب ا.
 -51وفضلا عن لحم ،هُين  133سد صغري ولوي مائع يف املناسا القالةة وشببا القالةبة
ول بر مبا يايبد
أساس ا ،ظا أد إىل ختاين كميات إضافية من املياه ابةا  97مةيبون مبي مكعببُ .
عة ببل  933هئ ببر يف ع ببار  ،1393ظ ببا مك ببن  033 333ش ببخم إض ببايف م ببن احلل ببو عة ببل
امليبباه النجلي ببة يف أحنببا خمتة بة مببن البةببد .و ببري هنببا أرهعببة سببدود متعببددة األغ براي ومتوس ب ة
احل م  -هع سد كيسرييان يف كاجيادو ،وسد أوما يف كيتوي ،وسد شيماسوسو يف كواهاايبحم،
وسد هاداسا يف مارساهيت ،ويُتور اننت ا من أشغاةا ربت هناية هذا العار .واقرر هنا  97سدا
ن ر متوسز احل م يف إسار اة ة متوس ة األجت هقدرة ختاينيبة البت إىل  235أمتبار مكعببة.
ورببد اقببرر أيض با هنببا أرهعببة سببدود أ ببر كبببرية عةببل املببد ال ويببت ويتور ب اننت ببا مببن أشببغاةا
حبةو عار  .1395وسيتيا لحم ردرة إضافية ابةا  1.8ملي مي مكعب.
 -73واهب ببمت السياسب ببات املقيلب ببة مهب ببروس السياسب ببة العامب ببة الوسنيب ببة لةب ببري لعب ببار ،1391
ومهروس السياسة العامة لتخاين املياه ،ومهروس السياسة العامبة لةميباه العباهرة لةحبدود ،ومهبروس
السياسة العامة نستلل األراضع لعار .1391

لصاد -الغذا
 -79لكومة كينيا مةتامة هالعمت عةل احلبد مبن ا بوس وسبو التغذيبة .واتبيا السياسبة العامبة
الوسنية لألمن الغذائع والتغذوي لعار  1399إسارا شاملا يغ ع األهعاد املتعددة لألمبن الغبذائع
و سب التغذيبة .ويعتببرب انعتمباد امل برت عةببل ا نتبا الاراعبع البعةببع السببب ورا ارا باس أسببعار
الغذا حبيأ أصبحت يف غري متناو السواد األعجلم من الكيني  .وملعا ة هبذه احلالبة ،وسبعت
احلكومة وأصةحت املناسا املروية ال كانت مسالت ا ابةا  991 133هكتار يف عار 1338
لتلب ب بببا  950 833هكتب ب ببار يف عب ب ببار  .1391ويف دلتب ب ببا اانب ب ببا ولب ب ببدها ،اكتسب ب بببت املسب ب ببالة
املروي ببة  2 752هكت ببارا؛ ويف ه ببورا ،لادت ه ببذه املس ببالة م ببن  831هكت ببارات يف ع ببار 1338
إىل  0 108هكتببارا يف عببار 1391؛ ويف ه بون ،أصبببحت املسببالة املرويببة  9 297هكتببارا يف
بة ري مةيببون فببدان يف
عببار  1391هعببدما كانببت منعدمببة يف عببار  .1338وشببكت ان ببل
غاننببا/كونلببو ،يف املن قببة السببالةية ،يف  1كببانون الثاين/ينبباير  ،1392هدايببة مهببروس سمببو
لةقضا عةل انعدار األمن الغذائع هايادة ا نتا عن سريا اننعتا من الاراعة البعةية.
 -71ووض ببعت ولارة الاراع ببة وارهي ببة املواش ببع ومل ببائد األمس بباك مه بباري ش ببى س ببعي ا من ببا إىل
التلدي لتحديات األمن الغذائع .واه ببمت ه ببذه امله بباري م ببا ية ببع اعاي ببا الاراع ببة يف املن بباسا
احلضرية وشبا احلضرية وااامن ا مداد هاملد لت األمسدة والبذور) م فية ا نتا  ،فضبلا عبن
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مهاري ا وير سو صغار املنت ب يف سبان ارهيبة املواشبع والبسبتنة .واهبمت املببادرات األ بر
مببا يةببع هب امليبباه مببن أجببت إنتببا احملاصببيت الاراعيببة ،وليببادة إنتببا األغذيببة مببن ببل مهبباري
الاراعبة املرويببة ،واهب ي إنتببا "احملاصبيت اليتيمببة" ،واسبتخدار األراضببع ه عاليبة مببن أجبت ضببمان
استخدار األراضع هلورة مستدامة ومنت ة.

قاف -التعلي
 -70ألرلت احلكومة اقدما هائلا يف سا اوفري إمكانية التعةيم لة ميب  .ومب لبحم ،هنباك
رةببا ههببأن نوعيببة التعةببيم يف كينيببا .ومببن أجببت س ب نوعيببة التعةببيم وخت يببف العببب املببان عببن
األس ببر هأس ببا مةتحقب ب هاملدرس ببة ،لي ببدت املخلل ببات الرامي ببة إىل ض ببمان ساني ببة التعة ببيم يف
املبدارا الثانويبة هنسببة  00يف املائبة لتبةبا هبذلحم  18.1هةيبون شبةن كيبين يف املياانيبة املاليبة ل بية
السنت  .1395-1392وليدت أيضا خمللات التعةيم انهتدائع ا اين هالنسبة ن سب ا لتبةبا
هببذلحم  90.5هةيببون شببةن كيببين .وهببذه ببوة هامببة حنببو ك الببة سانيببة التعةببيم انهتببدائع والتعةببيم
الثانوي ههكت فعةع يف غضون السنوات الثل القادمة.
 -72و ل السنة املالية احلالية ،رُدر مبةبا  1.0هليب شبةن كيبين لربنبامج التغذيبة املدرسبية
ومبةا  233مةيون شةن كيين لة وت اللحية لضمان عبدر اغيبب أي س بت عبن املدرسبة هسببب
ال قر .و ري ان يذ املهروس الرائد ‘جنا مباروفوكو‘ فةنبتخةم مبن جبوس) يف املبدارا يف املنباسا
القالةة وشبا القالةة.
 -75وملواصةة س جودة التعةيم وإمكانية للو هي األس ا املةتحقب هاملبدارا عةبل
اعةببيم نببوعع ،اسببعل احلكومببة عةببل سبببيت األولويببة إىل وض ب هرنببامج شببامت لةببتعةم ا لكببيوين.
ولتحقيببا هببذه الغايببة ،لببم مبةببا إهببان رببدره  97.2هةيببون شببةن كيببين لةببتعةم ا لكببيوين،
مبا يهمت اوفري لواسيب حممولة لألس ا  ،وهنا ردرات املعةم  ،وإنها خمترب لاسو لتلميذ
الل وف من الراه إىل الثامن يف هي املدارا يف كافة أحنا البةد.
 -77و ل السنوات األ رية ،سنت احلكومبة اهبريعات وصباغت سياسبات عامبة شبى مبن
أجببت اوجيببا العمةيببة التعةيميببة عةببل خمتةببف املسببتويات يف البةببد .واعكببس األسببر التاليببة ا ةعببات
الدستور الكيين
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ق ااانون التعل ااي األساس ااي رقا ا  61لع ااام  )1162ي ببنجلم ا ببوفري التعة ببيم األساس ببع
والتعة ببيم األساس ببع اة ببا هالكب ببار يف البة ببد .ويوض ببا أيضب با أدوار احلكوم ب بة الوسني ببة
ولكومببات املقاسعببات يف سببا التعةببيم عةببل النحببو املب ب يف املةحببا الراهب هالدسببتور.
ويهمت أيض ا اعةيم الكبار والتعةيم املستمر؛
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قااانون الجامعااات رقا  11لعااام  )1161حيببدد ا سببار الببللر صببللات التعةببيم
العببان الب اهببمت إدمببا ا امعببات اةاصببة يف هيئببة ان تيببار املكة ببة هانتقببا ال ببلب
الذين متوةم الدولة لللتحا جبامعات عامة و اصة عةل لد سوا ؛
ورد وضعت أصلا السياسات العامة التالية




السياسااة العامااة اإلطاريااة للتعلااي والتاادريب التااي لصاايغ فااي عااام 1161
اوجببا ا صببللات يف ر بباس التعةببيم .أمببا اوصببيات هببذه السياسببة ،ال ب اه بمت
هيب عناصببر ر بباس التعةببيم هأكمةببا ،فقببد ن ببذت إىل لببد كبببري مببن ببل وضب
سياسببات واسبيااي يات اتنبباو مببا يةببع ا صببللات امل سسببية ،وإدارة التعةببيم
ومتويةببا ،واملن ببا الدراسببع ،واثقيببف املعةم ب  ،والت ببوير وا دارة ،واس بيااي يات
جعت التكنولوجيا الررمية يف متناو كت س ت كيين؛
السياسااة العام ااة اإلطاريااة الوطني ااة لتعل ااي ذوي االحتياجااات الوالص ااة ،ال ب
صببممت ا ولارة التعةببيم يف عببار  1331اتنبباو هعببط املسببائت احلامسببة الب ببدد
عمةية اقدا التعةيم ا يد واملناسب لة بلب وي انلتياجبات اةاصبة .واعبا
أيضب ا مسببائت ا نلبباف و سب البيئببة التعةيميببة يف هيب املببدارا .واك ببت هببذه
السياسببة جعببت التعةببيم الهببامت لة ميب لقيقببة مةموسببة ومببن حت سب مهبباركة
األش ب ببخا وي انلتياج ب ببات اةاص ب ببة يف التنمي ب ببة الوسني ب ببة وإش ب ب براك م في ب ببا
ههكت عار.

 -77ولايببادة ال ببر املتالببة لةتعةببيم ،دعمببت احلكومببة هنببا مرافببا وإصببل املرافببا القائمببة
واوفري مدارا دا ةية ومتنقةة يف املناسا القالةة وشبا القالةة.

را  -السكن
 -78اع ببدت لكومببة كينيببا هك الببة احلببا يف السببكن اللئببا مةتمسببة عببددا مببن السياسببات
والته بريعات والتببد لت الربناسيببة .ومببن لببحم مببا يةببع السياسببة الوسنيببة لثسببكان ال ب ببري
مراجعت ببا لالي ب ا لكببع اعكببس مقتضببيات الدسببتور ا ديببد املتعةق بة هتببوفري السببكن اللئببا وا يببد
وامليسببور التكة ببة يف املسببتوسنات البهبرية املسببتدامة؛ ومهببروس السياسببة الوسنيببة لتحس ب أل بوا
األليا ال قرية ومن انتهارها الرامع إىل اوفري سكن أفضت ن سبيما لةهبباب والنسبا ؛ ومهبروس
السياسببة الوسنيببة لةبنببا والل ببيانة مببن أجببت ضببمان لل ببو هي ب الكيني ب  ،واألش ببخا وي
ا عار ببة م ببن ه بباب أوىل ،عة ببل مراف ببا سب ببكنية أفض ببت .واض ببمن السياس ببة العام ببة هن ب ب ا متسب ببق ا
فيم ببا ببم ص ببيانة البيئ ببة املبين ببة لل ببون مع ببايري الل ببحة والس ببلمة والبيئ ببة ،ورال ببة املس ببتخدم
ورفاه م.
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 -71واهمت التد لت املتعةقة ها سكان ما يةع مهروس ربانون إجبرا ات ا بل وإعبادة
ا سببكان لعببار  ،1391الببذي ي ببدف إىل س ب احلمايببة والورايببة مببن ا ببل القسببري وسبببت
اننتلبباف للبباخ هيب األشببخا الببذين حيتةببون أراي ،مبببن فببي م الببذين يسببتحةوهنا هغببري لببا
وسبباكني ا هلب ة غببري رانونيببة ،فضبلا عةببل مهببروس رببانون ا سببكان ،والقبوان والةبوائا التنجليميببة
املتعةقة هاملباين ال ختض لالي ا لةمراجعة .وي دف مهروس رانون ا سكان إىل إ اد ال عالية يف
التنسيا والتيسري وهنا القدرات والرصد يف ر اس ا سكان واملستوسنات البهرية ،يف ل يسعل
مهروس رانون املباين إىل إدارة ال ريقة ال اهيد ا املباين لضمان السلمة وا ودة.
 -73واه ببمت الت ببد لت األ ببر وضب ب إس ببار م ببن احلب بوافا لتهب ب ي الق بباس اة ببا عة ببل
انستثمار يف املساكن ا يدة وامليسورة التكة ة؛ وهد العمت هتكنولوجيات البنا املناسببة وا ديبة
من ليبأ التكة بة ،مثبت الةبنبات ال وهيبة املثبتبة املتهباهكة الب اتبيا خت بيط اكباليف مبواد البنبا
هنس بببة ال ببت إىل  53يف املائ ببة؛ وان ي ببذ هرن ببامج س ب أل بوا األلي ببا ال ق ببرية .ولتحقي ببا ه ببذه
الغايبة ،أنهب مورب "ننغااببا" لةسبما هنقبت السببكان املقيمب يف أليبا غببري نجلاميبة ،هغيبة مت يببد
ال ريا لةت ديد .ورد نقةت رراهة  9 833أسرة من لع كيبريا  -سويتو يف هذا ا سار.

شين -التوفيف من حدة الفقر
 -79يهببكت ال قببر والببدا مببن أهببم التحببديات ال ب اواج ببا كينيببا اليببور .ويت ةببل هأوضببا
صورة يف النسبة الكبرية من السكان الذين يواج ون صعوهات يف احللو عةل الرعاية اللحية،
وشح ا يف األغذية ،وارا اع ا يف مستويات الب الة والب الة ا ائية ،ونقل ا يف فر احللو عةبل
التعةيم واألري واملا والسكن .واهمت ال ئة السكانية األكثر اضررا مبن ال قبر النسبا والهبباب
العاسة عن العمت واليتامل واألشخا وي ا عارة .ويتمثبت هبدف رؤيبة كينيبا لعبار ،1303
املتعة ببا هالع ببد والقض ببا عة ببل ال ق ببر ،يف خت ببيط ع ببدد األش ببخا ال ببذين يعيه ببون يف ال ق ببر
إىل نس بببة ض ببئيةة م ببن سم ببوس الس ببكان .واه ببمت اة ب بوات املتخ ببذة لةتخ ي ببف م ببن ل ببدة ال ق ببر
يف البةد ما يةع
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وضي تسهيحات ائتمانية اعتمد احلكومبة عةبل املببادرات ا اريبة لبدعم الهبباب والنسبا
من أجت مواصةة اه ي الهباب عةل انجليم املهاري وانهتكار وا هداس .وُمتبنا األولويبة
لتطوير امل ارات وفر احللو عةل القروي لتمكب هبذه ال ئبة مبن القيبار هبدور احملبرك
لةنمبو واوليبد فببر العمبت .وهنباك ليببادة يف فبر احللببو عةبل القبروي عةببل حنبو رببنا
هببذه ال ئببة القببدرة املاليببة الللمببة لتحقيببا مهبباريع ا وا ببوير منه ب هتا اللببغرية .ورببد جببر
ارشيد صبندو أويباو ،وصبندو انميبة مهباري الهبباب ،وصبندو مهباري املبرأة لتلببا
ه ببذه الل ببناديا فعال ببة و ات رؤوا أم ب بوا ن ه ببأا ببا مب ببن أج ببت انس ببت اهة ل ةب ب بات
الهباب والنسا اآل بذة يف التاايبد هاسبتمرار .ويف فبية السبنت  ،1395-1392صبرف
مبةا  033مةيون شةن كيبين للبندو انميبة مهباري الهبباب ،ومبةبا  133مةيبون شبةن
GE.14-19919

A/HRC/WG.6/21/KEN/1

كيين لعمةيات صندو أوياو ،البذي سببا أن ُمبنا سبتة هليب شبةن كيبين ،ومبةبا 133
مةيون شةن كيين للندو مهاري املرأة؛








التح ااويحات النقدي ااة اس ببت يد أكث ببر مب بن  973 333أس ببرة ض ببعي ة احل ببا وفق ببرية م ببن
هرنببامج التحببويلت النقديببة ،و 913 333أسببرة مببن هرنببامج األيتببار واألس ببا الضببع ا ،
و 00 333أسرة من هرنامج املسن  ،و 92 733أسرة من صندو ا عارة؛
برناام إنتاجياة مؤسسااات تربياة األسااما أسةقبت احلكومبة هرناسبا مببةبا  9.91هةيببون
شببةن كيببين يف فببية السببنت  1393-1331مببن أجببت هنببا  133لببوي ليهيببة األمسبباك
يف  923من قة كخ وة حنو احلد من ال قر من بل هرنبامج احلبوافا انرتلبادية .وأد
مهروس ارهية األمساك إىل س التغذية يف البةد واوليبد أكثبر مبن  913 333فرصبة مبن
ف ب ب ب ب ببر العم ب ب ب ب ببت وال ب ب ب ب ببد ت .و ب ب ب ب ببل الس ب ب ب ب ببنة املالي ب ب ب ب ببة  ،1399-1393لل ب ب ب ب ببت
احلكومة  1 877هةيبون شبةن كيبين لةمرلةبة  99مبن هرنبامج ارهيبة األمسباك .واسبتُخدمت
ه ببذه األمب بوا لبن ببا  033ل ببوي ليهي ببة األمس بباك يف  13من ق ببة إض ببافية ،وهن ببا 933
لوي إضايف ليهية األمساك يف  923من قة كانت مهمولة يف املرلةة 9؛
دعا ا األس اامدة يه ببكت ارا بباس اك بباليف امل ببد لت مث ببت األمس ببدة عائقب ب ا أم ببار ا نت ببا
الاراعببع يف كينيببا .واتببد ت احلكومببة عببن سريببا شبرا  23يف املائببة مببن التياجببات أمسببدة
احملاصيت الغذائية التقةيدية ها مةة ،حت هيع ا لةماارع هأسعار مدعومة؛
مبا ااادرة لصا ااندوق تنميا ااة الا اادوائر المحليا ااة لسب ببنت هب ببذه املبب ببادرة ا ب ببوير املهب بباري
واةدمات عةل املسبتويات احملةيبة ،مببا يف لبحم ليبادة إمكانيبة احللبو عةبل امليباه النجلي بة
عببن سريببا نقببت امليبباه هاألناهيببب أو ل ببر اآلهببار ،و س ب املرافببا التعةيميببة ،ودعببم سبببت
العببيش القائمببة عةببل ارهيببة املواشببع والرعببع يف ا تمعببات احملةيببة .وفض بلا عببن لببحم ،ومببن
أجببت دعببم التنميببة و ةببا الو ببائف عةببل املسببتو احملةببع ُ ،لببم مبةببا  18هةيببون شببةن
كيببين للببندو انميببة الببدوائر احملةيببة ومبةببا ن ببر رببدره  1.30هليب شببةن كيببين ألعمببا
إ اهيببة مببن أجببت التنميببة انجتماعيببة .ويعببين هببذا أن كببت دائببرة حمةيببة لببت عةببل 933
مةيببون شببةن كيببين يف املتوسببز مببن أجببت إجنببال خمتةببف املهبباري ال ب اب ثر اببأثريا مباش برا يف
لياة شعبنا.

تا  -ال حة
 -71اهببكت السياسببة العامببة الوسنيببة لةلببحة ا جناهيببة لعببار  1337ا سببار السياسببايت العببار
لتحس ب لالببة اللببحة ا جناهيببة مي ب الكيني ب مببن ببل ليببادة إمكانيببة احللببو عةببل رببدر
املساواة عةبل بدمات اللبحة ا جناهيبة؛ و سب نوعيبة اةبدمات وفعاليت با وك ا هتبا عةبل هيب
املس ببتويات؛ و سب ب الق ببدرة عة ببل اةبي ببة التياج ببات الاه ببائن .ور ببد وض ببعت اسب بيااي ية الل ببحة
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ا جناهي ببة الوسني ببة لة ببية  1395-1331لة بتمكن م ببن قي ببا ه ببدف وغاي ببات السياس ببة العام ببة
الوسنيببة لةلببحة ا جناهيببة .ويقببر مهببروس رببانون الرعايببة اللببحية ا جناهيببة لعببار  ،1392املعببروي
عةل الربملان ،هاحلقو ا جناهية ،وحيدد معايري اللحة ا جناهية .وينم مهروس القانون هذا عةبل
احلا يف اختبا القبرارات املتعةقبة ها جنباب دون متييبا أو إكبراه أو عنبف .واهبمت التبداهري األ بر
املتخذة ملعا ة رضايا املرأة واللحة ما يةع


ا ببدريب الع ببامة يف س ببا الرعاي ببة الل ببحية ،مب ببن ف ببي م الق بباهلت يف ا تمع ببات احملةي ببة،
ومتكيببن م مببن اقببدا رعايببة ك ب ة أثنببا احلمببت والببوندة؛ وإسببل ري ببة ال ريببا املتعةقببة
هلببحة األم ببات واملواليببد يف عببار 1393؛ وإنهببا ا ةببس املعببين مبكافحببة ظارسببة اهببويا
األعضا التناسةية لثنا من أجت إ كا الوعع وانسبيا األنهب ة املتعةقبة مبكافحبة هبذه
املمارس ببة وإس ببدا امله ببورة لةحكوم ببة هه ببأن املس ببائت املتعةق ببة هته ببويا األعض ببا التناس ببةية
لثنببا ؛ و ببة العم ببت اةاصببة هالل ببحة ا جناهي ببة لةم براهق يف كيني ببا والسياس ببة العام ببة
ا اائيببة لة ببية  1395-1335الب اعببيف هببأن اببوفري املعةومببات والتثقيببف ا نسببع أمببر
م م هالنسبة إىل املراهق البذين حيتباجون إىل معةومبات دريقبة ومناسببة لتكبون ا تيباراهتم
مسببتنرية ،وليتسببىن ةببم التمتب هأاببات ليبباة صببحية وإ اهيببة وخنببب العوارببب غببري املرغببوب
في ببا ،مثببت لببانت احلمببت غببري املرغببوب فيببا واألمبراي املنقولببة هانالببا ا نسببع؛ وهببد
العمببت هببن ج رببائم عةببل النبوااج وهببو نجلببار رسببائم ُمتببنا لة قبرا ليتسببىن ةببم احللببو عةببل
دمات نوعيبة يف هعبط املرافبا اللبحية؛ وسانيبة بدمات الرعايبة اللبحية األموميبة الب
أدت إىل ارا اس الوندات يف املسته يات منذ عار 1390؛



التحل يف مرلةة ال ولة ثبت أنا انسيااي ية األكثر فعالية لةوراية مبن أمبراي معديبة
كثببرية .ويف كينيببا ،ابةببا نسبببة األس ببا الببذين ا بياو أعمببارهم مببا ه ب  91و 10ش ب را
الذين اةقوا هي الةقالات املوصل ا  77.2يف املائة .هيد أن النسبة ختتةف من من قبة
إىل أ ببر  ،لي ببأ اسب ب ت هع ببط املن بباسا اخن اضب با يف مس ببتويات التحلب ب مقارن ببة مب ب
منبباسا أ ببر  .وابةببا هببذه النسبببة  28.0يف املائببة يف املن قببة الهببمالية الهبررية ،و85.8
يف املائبة يف املن قببة الوسب ل و 70يف املائببة يف نبريو  .وابقببل نسببة التحلب يف األليببا
غري النجلامية أرت لكن البةد يكثف هلت التحل يف هذه املناسا.

ثا  -الشعوب األلصلية/األقليات
 -70يبنم دسببتور كينيببا ا ديببد عةببل عببدة سبببت حلمايببة واعايببا احلقببو الهخلببية وا ماعيببة
لةهعوب األصةية .واعبا القضبايا املتعةقبة ها تمعبات احملةيبة األصبةية يف ن با ال ئبات الضبعي ة
وامل مهة .واةار املادة  )7 17الدولة هوضب اهبريعات وهبرامج لةعمبت ا با ك يةبة هبالتخ يف
مبن معانباة ال ئبات الضبعي ة الب اعرضبت لةتمييببا يف وربت مضبل .واةبار املبادة  57مبن الدسببتور
الدولببة هضببمان متثيببت "ال ئببات امل مهببة" متثببيلا كافي ب ا عةببل هي ب املسببتويات احلكومي بة ،وان يببذ
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إجرا ات إ اهية للاخ هذه ال ئات ،واعايا استخدار لغات الهعوب األصةية ولريبة التعببري عبن
الثقافات التقةيدية .وان يذا أللكار الدستور ،سن الربملان رانون الة نة الوسنيبة املعنيبة هاألراضبع
لعببار 1391؛ ورببانون اس ب يت األراضببع لعببار  ،1391ورببانون األراضببع لعببار  .1391ويهببكت
مهروس رانون أراضع ا تمعات احملةية والبدا مبن مهباري القبوان الدسبتورية احملبددة هإسبار لمبين
ويتورب إصببداره حبةببو نب/أغسب س  .1395واقتضببع املببادة  933مببن السببة ة التهبريعية سببن
رانون يعال متثيت ا تمعات احملةية امل مهبة .واقبر السياسبة العامبة الوسنيبة لألراضبع لعبار 1331
هضببعف األرةيببات وال ئببات امل مهببة ،واقتضببع مببنا لقببو هاعيببة يف األراضببع وإنهببا هيكببت
ن مركبباي دارة األراضببع .وفيمببا ببم ستمب ا نببدوري  ،عب البرئيس فررببة عمببت مهببيكة هب
الوكببانت سببدا املهببورة ههببأن ان يببذ ربرار الة نببة األفريقيببة حلقببو ا نسببان والهببعوب .واضببم
فررببة العمبت هببذه ظثةب عببن الوكببانت احلكوميببة املعنيببة وعببن الة نببة الوسنيببة حلقببو ا نسببان يف
كينيا وعن لكومة املقاسعة املعنية.

امساً -اإلنجازات
ألف -انتوابات سلمية
 -72إن ألد أهم ا جنالات ال ققت يف ااريد كينيا هو إجرا انتخاهبات سبةمية يف كينيبا
يف عار  .1390ويكتسع هذا احلبد أمهيبة اصبة ألن معجلبم اننتخاهبات الب جبرت يف كينيبا
كانببت حم وفببة هالنااعببات وانض ب راهات .ف ببع  2ن ار/مببارا  ،1390ببر الكيني بون هأعببداد
كبببرية ،وهنسبببة خبباولت  83يف املائببة مببن النببا ب املسب ة  ،ننتخبباب البرئيس ونائببب البرئيس،
ولكار املقاسعات ،وأعضا سةس الهيو  ،وأعضا الربملان ،وظثلت النسا يف يور والد .ورد
رأ العدي ببد م ببن امل برارب ال ببدولي أن العمةي ببة اننتخاهي ببة كان ببت ل ببرة وناي ببة و ات املل ببدارية.
ويُعببا إجبرا انتخاهببات سببةمية إىل العديببد مببن ا صببللات ال ب أجناهببا البةببد ،مبببا في ببا إصببدار
الدستور ا ديد ،وإنها م سسات ات ملدارية من ربيبت الة نبة املسبتقةة املعنيبة هاننتخاهبات
واحلدود ،وروة السة ة القضائية واستقلليت ا.

با  -مشاركة الجمهور
 -75يقبر دسببتور كينيبا مب ببور مهباركة ا م ببور الببذي هبات يف صببةب عمةيبات صببن ربرارات
الدولة .ومن املسةم ها أن مهباركة ا م بور ريمبة وسنيبة هامبة ومببدأ لةحوكمبة بب أن يبدر يف
كببت جانببب مببن جوانببب جببدو أعمببا احلكومببة ا اببائع ،مبببا يف لببحم عنببد وض ب السياسببات
العامببة والته بريعات ،و ببل العمةيببات املتعةق ببة هامليااني ببة .ور ببد أد التقيببد الت ببار ببذا املب ببدأ إىل
إشراك املواسن يف عمةيات صن القرار مبا يف لحم هتقدا نرائ م ههبأن مبد أهةيبة األشبخا
23

GE.14-19919

A/HRC/WG.6/21/KEN/1

املعين يف املناصب العامبة .واب دي مهباركة ا م بور إىل اعايبا الثقبة يف احلكومبة ،وهنبا الثقبة يف
امل سسات العامة الرئيسية ،واعايا ريم احلكم الدرقراسع واليار لقو ا نسان ،و قيا التنمية
املستدامة واقدا اةدمات و س جودة رصد السياسات العامة واقييم ا.

جي  -المراقبة المدنية للشرطة
 -77يهكت إنها اةيئة املستقةة ملراربة أدا الهرسة مبوجبب ربانون اةيئبة املسبتقةة ملرارببة أدا
الهببرسة لع ببار  1399إجنببالا عجليم با إ ية ب احلاجببة املاس ببة إىل و ي ب مسببا لة ج ببال اله ببرسة
ورصببد أعمالببا .فاملراربببة املدني بة لةهببرسة أمببر إلاامببع مببن أجببت مراربببة ولوكمببة درقبراسيت لق بباس
األمبن .ويُسببما لة يئببة هت تببيش مبباين الهببرسة ،مبببا يف لببحم مرافبا انلت ببال الب ختضب لسببي رة
اله ببرسة الوسني ببة .واكة ببف اةيئ ببة أيضب با ه ببالتحقيا يف أي لال ببة وف بباة أو إص بباهة ببرية ل ببدثت
أو يهتبا يف أهنا لدثت نتي ة إجرا ات الهرسة.

داا -فحص سوابق أفراد الشرطة
 -77فحببم س بواها أف براد الهببرسة م بباها لةمببادة  127مببن الدسببتور؛ واببنم املببادة )1 7
و  )0مببن رببانون دمببة الهببرسة الوسنيببة عةببل ضببرورة ضببوس هيب أفبراد دمببة الهببرسة الوسنيببة
ل حم سواهق م من أجت اقيبيم مبد أهةيبت م وك با هتم للسبتمرار يف العمبت .وارمبع عمةيبات
فحم السواها إىل إهعاد األشخا الذين ي تقرون ههدة إىل النااهبة مبن اةدمبة العموميبة ،هغيبة
استعادة الثقة املدنية واستعادة امل سسات العامة شبرعيت ا ،فضبلا عبن ييبد اةياكبت الب اراكبب
في ا أفراد انت اكات جسيمة .وهالتان ،فإن اةدف من عمةية فحم سواها أفراد الهرسة ا ارية
هو انلت اظ هاألفراد الناها فقز يف هذه امل سسات العامة.

ها  -الحق في ال حة
 -78ألغ ببت لكوم ببة كيني ببا هيب ب رس ببور ال ببوندة يف املراف ببا العام ببة يف لايران/يوني ببا .1390
واه ب ب ب د كينيب ب ببا ارا اع ب ب ب ا يف معب ب ببد الوفيب ب ببات املراب ب ب ببة هب ب ببالوندة إ اس ب ب ب ت  288لالب ب ببة وفب ب بباة
لكببت  933 333مولببود لببع يف السببنة ،ويرج ب لببحم هاألسبباا إىل أن النسببا ن يةببدن دائم ب ا
ت إشراف م ني م رة يف سا الرعايبة اللبحية .ولبذلحم يهبكت هرنبامج البوندة ا انيبة إجنبالا
هامبا ألن هيب النسببا احلوامببت يسببت عن اآلن احللببو عةببل الرعايبة اللببحية ،وهببو مببا نببتج عنببا
اخن بباي يف مع ببدنت وفي ببات األموم ببة يف كيني ببا .و ببل الس ببنة املالي ببة  ،1392-1390لادت
احلكومة خمللات رعاية األمومة ا انية من  0.27هلي إىل  2هلي ليسبيد املكاسبب الب
ققب ببت منب ببذ هدايب ببة الربنب ببامج .وه ضب ببت هب ببذا التب ببد ت ،لاد عب ببدد األم ب ببات الة ب بوايت يضب ببعن يف
املسته يات من  22إىل  77يف املائة ظا نتج عنبا اخن باي شبديد يف معبدنت الوفيبات املراب بة
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هالوندة ووفيات الرض  .واخن ط معبد انتقبا فبريوا نقبم املناعبة البهبرية/ا يدل مبن األر إىل
ال ببت مببن  92يف املائببة إىل  8.5يف املائببة هسبببب ااايببد أعببداد األم ببات الةبوايت يت نببا الببوندة
يف املنا  .وألد أكرب التحديات القائمة هو ضبمان هقبا األسببا ا بدد البذين و بت م احلكومبة
لب ببديث ا وعين ب بوا يف منب بباسا صب ببعبة وم مهب ببة يف مناصب ببب م .وهنب بباك أيض ب ب ا عب ببدد رةيب ببت جب ببدا مب ببن
املمرضات .ورد لاولت احلكومة التلدي ةبذه التحبديات مبن بل اقبدا لبوافا ،مثبت اقبدا
دورات ادريبيببة عةيببا هعببد سببنت مببن اةدمببة يف املنبباسا النائيببة مثببت اوركانببا ومارسبباهيت .وجببر
او يف مايد من املمرضات أيضا.

واو -تفويض السلطة
 -71إن أل ببد أه ببم املكاس ببب الب ب قق ببت ه ض ببت دس ببتور كيني ببا ه ببو إرام ببة نجل ببار لت ببويط
سة ات احلكم .وربد انتقبت البةبد مبن لكومبة مركايبة إىل نجلبار ا بويط سبة ات احلكبم .واوجبد
لالي ب ا  27مقاسعببة ،اببدير كببت من ببا لكومببة اصببة ببا .ويعببال نجلببار ا ببويط سببة ات احلكببم
الدرقراسية واملسا لة وحيقا مايدا من ال عالية يف اقدا اةدمات إىل الهعب ،ويايبد مبن مهباركة
اله ببعب يف املس ببائت الب ب اعني ببا ،ويك ببت التوليب ب الع بباد لةم بوارد واة ببدمات ،ويع ببيف ه ببالتنوس،
وحيمببع األرةيببات وا تمعببات احملةيببة امل مهببة .ورببد أصببدر الربملببان ر بوان شببى ارمببع إىل وض ب
اس بيااي يات هه ببأن إس ببار التن ي ببذ ،وهاعتم بباد ه ببذه انس بيااي يات رك ببن قي ببا أه ببداف نجل ببار
ا ويط السة ة.

زاي -لصندوق المعادلة
 -83رضببل الدسببتور هإنهببا صببندو لةمعادلببة مببن أجبت اع يببت واببرية انميببة منبباسا يف كينيببا
ن ااا متخة ة عن الركب ويرجب لبحم يف املقبار األو اعبري هبذه املنباسا اار يب ا لثجحباف.
ورببد سبباهم هببذا اللببندو  ،الببذي اببديره الة نببة املعنيببة هتخلببيم ا ي برادات ،مسببامهة كبببرية يف
اقببدا اةببدمات األساسببية إىل املنبباسا امل مه بة يف البةببد .وسيسببتمر وجببود اللببندو ملببدة 13
عام ا ،ويبةا معد خمللااا  3.5من الد ت القومع.

حا  -المساواة بين الرجل والمرأة
 -89رغم خاول نسبة النسا  53يف املائة من سموس سكان البةبد ،يجلبت متثبية ن ضبعي ا هب
الن ببا ب والاعم ببا السياس ببي واملس ب ول املنتخب ب وأيض ب ا يف املناص ببب ال ب يه ببغة ا أص ببحا ا
هبالتعي أو هبالتو يف سبوا يف املسبتويات البدنيا أو العةيببا .ويبنم الدسبتور عةببل أن يكبون ثةببأ
أعض ببا سة ببس اله ببيو وا معي ببة الوسني ببة وس ببالس املقاسع ببات عة ببل األر ببت م ببن أل ببد ا نسب ب .
ومن أجت استي ا احللة البدنيا لةمبرأة ،لبم الدسبتور لةنسبا  27مقعبدا يف ا معيبة الوسنيبة
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و 97مقعب ببدا يف سةب ببس الهب ببيو  .ويف الورب ببت احلب ببان ،ابةب ببا نسب بببة متثيب ببت النسب ببا يف الربملب ببان يف
كينيببا  19يف املائببة ،وهببع أعةببل نسبببة يف ابباريد البةببد .وم ب لببحم ،ابقببل هببذه النسبببة أرببت مببن
عتبة  03يف املائة املوصل ا يف الدستور.

سادساً -التحديات والقيود
ألف -األمن القومي
 -81واج ببت كيني ببا ببديات يف س بببيت اعاي ببا األم ببن الق ببومع هس بببب موج ببة م ببن اة م ببات
ا رهاهيببة .وكببان ة بذه اة مببات أثببر سببة عةببل اببو انرتلبباد .ورببد عبباىن ر بباس السببيالة مببن
نكسببات كبببرية مب إصببدار عببدة هةببدان ببذيرات ملواسني ببا مببن السب ر إىل كينيببا .وأُغةقببت هال عببت
هعببط القنلببةيات والس ب ارات ونُقببت مو وهببا إىل أمبباكن أ ببر  .واتخببذ كينيببا اببداهري ملكافحببة
ا رهاب اهمت إصدار رانون من ا رهاب ،وربانون منب ا رربة املنجلمبة ،مب لرصب ا يف الوربت
ن سا عةل اليار ضمانات لقو ا نسان املنلو عةي ا يف الدستور .واهارك كينيا أيضا يف
البعثبة األفريقيبة يف اللببوما رسبا النجلبار يف اللببوما  ،ليبأ بري التخ ببيز ملعجلبم األنهب ة
ا رهاهية ال است دف كينيا.

با  -التطرف
 -80ببة هتديببد ببري يواجببا األمببن القببومع الكيببين هببو ااايببد الت ببرف ا سببلمع يف أوسببات
الهببباب الكيببين هتببأثري مببن لركببة "الهببباب" ،ال ب أوجببدت ةببا مببوس رببدر يف كينيببا ونجلببار دعببم
سري لد السكان يف مشا شر كينيا ،ونريو  ،ومن قة السبالت .وربد اسبتغةت احلركبة ارا باس
مسبتويات ه البة الهببباب وال قبر يف البةبد .وسببيكون لبربامج التمكب انرتلببادي القائمبة هال عببت
ونجلار ا ويط السة ة أثر إ ا من ل ةا فر لةهباب.

جي  -البطالة
 -82اجلت الب الة ألد أكرب التحديات املستعلبية الب كبان عةبل كينيبا مواج ت با سيةبة فبية مبا هعبد
انستقل لةن وي هتنميت ا انجتماعية وانرتلادية .لقد شب دت كينيبا ،يف ال بية مبن عبار  9111إىل
عبار  ،1399معببد ه البة هةببا يف املتوسبز  11.2033يف املائببة ،ووصبت يف كببانون األو /ديسبمرب مببن
عبار  1399إىل أعةبل مسببتو لبا وهببو  23يف املائبة .وابب إللبا ات ه الببة الهبباب يف كينيببا أن 73
يف املائببة مببن السببكان الكينيب هببم دون سببن الثلثب  .ويف كببانون األو /ديسببمرب  ،1399هةغببت نسبببة
العبباسة عببن العمببت يف كينيببا ل بوان  23يف املائببة ،كببان  72يف املائببة مببن م شببباه ا .ورببد اختببذت كينيببا
التداهري الللمة لتسري وارية النمو انرتلادي واحل باظ عةبل معدنابا يف مسبتويات عاليبة مبن أجبت ةبا
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فببر عمببت لةقببو العامةببة عببن سريببا احلببد مببن اكبباليف األعمببا الت اريببة ،واقةببيم خمبباسر انرتلبباد
الكةببع واملخبباسر السياسببية ،وابسببيز عمةيببات اس ب يت الهببركات ،و س ب احلوكمببة ،و س ب اةياكببت
األساسية املادية ،واحلد من ا ررة.

داا -الفقر والجوع
 -85عةببل الببرغم مببن النمببو امل ببرد للرتلبباد ،فببإن أكثببر مببن نلببف السببكان يعيهببون ببت
ب ببز ال ق ب ببر ،عة ب ببل أر ب ببت م ب ببن دونر وال ب ببد يف الي ب ببور .واألش ب ببد ض ب ببع ا ه ب ببم األس ب ببر واألس ب ببا
الب ب ببذين يعيهب ب ببون يف األليب ب ببا احلض ب ب برية ال قب ب ببرية ،ويف األراضب ب ببع القالةب ب ببة يف مشب ب ببا كينيب ب ببا ،ويف
مناسا البةد األكثر اأثرا ه ريوا نقبم املناعبة البهبرية .وربد سباعدت اسبيااي ية انهبيز الاراعبة
 )1392-1332عة ببل سب ب ا نتاجي ببة الاراعي ببة عة ببل املس ببتو األس ببري ظ ببا أد إىل لي ببادة
األمببن الغببذائع لة قبرا  .وارمببع املبببادرات الوسنيببة مثببت جنببا مبباروفوكو كينيببا وكيةيمببو هياشببارا ،ال ب
اندر يف إسار سموعة احلوافا انرتلادية ،إىل قيا مستويات أعةل من انكت ا الغذائع لد
األسر املهاركة يف هذه املبادرات.

ها  -الفساد
 -87اواصت لكومة كينيا التلدي لة ساد ،الذي ي ثر اأثريا سةبي ا يف إعما احلقو ههكت
فعةببع .وا ب دي ظارسببات ال س باد إىل اسببتدامة التمييببا ،و ببو دون إعمببا احلقببو انجتماعيببة
وانرتلب ب ببادية عة ب ب ببل حن ب ب ببو كام ب ب ببت ،وانت ب ب ببحم احلقب ب ببو املدني ب ب ببة والسياس ب ب ببية األساس ب ب ببية .وض ب ب ببمن
انسب بيااي يات األ ببر امله ببار إلي ببا س بباهقا ،منح ببت احلكوم ببة األولوي ببة لوضب ب سياس ببة وسني ببة
ملكافحة ال ساد كإسار ركن من للا شن احلرب عةل ال ساد.

واو -تدهور البيئة
 -87يواجببا احلببا يف هيئببة نجلي ببة بد كبببري يتمثببت يف التعببدي الواس ب الن ببا عةببل الغاهببات.
فالغاه ببات الكيني ببة اع بباين م ببن لي ببادة يف ال ة ببب عة ببل املنت ببات واة ببدمات ،وم ببن املنافس ببة مب ب
انسببتخدامات األ ببر لألراضبع ،ومببن سببو ا دارة .وإلببد هببذه الغاهببات هببع سمب غاهببات
ماو ،الب اهبكت أكبرب من قبة ملسبت معات امليباه يف كينيبا .وسبنت احلكومبة ربانون احل باظ عةبل
الغاهببات وانجليم ببا لعببار  1392الببذي يببنم عةببل ديببد هي ب امل بوارد الغاهيببة وانميت ببا وإدارهتببا
ههببكت مسببتدار ،مبببا يف لببحم احل باظ عةي ببا وارشببيد اسببتخدام ا مببن أجببت التنميببة انجتماعيببة
وانرتلادية لةبةد.
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زاي -نظام تفويض سلطات الحك المنشث حديثاً
 -88واجببا التن يببذ ال عببا لنجلببار ا ببويط سببة ات احلكببم عببددا مببن التحببديات ،من ببا مببثلا
اللبراعات عةببل السببة ة وانعببدار ال عاليببة املللببب يف اببون املسب وليات يف لكومببات املقاسعببات
ظا أس ر يف كثري من األليان عن عا حمافجل ورؤسا  ،والتحويت الب ع لألصو والديون مبن
احلكومببة الوسنيببة إىل لكومببات املقاسعببات ،ويتب ب أيض ب ا أن ختلببيم ا ي برادات مس بألة صببعبة
هسبب عدر وجبود أسباا مهبيك من قبع نسببي ا لتوليب ا يبرادات .واسباعد احلكومبة املقاسعبات
يف اعايببا نجلم ببا العامببة لببثدارة املاليببة هغيببة ارشببيد اسببتخدار املبوارد العامببة .وخببري احلكومببة مايببدا
مببن التببدريب والتثقيببف ههببأن ا ببويط السببة ة لكببع اكببون لببد هي ب األس براف ال اعةببة فكببرة
مولدة عن م ور ا ويط السة ة ومبادئا املنلو عةي ا يف الدستور.

حا  -مشاركة المرأة في السياسة
 -81ببل اننتخاهببات العامببة ال ب جببرت يف ن ار/مببارا  1390مل اتحقببا راعببدة املسبباواة ه ب
ا نسب  .ومل لببت النسببا إن عةببل  90.2يف املائببة ،وهببع نسببة مل ابةببا "عتبببة الثةبأ املنلببو عةي ببا
يف الدستور" .ورأت احملكمة العةيبا أن هبذا امل ةبب الدسبتوري سبوف يتحقبا ابدر ي ا ،وأصبدرت مرسبوم ا
يقضببع هإنهببا نليببة ةببذا الغببري ،حبةببو  17نب/أغس ب س  .1395وع ب فريببا عامببت لوض ب إسببار
ر ببانوين ملئ ببم ك ي ببت هتيس ببري انمتث ببا لأللك ببار الدس ببتورية املتعةق ببة هقاع ببدة الثةثب ب م ببن أل ببد ا نسب ب
فيما م متثيت النسا يف املناصب ال يهغة ا أصحا ا هاننتخاب وهالتعي .

طا  -الح وا على الرعاية ال حية
 -13عةببل الببرغم مببن انسببتثمارات الكبببرية يف ليببادة فببر احللببو عةببل الرعايببة اللببحية واوافرهببا،
مببا لا احللببو عةببل ببدمات الرعايببة اللببحية يهببكت ببدي ا يف كينيببا .ولببى اآلن ن يسببت ي الس بواد
األعجلم من الكيني احللو عةل الرعاية اللحية ا يبدة هسببب ال قبر واةياكبت األساسبية اللبحية غبري
الكافيببة وغببري املولعببة اوليعبا عببادنا ،نجلبرا نسببتقرار املببو ال بيب احلكببومي هكثافببة شببديدة يف نببريو
وغريها من املناسا احلضرية ،وعدر ك اية األدوية وا مدادات ال بية املتالة.

سابعاً -األولويات الوطنية الرئيسية
ألف -الوطة الثانية المتوسطة األجل
 -19يف إسببار رؤيببة كينيببا لعببار  ،1303و ببة البةببد انرتلببادية ،هتببدف كينيببا إىل أن البببا هةببدا
متوسببز الببد ت ،ن ببذا يف التلبني عةببل حنببو سبري حبةببو عببار  ،1303وأن متبنا هيب مواسني ببا ليبباة
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ات نوعيببة عاليببة .و ببدد اة ببة الثانيببة املتوس ب ة األجببت لة ببية  ،1397-1390السياسببات وال بربامج
واملهبباري ال ب ان ببذها احلكومببة مببن أجببت قيببا اببو ارتلببادي س بري وشببامت لة مي ب  .ويهببكت ا بوير
هياكببت النقببت األساسببية إلببد األولويببات الرئيسببية يف إسببار اة ببة الثانيببة املتوس ب ة األجببت .واكتسببع
هياكببت النقببت األساسببية أمهيببة ليوي بة هالنسبببة إىل التنميببة انرتلببادية واحلببد مببن ال قببر ،إ اعببال الت ببارة
و سببن إمكانيببة احللببو عةببل السببة واةببدمات وال ببر انرتلببادية .ويف هببذا اللببدد ،خببدر ا شببارة
إىل هنا مينا نمو ،وظبر جديبد لةنقبت حنبو جنبوب السبودان وإثيوهيبا ،وسبكحم لديديبة جديبدة مسبتوفية
لةمقاييس النمو جية .ومب برد اكتمبا هبذه املهباري  ،سبتح ا التنميبة انرتلبادية وانجتماعيبة يف املن قبة
وستساهم هالتان يف التخ يف من لدة ال قر.

با  -تفويض السلطة
 -11احلكوم ببة مةتام ببة هك ال ببة انتق ببا س ببري وفع ببا إىل لكوم ببة عة ببل مس ببتوي  ،ستضب ب ة
لكوم ببات املقاسع ببات يف إساره ببا هاملس ب ولية الكامة ببة ع ببن امل ببار املنوس ببة ببا مبوج ببب الدس ببتور.
وس ببوف ببري التهب ب ي عة ببل عمةي ببة ا ببويط الس ببة ات ،هوصب ب ا اسب بيااي ية لتحقي ببا انميب بة
اجتماعية وارتلادية متوالنة ،و س احلوكمة ،واولي املوارد ههكت عاد .

جي  -الحماية االجتماعية
 -10سيخلببم مايببد مببن امل بوارد لةحمايببة انجتماعيببة مبببا يف لببحم التحببويلت النقديببة إىل
ال ئات األشد ضع ا يف ا تم  .وستخلم احلكومة مايبدا مبن املبوارد لةم سسبات الب يقودهبا
الهباب والنسا .

داا -ال ناعة االستوراجية في كينيا
 -12من املتور أن ي دي اكتهاف رواسب ن ية وغالية ومعدنية ركن استغلةا خاريبا ،يف
كينيببا يف عببار  ،1391إىل دف ب النمببو انرتلببادي لةبةببد رببدما واقريبببا مببن قيببا أهببداف رؤيببة
كينيا لعار  .1303وإ ادرك احلكومة ما لةلناعات انستخراجية من إمكانبات هائةبة يف سبا
التنمية انرتلادية ،ف ع ر عةل ضمان سري عمةية استكهاف هبذه املعبادن يف بت املراعباة
التامة حلقو ا نسان اةاصبة ها تمعبات احملةيبة ،وللرتلباد البوسين كبع يعبود لبحم هبالن عةبل
هي الكيني  .ومن هذا املن ةا ،اعكف احلكومة عةل وضب أسبر سياسبااية وانجليميبة واهبريعية
متينة اسما هاعتماد املمارسات ا يدة ال اك ت عدر اضرر ا تمعات احملةية من ليأ اقاسم
ا يب برادات وانس ببت ادة م ببن الو ببائف والتعويضب بات واة ببدمات الل ببحية و ببدمات النق ببت .وم ببن
املتور ب أن ي ب ثر النمببو وانلدهببار الةببذان سببين مان عببن هببذه الت ببورات ا بأثريا إ اهي با يف احلقببو
انرتلادية وانجتماعية لةسكان.
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ها  -السياسة العامة و طة العمل الوطنيتين بشثن حقوق اإلنسان
 -15أع ببت احلكومببة األولويببة لتن يببذ السياسببة العامببة و ببة العمببت الببوسنيت ههببأن لقببو
ا نسببان ان يببذا كبباملا مببن أجببت ضببمان قيببا غايببات معينببة يف سببا لقببو ا نسببان ههببكت
مةم ببوا عة ببل هيب ب املس ببتويات احلكومي ببة ويف هي ب الق اع ببات ،و ل ببحم ببدف س ب الب بيار
لق ب ببو ا نس ب ببان ومراعاهت ب ببا وهايت ب ببا واعاياه ب ببا وإعماة ب ببا يف كيني ب ببا .ومع ب ببىن ل ب ببحم أن احلكوم ب ببة
ستحر  ،عةل املستو الوسين ومستو املقاسعات ،عةل جعت هي السياسات والربامج رائمة
عةل اليار احلقو .

واو -البرنام الوطني للمساعدة القانونية والتوعية بالحقوق
 -17اةت ببار احلكوم ببة هإنه ببا إس ببار م سس ببع واهب بريعع لتق ببدا ببدمات املس بباعدة القانوني ببة
والتوعيببة هبباحلقو هتكة ببة ميسببورة لة مي ب  .ورببد أُعببد هال عببت مهببروس رببانون املسبباعدة القانونيببة
والسياسة الوسنية لةمساعدة القانونية .و ري منذ هعط الورت ان يذ الربنامج البوسين لةمسباعدة
القانونية والتوعية هاحلقو عةل أساا خري  .وسيكا احلكومة عةل ان يذ هذا الربنبامج يف هيب
أحنا البةد لضمان متكن هي أفراد الهعب من الة و إىل العدالة.

ثامناً -تطلعات الدولاة فيماا يتعلاق ببناا القادرات وطلباتهاا ،إن جوجادت ،لتلقاي
المساعدة التقنية والدع
 -17ا ةب لكومة كينيا الدعم يف ا انت التالية
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الدعم من أجت انجليم هلت التوعية ههبأن لقبو ا نسبان ،مببا يف لبحم ههبأن إلغبا
عقوهة ا عدار؛



اببدريب املس ب ول احلكببومي عةببل األ ببذ هببن ج رببائم عةببل لقببو ا نسببان يف س بان
الربسة والتخ يز من أجت هنا ردراهتم عةل اقدا اةدمات ههكت هادف؛



مايد من الدعم الدون من أجت اوفري اةدمات للجئ الذين استضي م كينيا.
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