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 الواسعة النطاق لمنهجية وعملية التشاورا -أوالً  

مهببا املسبب ونن عببن انسببيا انسببتعراي الثبباين لكينيببا  مكتببب املببدعع العببار وولارة العببد  -9
القيبببادة  وإعبببداده ومتاهعتبببا يف إسبببار انسبببتعراي البببدوري الهبببامت. وربببد أُعبببد هبببذا التقريبببر  بببت

انستهبببارية املعنيبببة هانلتاامبببات الدوليبببة يف سبببا  لقبببو  ا نسبببان  الة نبببة  انسبببيااي ية لة نبببة
انستهارية(. واتألف هذه الة نة، الب  يرأسب ا مكتبب املبدعع العبار وولارة العبد ، مبن مبو    

               ىنرفيعبببببع املسبببببتو  وظثةببببب  عبببببن منجلمبببببات مبببببن ا تمببببب  املبببببدين و بببببان مسبببببتقةة اُعببببب لكبببببومي 
 حبقو  ا نسان.

 .1390اهببرين الثبباين/نوفمرب  11يف وعقبد اجتمبباس استهبباري أون لة نببة انستهببارية  -1
الرئيسببببببية وا  ببببببات ال اعةببببببة  ، عقببببببدت ا  ببببببات املعنيببببببة1390اهبببببرين الثبببببباين/نوفمرب  11ويف 

ههأن   ضريياا  اعاا عن مكتب الة ان العةيا حلقو  ا نسان اجتم احلكومية وغري احلكومية فضلا 
انسببتعراي الببدوري الهببامت الثبباين. ورببدمت وكببانت لكوميببة ن ببر املعةومببات عببن لالببة ان يببذ 
التوصيات ال  رُبةت  ل  استعراي كينيا األو . وُشكةت  نة فرعية  مب  املعةومبات وإعبداد 

 90رئيسبية يف مهروس اقرير. وجبرت املوافقبة عةبل  لبحم يف حم بت لضبراا هيب  ا  بات املعنيبة ال
هببب   هبببو  بببرة مهببباورات جبببرت عةبببل ن بببا  واسببب  هبببذا التقريبببرو  .1392اهبببرين األو /أكتبببوهر 

 هيئات خمتة ة دا ت احلكومة و ارج ا.

 اإلطار المعياري والمؤسسي -ثانياً  

 الدستور  
            دسبببتور جديبببد  األو  هبببو سبببننسبببتعراي البببدوري الهبببامت منبببذ ا قبببا  إجنبببالأهبببم إن  -0
 اسبببت تا يف  يف املائبببة مبببن الكينيببب  77أكثبببر مبببن  عةيبببا ، صبببوت1393نب/أغسببب س  17يف 
وضبببب  إسببببار دسببببتوري ورببببانوين لفسببببا ا ببببا  الدسببببتور ا ديببببد القببببائم عةببببل احلقببببو   ورببببد .عببببار

مت  من أجت الن وي حبقو  ا نسان يف كينيا. ويتضبمن ال لبت الراهب  مبن الدسبتور  وم سسع
اسببري عةببل هيبب  القببوان  واةببار هيبب  أج بباة الدولببة وهيبب   ع، وهببواسببعة واقدميببة لقببو  شببرعة

األساسبببية البببواردة يف هيبب  احلقبببو  واحلريببات مبراعببباة ر كببت ج بببال ابباه  لةدولبببة ةبببا  يُ األشببخا . و 
وهاليام ببببا وهايت ببببا واعاياهببببا وإعماةببببا. واببببنم شببببرعة احلقببببو  عةببببل ا عمببببا   شببببرعة احلقببببو 

البببذي يسببب ت  يف السبببكن اللئبببا و احلقببب بببا مببببا في؛ ديةانرتلببباو  لةحقبببو  انجتماعيبببةالتبببدر ع 
ارئ، و ال بيف لالبة العبل  ال ب  و ة واملأمونة، والضمان انجتمباعع، جلي ، واملياه الناحللو  عةيا

 والتحرر من ا وس، واحلا يف الغذا  الكايف.
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، مييبباوعببدر الت ،املسبباواةالقببيم واملبببادئ الوسنيببة لةحوكمببة، مببن ربيببت  93و ببدد املببادة  -2
وهع والعدالة انجتماعية، وسيادة القانون، واملسا لة ومهاركة الهعب،  ،وهاية ال ئات امل مهة
يف هيبب   إدماج ببا ببب هيبب  األشببخا ، و يُةببار  ببا أج بباة الدولببة و هيبب   رببيم ومبببادئ اُةببا ر  ببا

 مببد  يف كبببرياا   البب  ابب ثر اببأثرياا  ،األلكببار الدسببتورية األ ببر تعةقببة هاحلوكمببة. واغ ببع املسببائت امل
ونجلببار لت ببويط سببة ات  ،وا نسببية واملواسنببةاألري،  مببا يةببع  تمتبب  حبقببو  ا نسببان يف البةببد،ال

احلكبببم يعبببال مهببباركة الهبببعب يف التنميبببة، وهايبببة األرةيبببات وال ئبببات امل مهبببة، واقاسبببم املبببوارد 
 هلورة عادلة.

مايبة مببادئ الدرقراسيبة م  األلكار الدستورية، أنهئت عدة م سسات روية حل ومتاشياا  -5
ولقبببو  ا نسبببان ودعم بببا. وهبببذه امل سسبببات هبببع  الة نبببة الوسنيبببة حلقبببو  ا نسبببان يف كينيبببا، 
والة نببببة الوسنيببببة لةهبببب ون ا نسببببانية واملسبببباواة، و نببببة إرامببببة العدالببببة، والة نببببة املسببببتقةة املعنيببببة 

الهبرسة،  سبتقةة ملرارببة أدا ، واةيئبة املأل لريات ومكافحة ال سادهاننتخاهات واحلدود، و نة ا
 واملكتب املستقت ملدير النياهة العامة.

رئيس، البباتببألف السببة ة التن يذيببة الوسنيببة مببن وكببر ا الدسببتور مبببدأ فلببت السببة ات. و -7
( عةببل اهببكيت الربملبان مببن ا معيببة الوسنيببة 9 10ولرا . وابنم املببادة ، وسةببس الببالببرئيسونائبب 

رثةببون  معينباا  عضبواا  91امبرأة و 27و منتخبباا  اا عضبو  113الوسنيبة  واضبم ا معيبةوسةبس الهبيو . 
 .ورئببيس ا معيببة الوسنيببة ملبباخ الهببباب واألشببخا   وي ا عارببة، ملبباخ  اصببة، مبببا يف  لببحم
 ،ربببثلن الهبببباب وعضبببوين امبببرأة معينبببة، 97منتخبببباا، وعضبببواا  27ويتبببألف سةبببس الهبببيو  مبببن 

 .ورئيس سةس الهيو ، رثلن األشخا   وي ا عارة وعضوين
سبببيادة  لتأكيبببد كافيبببة يتمتببب  هلبببلليات ويبببنم الدسبببتور عةبببل وجبببود ج بببال رضبببائع -7

مبب  ا جببرا ات احلكوميببة تهببريعات و الضببمان ااسببا  الدسببتور ول ببري الببيار لقببو  ا نسببان و 
إىل يف السببببنوات القةيةببببة املاضببببية لبببب  جببببرت ا صببببللات القضببببائية األكببببار الدسببببتور. وأدت 

ىل إ  ببو  أفببراد الهببعب فببر عايببا امببن  لاد، ظببا ةلبباينات كبببرية يف سببا  إرامببة العد سببإلببدا  
م يبد  ههبكت سبامهةاملم عمبة هالنهبات اواصبت  مبنجلمات ستم  مبدينأيضاا  و جلل كينيا .العدالة

 .ورصدها يف اعايا لقو  ا نسان وهايت ا

 تشريعاتال  
التهريعات األساسية التالية   ُسن تية، لقو  ا نسان واحلريات األساسمن أجت هاية  -8

يئببة اةرببانون و ، 1391ار عببللقيببادة والنااهببة ورببانون ا ،1399لعببار  الهببرسة الوسنيببة دمببة رببانون 
                        الهببببببرسة الوسنيببببببةالة نببببببة املعنيببببببة  دمببببببة ، ورببببببانون 1391عببببببار ل الهببببببرسة ملراربببببببة أدا املسببببببتقةة 

 وربببانون األراضبببع، وربببانون، 1399عبببار ل 1رربببم  الكينيبببة واة بببرة ةاملواسنبببربببانون و ، 1399عببار ل
، 1399عبببار ل تناسبببةية لثنبببا لجلبببر اهبببويا األعضبببا  ال ، وربببانون1392املةكيبببة الاوجيبببة لعبببار 

، ورببببانون لكومببببات املقاسعبببباتورببببوان  ، 1393عببببار ل رببببانون مكافحببببة انخببببار هاألشببببخا و 
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   ربببانون اةدمبببة القضبببائيةو ، 1399عبببار لات ، وربببانون اننتخاهببب1399األلبببااب السياسبببية لعبببار 
                 ، وربببببببانون التعةبببببببيم األساسبببببببع 1399 لعبببببببار البيئبببببببةاحملكمبببببببة العقاريبببببببة و ، وربببببببانون 1399عبببببببار ل
وا تمعببات احملةيببة  اا يببملهببردين دا ةا فيمببا  ببمالورايببة واحلمايببة واملسبباعدة  رببانونو  ،1390عببار ل

، وربانون 1399يف عبار  ُسبنت لقبو  ا نسبان ههبأن  نبة ثلثبة ربوان ، و 1391عبار ل، املتأثرة
 .1392 لعار هاية الضحايا

مهبروس واهمت التهريعات األساسية األ بر  الب   بب سبن ا يف السبنة القادمبة مبا يةبع   -1
متثيببببت ال ئببببات امل مهببببة اعايببببا مهببببروس رببببانون ، و 1391عببببار ل ةريببببمسببببةو  احلشببببخا  رببببانون األ

 (. 1395  ةاحملةي اتاضع ا تمعأر مهروس رانون ( و 1395 

 فقه القضائيال   
مبببن األلكبببار اةامبببة الببب  استهببب دت ههبببكت مباشبببر  أصبببدرت احملببباكم يف كينيبببا عبببدداا  -93
، مبن في با اا سرفبدولبة كينيبا أصببحت  األلكار الدستورية واللكوك الدولية حلقو  ا نسبان الب  ه

وركببن انسببلس  وانجتماعيببة والثقافيببة. احلقببو  مبببا في ببا احلقببو  انرتلببادية خمتةببف أجببت دعببم
 .kenyalaw.org  عةل العنوان التان فلةت في ا احملاكم عةل القضايا ال 

 سياساتال  
، صبباغت احلكومببة سياسببات ارمببع إىل اعايببا متتبب  شببعب كينيببا هبباحلقو  1393منببذ عببار  -99

ه السياسببببات مببببا يةببببع  واهببببمت هببببذ ألغةبيببببة.إىل اهالنسبببببة  اا مةموسبببب اا احلقببببو  وارعبببب شببببرعة وجعببببت
السياسببببة العامببببة و  ببببة العمببببت الببببوسنيت  ههببببأن لقببببو  ا نسببببان، والسياسببببة الوسنيببببة الكينيببببة 

والسياسببة التعةيميببة الكينيببة، والسياسببة ، لةهبب ون ا نسببانية والتنميببةالوسنيببة  ةالسياسببلةهببباب، و 
ة البهببرية/ا يدل، فبريوا نقببم املناعب ، وسياسببة مكافحبة وي انلتياجببات اةاصبةالوسنيبة لتعةبيم 

لةتنميببة انجتماعيببة، وسياسببة اللببحة  الكينيببة وسنيببةالسياسببة والوالسياسببة الوسنيببة ههببأن ا عارببة، 
عةببل احليبباة الربيببة ظ اح بالسياسببة الوسنيببة لةلتنميبة الوسنيببة، و ا ألغببراي السببكانية ةالعقةيبة، والسياسبب

اهببويا ظارسببة ةتخةببع عببن لاسببة الوسنيببة لألمببن الغببذائع والتغذيببة، والسي ةالوسنيببوالسياسببة ، وإدارهتببا
 األعضا  التناسةية لثنا .

 تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتهاحالة  -اً ثالث 

اةتبار كينيببا هالوفبا  هالتااماهتببا  الوفاا  بااللتزاماات الدوليااة فاي مجاااا حقاوق اإلنسااان  -91
وربد ن بذت احلكومبة احملةية والدولية املنبثقة عبن معاهبدات لقبو  ا نسبان الب  صبادرت عةي با. 

 معجلم التوصيات ال  رُبةت  ل  انستعراي األو  يف إسار انستعراي الدوري الهامت.
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 هيئببببات اقببببدا اقببببارير شببببامةة يف موعببببدها إىل   واصببببةت كينيببببا أيضبببباا التقاااااريرتقاااادي   -90
املعاهببببدات والة ببببان املعنيببببة حبقببببو  ا نسببببان يف األمببببم املتحببببدة ههببببأن خمتةببببف املعاهببببدات البببب  

 األونالتاليبة  التقبارير مبن منذ إجرا  انستعراي، ردمت كينيا التقارير الدوريبة و  صادرت عةي ا.
التقريببر الثالببأ ههببأن الع ببد و انا اريببة الدوليببة لةقضببا  عةببل التمييببا العنلببري، هببأن إىل الراهبب  ه

التعببذيب وغببريه اا اريببة مناهضبة  ههبأنالتقريببر الثبباين و البدون اةببا  هباحلقو  املدنيببة والسياسبية، 
الثباين إىل اةبامس  ارير مبنالتقبو من ضروب املعامةة أو العقوهة القاسبية أو اللإنسبانية أو امل ينبة، 
التقريببر األون عبن اا اريببة األمببم و ههبأن الع ببد البدون اةببا  هبباحلقو  انرتلبادية وانجتماعيببة، 

واةبامس ههبأن اا اريبة  والراهب  ، والتقريبر الثالبأحبقبو  األشبخا   وي ا عاربة ةاملتحدة املتعةقب
، ن ببا  واسبب  املعاهببدات عةببل هيئببات ختةببفمل املللجلببات اةتاميببة ورببد ُنهببرت لقببو  ال  ببت.

 .إىل لد كبريونُ ذت 
امل سسببببات الوسنيببببة حلقببببو   اضبببب ة   أنشااااطة مؤسسااااات حقااااوق اإلنسااااان الوطنيااااة -92

وسنية لةهب ون ا نسبانية واملسباواة، والة نة ال، الوسنية حلقو  ا نسان يف كينياا نسان، والة نة 
اقدر هذه و  يف كينيا. هاورصد ت اوهاييف اعايا لقو  ا نسان  رئيسع ورو نة إرامة العدالة هد

 م ماا  إىل الدولة نرا ا نقدية ههأن رضايا خمتة ة يف سا  لقو  ا نسان، وا دي دوراا  امل سسات
حلقبو  ا نسبان. واهبارك يف أنهب ة عديبدة يف  مباا هالبةبد ربدماا ليلببا دولبة أكثبر اليا يف الدف 

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 شببراكات مبب  احلكومببة 

ضعت احلكومة الربنامج املتكامت الوسين لضمان إعما  لقو  ا نسان عةل حنو هادف. ورد و 
 دينية ومنجلمات ا تم  املدين والق اس اةا  لتيسريمنجلمات لةيهية املدنية يف كينيا ههراكة م  

اقدا اليهية املدنية ههأن األلكار الدسبتورية، مببا في با شبرعة احلقبو ، يف هيب  أحنبا  البةبد عةبل 
 .شامتمتكامت و  حنو
 التع بدات وانلتاامبات الب  مب  شبياا امت ،كينيبا  اواصبت  لتعهدات الطوعياةااللتزامات وا -95

البدفاس عبن  ،1391لعضوية سةس لقبو  ا نسبان يف عبار   اليشح اا دعمر عت ا عةل ن س ا 
ميثبببا  األمبببم  مثةمببا يبببنم عةبببل  لببحم اا عامليبببمببببادئ ومعبببايري مهببيكة  هاعتبارهببا لقببو  ا نسبببان

يف . و قببو  ا نسببانحلمببن اللببكوك الدوليببة  اقببو  ا نسببان وغريمهبباملتحببدة، وا عببلن العبباملع حل
مبببادئ املسبباواة  لببدعم شببى نليببات مببن أجببت ا ببوير هامببة   ببواتكينيببا  ، اختببذتهببذا اللببدد

إىل العدالة، مببا يف  لبحم البدفاس عبن  ايسري الة و و  والوئار انجتماعع، والتساما وعدر التمييا،
 .وال ئات احملرومةشخا   وي ا عارة األواألرةيات و  واملرأة لقو  ال  ت

املكة بب   مبب  اعاوهنببا ههببكت كامببتكينيببا   اواصببت  التعاااون مااي تليااات حقااوق اإلنسااان -97
ومنبذ اقبدا اقريرهبا هونيات يف إسار ا جرا ات اةاصة حلقبو  ا نسبان التاهعبة لألمبم املتحبدة. 

ارة كينيبا مبن أجبت رصبد لالبة ان يبذ األ ري، است اهت كينيبا ل ةببات هيب  املقبررين اةاصب  لايب
 املعاهدات.
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 التقدم المحرز في إطار متابعة االستعراض السابق -رابعاً   

. 1393كينيببا مائببة واسببعاا وأرهعبب  اوصببية  ببل  استعراضبب ا األو  يف عببار   ربةببتلقببد  -97
هببببذه  ويسببببةز ا ببببا  التببببان مببببن التقريببببر الضببببو  عةببببل لالببببة ان يببببذ التوصببببيات املقبولببببة. وُه عببببت

األ بر  املعنيبة ه  احلكومة وا  ات اا ا  هنا  عةل ة واسعسانت مواضيعية  التوصيات ضمن
 .انستعراي الدوري الهامته

 لصحاحات القضائيةاإل -ألف 
، 1393اللبادر يف متول/يوليبا  ،ضبائيةا صللات القاملعنية هفررة العمت  اضمن اقرير -98

مببن أجبببت ضبببمان  تببباوإعبببادة هيكة بببال القضببائع ا  ةعلبببرن اوصببيات واسبببعة الن بببا  هتببدف إىل
اوصبيات هيب  وربد ن بذت احلكومبة إىل لبد كببري  .ةلباإرامبة العد يف هب افيةال عاليبة و الك با ة و ال

 إىل الدسبتور ا ديبد أيضباا  وأد  م  اوصيات انسبتعراي البدوري الهبامت. تماشيةفررة العمت امل
والهب افية يف ا  بال  النااهبة والك با ة ههبكت كببري عبالتإداريبة اعتماد اهريعات لامسة واداهري 

ودعبم  ا فلت من العقاب ة وكبالاإرامة العدرادرة عةل إىل م سسة مستقةة  تاالقضائع، ولول
 .ها عةل حنو فعا شرعة احلقو  وإن ا 

                      السبببببببببببة ة القضبببببببببببائية  مبببببببببببن  ببببببببببل  إسبببببببببببار اغيببببببببببري ة،القضببببببببببائي سبببببببببببة ةالووضببببببببببعت  -91
وا سببراس يف  إىل العدالببة فببر  الة ببو  اعايبباهغببري  شببى ، اسببيااي يات1397-1391 ةة ببي ل

 قيببا العببد . ورببد ُسبب ةت نتببائج إ اهيببة اهببمت مببا يةببع  ليببادة يف عببدد القضبباة؛ وهنببا  حمبباكم 
؛ وإنهببا  نجلببار فعببا  اكبباليف اةببدمات القضببائيةوخت ببيط  إضببافية؛ واسببتحدا  حمبباكم متنقةببة؛

 املتقاضع. ا تلا  احملاكم ورسوم ا وجداوةا الامنية وميثا  ههأنلةمعةومات العامة 
يف كببت  انستهبباراتمكتببب إنهببا  مببا يةببع   واهببمت التببداهري األ ببر  املتخببذة مسبببقاا  -13

وإنهببا   إجببرا ات احملكمببة؛وابسببيز  إجببرا ات احملكمببة؛ يف هتمثببية ماملتقاضبب   حمكمببة ملسبباعدة
حمبباكم  اصببة لألس ببا   ة أيضبباا القضببائي سببة ةالوأنهببأت مكااببب رعايببة الاهببائن يف كببت حمكمببة. 

املنالعبببات  حمببباكموغبببريهم مبببن ال ئبببات الضبببعي ة. وهنببباك   بببز يف مرلةبببة متقدمبببة ههبببأن إرامبببة 
 نليبات هو إنها  السة ة القضائية ا ذري كان التغيريو  ا رائم البسي ة.وحماكم ملراك   اللغرية

 النااعات. لتعايا وايسري ا جرا ات البديةة لتسوية
 ةبس فبرل القضباة مبوجبب القبانون املتعةبا مبأعضبا  احملباكم و  سةبس فبرل القضباةوأنهب   -19

 ، البذين كبانواوأعضا  احملباكمهي  القضاة  أهةية تحقا من مد لة 1399عار ل وأعضا  احملاكم
يم لةقببب العمبببت وفقببباا  لسبببتمرار يفلا ديبببد، دسبببتور كينيبببا  يف اببباريد هبببد  ن بببا  عةبببل رأا عمة بببم

اعتبببربوا غبببري  البببذين وأعضبببا  احملببباكم،القضببباة حيبببا  ميببب  و  عةي بببا الدسبببتور.   يبببنمواملببببادئ الببب
 م هة ، احلا يف ال عن يف هذا القرار أمار احملكمة العةيا.
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وجيبببببة والتنجليميبببببة وامل سسبببببية والبهببببببرية القبببببدرات التكنولانسبببببتثمار املكثبببببف يف وأد   -11
             واهبببمت التبببداهري ا صبببللية الرئيسبببية األ بببر   .  بببال القضبببائعالك بببا ة يف ا املتناميبببة إىل ليبببادة

 يف  دمببة عدالببة ر بباس يسبباهم يف اوليببد ، الببذيةلببارامببة العد إنهببا  ا ةببس الببوسين مببا يةببع  
 واملسا لة املتبادلة. ةالدستوري والياهز واةدمة واملبادئاملهيكة املس ولية ريم  م  اليار ،الهعب

 لصحاحات الشرطةإ -با  
 ،ةهبرسإصبللات الاملعنيبة هفررة العمبت  يف ان يذ اوصيات كبرياا   ألرلت احلكومة اقدماا  -10
الهبرسة  دمبة صبل  إسبار   تبوفريأساسبية لاهبريعات . ورد ُسن ت عدة 1331نهأة يف عار امل

                   نيببببببةالهببببببرسة الوسالة نببببببة املعنيببببببة  دمببببببة رببببببانون  وهببببببذه التهببببببريعات هببببببع  يف كينيببببببا.واغيريهببببببا 
 ملرارببببة أدا يئبببة املسبببتقةة اةربببانون و ، 1399لعبببار  الهبببرسة الوسنيبببة دمبببة ربببانون ، و 1399عبببار ل

الهببرسة فرصببة  ملراربببة أدا يئببة املسببتقةة اةوعةببل سبببيت املثببا ، يببوفر إنهببا   .1399عببار ل الهببرسة
 ة. كما انه  هذه القوان  أيضاا امل مة الضرورية املتمثةة يف مراربة  دمة الهرس ج ة مدنية لتون
لتقيبببد الهبببرسة هاملعبببايري الدسبببتورية والدوليبببة اللبببارمة يف سبببا  لقبببو  ا نسبببان واحلريبببات  إسببباراا 

 موعببببة مببببن  األساسببببية. ويف الورببببت الببببراهن،  ضبببب  هيبببب  أفببببراد الهببببرسة لعمةيببببة فحببببم وفقبببباا 
ربد ُفحلبت لبى و  الناليبة الن سبية.األهةية من و  الضواهز املتعةقة هامل نية والنااهة وس ت األدا 

مبببن أفبببراد فبببرد  97 333 مبببن أفبببراد الهبببرسة. واسبببت اد مبببا يايبببد عةبببل فبببرداا  917اآلن سببب لت 
ههأن التدريب والتوعية ههأن من  التعذيب وغريه من ضروب سو  املعامةة، و من دورات الهرسة 

 .التعذيب استخدار  جلرة خمتة دولية أسر وسنية و 
 إن وحيقببا في ببا انت اكببات لقببو  ا نسببان ههببأنضببد الهببرسة  قببدرا شببكاو  ومببا مببن -12
إدانبببت م. واضببب ة  ولبببدة الهببب ون الدا ةيبببة  و اةبببحم اننت اكبببات يف لبببا  ثببببتمراكبببب يللببباو 

. ومب    ههبأن انت اكبات لقبو  ا نسبانشبكاو مبس ولية التحقيا م  أفراد الهرسة عندما اُقد ر 
 يف الهكاو  الواردة من ا م بور ههبأن سبو  الهرسة أيضاا    لحم، انجلر اةيئة املستقةة ملراربة أدا

اعبب  إلالببة املسببألة إىل  يف رضببية مببا، اببورت شببرسع أثبتببت التحقيقببات الببرف الهببرسة. وليثمببا
، 1399ورد أُعد مهروس رانون اةدمة الوسنية لقضاة الوفيات لعبار مكتب مدير النياهة العامة. 

              قيقبببات يف الوفيبببات الناهبببة عبببن أفعبببا  إجراميبببة عني بببة، البببذي مبببن شبببأنا أن يايبببد مبببن اعايبببا التح
 احلبس انلتياسع.أثنا  يف الس ن أو  ياتالوف وأعمةيات القتت  ار  ن ا  القضا ،  وأ

 إلصحاحات السجون -جي  
القبوان  من مهباري   والداا  1392عار ل ةريمسةو  احلشخا  مهروس رانون األيهكت  -15

ا صببببللات مهبببروس القببببانون هببببذا يرسببببد نيببببة. و ا معيببببة الوس عةبببل لاليبببباا  عروضببببةامل الدسبببتورية
 ونضببعيعر  الببذيناملببو     ببري عقوهببات راسببية عةببل وييف إدارة السبب ون، البب  جببرت املختة ببة 

ومنببذ أن هببدأ  ةمعامةببة أو العقوهببة القاسببية أو اللإنسببانية أو امل ينببة.ل مسببةو  احلريببةاألشببخا  
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إعببادة اأهيببت  ، ألببرل اقببدر كبببري ن سببيما فيمببا  ببم1338ون يف عببار ان يببذ إصببللات السبب 
عةبل لبد  ملبو    والسب نا للباخ اة، والنقت، والرفاه العبار الس نا ، والسكن، والرعاية اللحي

 و بري هاسبتمرار ابرميم هيب  السب ون القدربة. 1393منذ عار  إضافياا  س ناا  99وشيد  .سوا 
 يسببببت يدون مببببن نجلببببار غببببذائعو  سبببب  ( لي مولببببد جديببببد 55 333رُببببد ر  ميبببب  السبببب نا   و 

أُد ةبببت  سبببينات عةبببل مرافبببا النجلافبببة يف هيببب  السببب ون، واقبببد ر  ميببب  السببب ينات و  ،متبببوالن
دا ببت السبب ن  عمببت فيببا مو ببف صببحعيف كببت سبب ن مرفببا صببحع يال ببوت اللببحية، ويوجببد 

 وإدارة مراربببة السببةوك دوراا  ورببد أدت السببة ة القضببائية .لةعمببت يف  دمببة ا تمبب  احملةببع ا ارجببو 
 الت الية.غري  عقوهاتن عن سريا استخدار انكتجلاظ يف الس و لةغاية يف احلد من  كبرياا 
 ةدستوريبادئ الامل عةلالس ون  مو  ع تدريب هي سياسة ل احلكومة أيضاا  ا باو  -17

 مرلةة  ل  رينكاحملام  واملستها  األ لائي ه يستعان ويف الوار ، وإعما  لقو  ا نسان.
 .عم هرامج لقو  ا نسان يف الس وند من أجتالتو يف 

 حماية المرأة وتمكينها -داا 
مببببن ليبببأ التمتبببب   اتالت اواببب يفأوجببببا عبببدر املسبببباواة هببب  ا نسبببب  يف كينيبببا، ات ةبببل  -17
ويبنم  املهباركة السياسبية.و  العمالبة،و  ا،تحكم في باحللبو  عةبل املبوارد والبو  احلقو  األساسبية،ه

مبن أجببت ضبمان ا نلبباف واملسباواة هبب  ا نسبب  الدسبتور ا ديببد عةبل إجببرا ات إ اهيبة م مببة 
 73املبادة ابنم و  أي فبرد ألي سببب مبن األسبباب.إلا  التمييا  القانون األمسلوحيجلر يف كينيا. 
القضببا  عةببل التمييببا هبب  ا نسبب  يف عةببل مبببادئ من ببا مبببدأ  األراضببع ةسياسبباسببتند عةببل أن 
( مببن 0 25. واك ببت املببادة األراضببعمببتلك  واألعببراف واملمارسببات املتعةقببة هاألراضببع واالقببوان 

أن يت بباول عببن  لببحم،  ببب  متسبباوية يف إسببار الباوا . وفضببلا  كةي مببا لقوربباا  الدسبتور لةبباوج 
                 ومتبببببنا  .عبببببدد األعضبببببا  مبببببن ن بببببس ا بببببنس املنتخبببببب  أو املعينببببب  يف اةيئبببببات ثةثبببببع األعضبببببا

عةببل هيبب   والت ببوريف التعيبب  والتببدريب  كافيببة ومتسبباوية لةرجببا  والنسببا   فرصبباا ( 9 101املببادة 
 البب  رأة الكينيببةمبثاهببة فببأ   ببري هالنسبببة إىل املبب هببذه األلكبباراعببد و  يف اةدمببة العامببة. سببتوياتامل

 تمعية.ا ثقافية و ال عةل مر التاريد، ه عت امل ثرات، كان ملريها الت ميش
يف ا معيبة  مقعبداا  27نستي ا  احللة الدنيا لةنسا  يف الربملان،  لم ةن الدستور و  -18

هالتعي  يف سةس الهيو . وهعد اننتخاهبات العامبة الب  نجلمبت يف  اهغة ا مقعداا  97الوسنية و
ومل ا ا أي من النسا   الربملان. لعضوية امرأة 97، مل انتخب سو  1390البةد يف ن ار/مارا 

يف سةببس الهببيو . ومبب   لببحم، لاد عببدد عضببو يت انافسببن عةببل منلببب حمببافب أو منلببب الةببوا
النسبببببا  يف الربملبببببان احلبببببادي عهبببببر ليبببببادة كببببببرية ه ضبببببت األلكبببببار الدسبببببتورية املتعةقبببببة هاملقاعبببببد 

 املخللة.
 األ ر  املعتمدة لضمان متك  املرأة ما يةع  ا  اهيةواهمت التداهري  -11
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 املنقحببببببببة( املتعةقببببببببة هاملهببببببببييات العامببببببببة  األفضببببببببةيات  الةببببببببوائا التنجليميببببببببة  أ( 
يف املائة من هي  العقود احلكومية لةنسبا  والهبباب واألشبخا   03ال  ختلم  والتح جلات(

 "أويببباو" وي ا عاربببة دون منافسبببة مببب  الهبببركات القائمبببة. وربببد أنهبببأ فخامبببة البببرئيس صبببندو  
مع اة من ال ائبدة للسبت ادة مبن للبة لتمك  النسا  والهباب من احللو  عةل منا ورروي 

 يف املائة املذكورة أعله؛ 03  لا
( ورببببانون اسببب يت األراضببببع 1391لعبببار  91ربببانون األراضبببع  القببببانون رربببم   ب( 

( الةببذين يايببدان مببن فببر  امببتلك النسببا  لألراضببع واسببتخدام ن 1391لعببار  0 القببانون ررببم 
 ة؛ا ر  وعن سريا احليالة الهخلي ةا، عن سريا

 القانون  تناسةية لثنا لجلر اهويا األعضا  الالقانون الذي سنتا كينيا ههأن    ( 
املوجبودة يف ستمعبات حمةيبة  تناسبةية لثنبا ال اهبويا األعضبا ملنب  ظارسبة  (1399عار ل 01ررم 

 رةيةة يف البةد، واملعاربة عةي ا؛
لةنسببببا  والرجببببا   الببببذي يك ببببت املسبببباواة 1390 املةكيببببة الاوجيببببة لعببببار رببببانون  د( 
عةي ببا والببتحكم في ببا إلا  املمتةكببات الاوجيببة مببن ليببأ احلببا يف امتلك ببا واحللببو   املتبباوج 

 والتلرف في ا؛
املسبباواة  عةببل ضببماناتالببذي يهببمت  1399رببانون األلببااب السياسببية لعببار   ه( 

واقبدر ا نسب . ة، وسد ال  بوة هب  يالسياساحلياة ه  ا نس  من أجت اعايا مهاركة املرأة يف 
واعايبببا  مراعببباة لبببااب اوجي بببات مبببن أجبببتربببانون األاملنلبببو  عةي بببا يف مدونبببة رواعبببد السبببةوك 

وان يببذ التسبباما والتبباار  لقببو  ا نسببان واحلريببات األساسببيةا نلبباف واملسبباواة هبب  ا نسبب  و 
 ؛ال  اهمت ا مي  األنه ة السياسية

البب  اضبب  راعببدة لتكبباف  فببر   1399 لعببار مدونببة رواعببد السببةوك اننتخببا   و( 
اهببب   عةبببل جبببو وثقافبببة  واتضبببمن هبببذه املدونبببة ألكامببباا  تنافسبببية.النتخاهبببات نملرشبببح  يف اا

 هالن   عةل مهاركة املرأة يف السياسة.ف مي  هذه األمور اعود وانليار،  التة فو  التساما

 العدالة االنتقالية -ها  
 ا ريبببدة ةبببذه الة نبببة يفالتقريبببر اةتبببامع  نهبببر  لجناااة الحقيقاااة والعدالاااة والم اااالحة -03

، نارهبببت 1390يف كبببانون األو /ديسبببمرب . و 1390لايران/يونيبببا  7حلكومبببة كينيبببا يف  الرمسيبببة
 معيببة تمكبب  ال وأرراببااحلقيقببة والعدالببة وامللبباحلة  القببانون املتعةببا هة نببةا معيببة الوسنيببة اعببديت 

الة نبببة املهبببيكة هببب  الوكبببانت لةنجلببببر يف ُعي نبببت  وربببد النجلبببر يف التوصبببيات. مبببن فعةيببباا الوسنيبببة 
 .التن يذ ومداه إسارتوصيات و ديد سبيعة ال

                       (ةأسببببببببببر  125 297  شخلبببببببببباا  770 119  اً األشااااااااااوا  المشااااااااااردون دا لياااااااااا -09
                  رببببد جببببر و  .1338هببببو عببببدد املهببببردين  ببببل  فببببية العنببببف البببب  اةببببت اننتخاهببببات يف عببببار 
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ردمت ةم أشكا  خمتة ة من املساعدة، و  شخم من م هالعودة إىل ماارع م، 053 333 إرناس
لبد  مهروس، وإعادة هنا  املنال  احملروربة واملبدارا، واقبدا أدوات الاراعبة.  ما  رأامبا يف  لحم 

 .اا فببببدان 13 709 ابةببببا مسببببالت اكومببببة احل متتةك ببببا يف أراضببببع ةأسببببر  8 752 اببببوس  وأُعيببببد
لكبت والبدة لكبع  شبةن كيبين 233 333 عةبل مبةبا من املهردين دا ةيباا  أسرة 897ةت ولل

كينيببا مببن املهبردين املوجببودين يف أوغنببدا هببالعودة إىل   017جبر  إرنبباس و  اببدأ لياهتببا مببن جديببد.
 ل ببم ، 1395-1392 ببل  السببنة املاليببة و  يف أوغنببدا. أسببرة 120الببوسن، اببارك  ورا هببم 

هنببا  املايببد مببن لتن يببذ األنهبب ة التاليببة   ةن كيببينشببمليبب   735مبةببا  ا ببويط السببة اتلارة و لبب
، عمةيبات القرعببة وانجلببيم، عمةيبات مسببا األراضبع وإجببرا  ؛املنبال  لألشبخا  املهببردين دا ةيباا 

ومببب   لبببحم، اباسبببأت إجبببرا ات إعبببادة ابببوس   .املهبببردين دا ةيببباا  عةبببل األفبببرادواوليببب  األراضبببع 
ن العوامبببت من بببا مبببا يةبببع  إ  بببا  ال بببرل األون يف  ديبببد هيببب  املهبببردين دا ةيببباا هسببببب عبببدد مببب

الببنقم يف املياانيببة واملببو    و  الببذين يسببتحقون أن اهببمة م هببذه ا جببرا ات، املهببردين دا ةيبباا 
ملهبببردين فيمبببا  بببم ا الورايبببة واحلمايبببة واملسببباعدة ربببانون يتبببياو  ملعا بببة مسبببألة التهبببرد البببدا ةع.

واج بببة مل قبببو حلرائمبببة عةبببل ا، إسبببل  اسبببت اهة 1391عبببار ل املتبببأثرةوا تمعبببات احملةيبببة  يببباا دا ة
ال بيبة واملبنا  تهاألغذيبة واملسباكن وا مبدادا  با  ف بو يتبيا إنهبا  صبندو  .لتهرد الدا ةعا

السياسبة الوسنيبة . وابوفر جديبدة إ اد سبت عيشملساعدهتم عةل  ال  اقدر إىل املهردين دا ةياا 
 ة ن . هاية إضافية يف كينيا ساعدة لةمهردين دا ةياا  احلماية واملن  التهرد الدا ةع واوفريمل

الوفبببببا  هالتااماهتبببببا الدوليبببببة فيمبببببا يتعةبببببا حبمايبببببة اللجئببببب ،   اواصبببببت كينيبببببا الحاجئاااااون -01
 .داداب وكاكومببا خميمببات اللجئبب  يف مببن السببكان اللجئبب  يف كبببرياا   عببدداا  لاليبباا  استضببيفو 

األمبببم م وضبببية مببب  اللبببوما  و األسبببراف اا بببا  ثلثبببع  إىلنيبببا كي  انضبببمتوعبببلوة عةبببل  لبببحم، 
يف ضببببو  و  املتحببببدة السببببامية لهبببب ون اللجئبببب  لتيسببببري العببببودة ال وعيببببة للجئبببب  إىل اللببببوما .

رببد هبباللجئ ، و  ةاملتعةقبب اتالتهببريع احلكومببة لاليبباا اسببتعري الدسببتور،    جببا   بباات الببري التغيبب
ةتمسبع الة بو  مل احلمايبة ريوفيبنم عةبل اب، البذي 1392عبار ل مهبروس ربانون اللجئب اريلبت 

 د و  كينيا.من التمييا عند واللجئ  وأسرهم 
 ثنببائعالا ببا  ان ُوضبب   ةالمحكمااة الوالصاا/مااي المحكمااة الجنائيااة الدوليااةالتعاااون  -00

 موضببب  التن يبببذ حببببذافريه، ظبببا يسبببر دون شبببحم 1393هببب  كينيبببا واحملكمبببة يف عبببار عةيبببا  املور ببب 
 هونيت ا يف البةد.احملكمة س اض ل

 حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان والشهود -واو 
اقدر احلكومة الدور الذي يض ة  ها املدافعون عن لقبو  ا نسبان ومنجلمبات ا تمب   -02

مببن  ةهببرسةلمركببا  لببد شببكو  سبب ت أن ينت ببحم لقورببا ي مببداف  اُ وينبغببع أل املببدين يف البةببد.
 سببيلا  الهبرسة اةيئة املسبتقةة ملرارببة أدا  اوفرقات. وها ضافة إىل  لحم، ايسري إجرا  التحقيأجت 
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ضببد  مرببد اكببون لببدي  اجلةمبباتن ا هببلع عببن أي عببن لقببو  ا نسببان مبب  املببدافع ك ببنن ببر ر
 مستقةة حلماية اله ود.كالة و ماية اله ود، أصبا لدينا اآلن فيما يتعةا حبو الهرسة. 

 مني التعذيب -زاي 
نببببب  التعبببببذيب وغبببببريه مبببببن ضبببببروب املعامةبببببة القاسبببببية مل رويبببببةلدسبببببتور ضبببببمانات يقبببببدر ا -05
 الهببرسة الوسنيببة دمببة رببانون و ببرر  لةمعببايري الدوليببة حلقببو  ا نسببان. امل ينببة وفقبباا اللإنسببانية و و 

 امل ينبةاللإنسبانية و و القاسبية أو العقوهبة التعبذيب وغبريه مبن ضبروب املعامةبة أعمبا   1399لعبار 
ا سبار مبن أجبت ابوفري  1392عبار ل ربانون منب  التعبذيبالهرسة. ورد أُعد مهبروس ال  اراكب ا 

مب  اا اريبة األمبم  شبياا امت ي اواملعاربة عة هان  أفعا  التعذيب وسو  املعامةة ولجلر ملالقانوين الللر 
عةببل  1392عببار ل ةريبباحلمسببةو  مهببروس رببانون األشببخا  وُعببري  املتحببدة ملناهضببة التعببذيب.

ال  ُلبدد ةبا إسبار  القوان  الدستورية وهو والد من. 1392متول/يوليا  15لوسنية يف ا معية ا
سبوا   ،ت بايناأللكار الدستورية املتعةقة حبقو  احملهذا إىل إن ا  مهروس القانون ي دف و  لمين.

 يف الس ن.  أو لد  الهرسة
التبدريب العمةبع عةبل اتضبمن اآلن هبع و ، املناهج التدريبية ألفبراد الهبرسة روجعت ردو  -07

ورببد  ضب  هيبب  املةتحقبب   البيار لقببو  ا نسبان، مبببا يف  لبحم لجلببر التعبذيب وسببو  املعامةبة.
 ةتدريب يف سا  لقو  ا نسان.ل 1399هالهرسة منذ عار 

، ةالبدنيب وهبةالعق لجلبر (اعبديتهبروس ربانون ال  بت  واهمت املقيلبات الب  يتضبمن ا م -07
 .البدنية والعقةية سلمتان إنسانيتا أو اضر ه  ت مد الير ىل خا دي إ وأي ظارسة ثقافية

مراكببا التعببايف مببن العنببف ا نسبباين يف أهببم املستهبب يات العامببة يف هيبب  أحنببا  وفُتحببت  -08
عةبل اقبدا سببت  1392 لعبار ربانون هايبة الضبحايايبنم و البةد ملعا ة رضبايا العنبف ا نسباين. 

 هاية  اصة لة ئات الضعي ة. ا رب والتعويط لةضحايا واوفري

 مكافحة الفساد -حا  
 ت ببباالبببيار لقبببو  ا نسبببان وهاي يف سببببيت رئيسبببع  بببد مبثاهبببة احلكومبببة ال سببباد اعتبببرب  -01

ةنااهببببة واأل ببببل  ل معببببايري صببببارمة 1393لعببببار  اكينيببببدسببببتور  ورببببد لببببدد  يف البةببببد. اوإعماةبببب
يسببتوفي ا القببادة  اليببة لةنااهببة يتوربب  أنعةببل معببايري ع ويببنم ال لببت السببادا  ديببداا  واملسببا لة.

واملس ولون يف الق اس العار. ورد ُسن عدد من القوان  لت عيبت الهبروت املنلبو  عةي با يف هبذا 
               ال لبببت وإن ا هببببا. وأهبببم هببببذه القبببوان  القببببانون املتعةبببا هة نببببة األ لريبببات ومكافحببببة ال سبببباد 

كافحبببببة ال سببببباد ومنعبببببا واعايبببببا مب واكةي  بببببا  نبببببةيقضبببببع هإنهبببببا  هبببببذه الة البببببذي 1399لعبببببار 
 األ لريات والنااهة.
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ملللقببة  ويوجبد لبد  مكتبب مببدير النياهبة العامبة وا  بال القضببائع ولبدات متخللبة -23
 1391ار عبللقيبادة والنااهبة ربانون ايتبيا و  ومقاضباهتم. جرائم ال ساد وا برائم انرتلبادية مراك 
ن الدسبببتور وضببمان انمتثبببا  لبببا، يف لبب  يبببنم ربببانون مكافحبببة  ن بببا  ال لبببت السببادا مببب اا إسببار 

 عةببل التحقيببا يف جببرائم ال سبباد وا ببرائم انرتلببادية واملعاربببة عةي ببا.ال سبباد وا ببرائم انرتلببادية 
مئبات القضبايا  ومللقبات ههبأنالبةبد  قيقبات  أجر هذا ا سار القانوين وامل سسع،  ه ضتو 

الهببروت األ لريببة امل ةوهببة مببن مببو  ع احلكومببة وانت بباك  رتلبباديةد وا ببرائم انال سبباه املتعةقببة
ظتةكبات عامبة هقيمبة مليب  مبن البدونرات كانبت مسبرورة  والق اس العار. واسيج  البةبد أيضباا 

، 1392و 1399يف ال ببببية هبببب  عببببامع ن. و إىل الببببوس، وأعادهببببا كتسبببببة هلببببورة غببببري رانونيببببةوم
ة اقبدر رانونيبمكتسببة هلبورة غبري  ظتةكبات عامبةل سباد اكافحة  نة األ لريات وماسيجعت 

أمريكع( كمبا لالبت  مةيون دونر 03  ما يعاد  اقريباا  شةن كيين هةيون 1.5هأكثر من ريمت ا 
مةيبببون دونر  703  مبببا يعببباد  اقريبببباا  شبببةن كيبببين هةيبببون 71ظتةكبببات عامبببة هقيمبببة  فقببدان دون

كبببة. وأوىل مكتبببب املبببدعع العبببار األولويبببة وابببد لت مره قيقبببات أمريكبببع( عبببن سريبببا إجبببرا  
 املبةغ  عن املخال ات يف إسار مكافحة ال ساد. نها  نجلار حيمع 

 حرية اإلعحام وحرية التعبير  -طا  
واجبببب و  احللبببو  عةبببل املعةومبببات،يف لبببا الهبببعب  الدسبببتور يكبببرا  حرياااة اإلعاااحام -29

مهبروس و  1392لعبار  ون لرية ا علرمهروس رانملن ي ةب ا. ورد صيا  قدا املعةوماتالدولة ا
 .عةببل دراسببت ما لاليبباا  امللببةحة واعكببف ا  ببات صببالبة ،1390رببانون هايببة البيانببات لعببار 
 اا اعري بب فيتضببمنان عةببل وجببا اةلببو  ا عببلر،اقدميببة حلريببة  مبببادئ ويضبب  مهببروعا القببانون 

مببن لببيس سببتمدة امل عببن املعةومببات كهببفواجببب الو لةحببا يف احللببو  عةببل املعةومببات،  اا واسببع
 عةومببات مببن هيئبباتاملاحلببا يف احللببو  عةببل الو ببائف العامببة، و ظارسببة مببن  هببت العامببةاملةكيببة 

 اا ي ببري لببدو  يراعببع احلببواجا الةغويببة لةحلببو  عةببل املعةومببات اا وهسببي  اا واضببح  اصببة، وإجببرا ا 
ملببو  ع  العامببة لةكهببف عببن املعةومببات، واملسببا لة وشبباملا  اسببتبارياا  ، ونجلامبباا أدىن مببن التكبباليف

الهبب افية انونببان، هعببد سببن ما، اعايببا قسببيتيا هببذان الو  .وهايببة املبةغبب  عببن املخال بباتا عببلر، 
املهاركة هنهبات يف عمةيبة عةل املواسن  الكيني   ، وسيساعدانواملسا لة يف إدارة اله ون العامة

، وهببع األوىل 1391ا يف عببار التبباد  امل تببو  لةبيانببات يف كينيب. وربد اخُتببذت مبببادرة صبن  القببرار
كومببة اعمببت هببذه املبببادرة عةببل نهببر هيانببات احلو  أفريقيببا جنببوب اللببحرا  الكببرب .مببن نوع ببا يف 
 لة مي . لتكون متالة عةل شبكة ا نينت ةررمي صيغةيف  وإللا اهتا

يبة ر املتعةقبة حبالوسنيبة   باروانيناحلكومبة أن اعيبد النجلبر يف  مبن ةببسُ لقبد   تعبيارحرية ال -21
 كينيبببا  املعبببد ( ربببانونأُعيبببد النجلبببر يف  القبببانون البببدون. ويف هبببذا اللبببدد،ملوا مت بببا مببب  التعببببري 

وُأصببدرا هعبببد  لببحم. ومهبببا اآلن  ،1390 لعببار وربببانون وسببائز ا عبببلر وانالببانت معةومبباتةل
 حمكمة لةنجلر يف مد  دستوريت ما. معروضان عةل
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 ات الوالصةاإلجرا  تليات إلى ات مفتوحةتوجيه دعو  -يا  
املكة ب  و حلقبو  ا نسبان  مب  ا جبرا ات اةاصبة كامبتعةبل حنبو  كينيا التعباون اواصت   -20
ومنببببذ اقببببدا اقريرهببببا األ ببببري،  ونيببببات مببببن األمببببم املتحببببدة والنجلببببار األفريقببببع حلقببببو  ا نسببببان.ه

. عاهبداتاست اهت كينيا ل ةبات هي  املقررين اةاص  لايبارة كينيبا مبن أجبت رصبد لالبة ان يبذ امل
انست اهة هيسر ةذه ال ةبات يعتمد عةل انالا  يف الورت املناسب هالولارة أو ا دارة  هيد أن

كينيا  ل  ال ية املهمولة هانستعراي،  رد لار هعط املقررينو  احلكومية املعنية والتنسيا مع ا.
ملأمونبة و بدمات اللبرف حببا ا نسبان يف احللبو  عةبل ميباه الهبرب ا ةاملعنيب ةاةاصب ةقبرر املمن م 

املقببببرر اةببببا  املعببببين حبقببببو  ا نسببببان لةمهببببردين و كااارينببببا دي ألبوكريكيببببا،، السببببيدة اللببببحع
احملكمبببة  اهبببالوكا هيببباين. وعةبببل املسبببتو  ا رةيمبببع، استضبببافت احلكومبببة أيضببباا ، السبببيد دا ةيببباا 

لة نبة  سبتثنائيةادورة و    كبا  البوعع اجتمباسعقبد مبن أجبت  حلقو  ا نسان والهبعوباألفريقية 
 .األفريقية حلقو  ا نسان والهعوب

 تدابير عدم التمييز المتوذة منذ االستعراض -كاف 
الراميبة إىل  العمةيبات هدور ريبادي يفلةه ون ا نسانية واملساواة  نة الوسنية اض ة  الة -22

 املواسنبببةون ربببانويتنببباو   مبببن الدسبببتور. 17لةمبببادة  ةتمييبببا وفقببباا التعبببري لاعايبببا املسببباواة وعبببدر 
هعبببط القضببببايا املتعةقببببة هببببالتمييا الببب  كانببببت موضبببب  اهتمببببار يف  1399عببببار واة بببرة يف كينيببببا ل

لةنسببا  هنقببت جنسببيت ن إىل  ويسببما القببانون لاليبباا التهببريعات السبباهقة املتعةقببة هقضببايا اة ببرة. 
نسبية. اقضع هتس يت هي  األشخا  عبدرع ا  ألواج ن وأس اةن. ويتضمن القانون ألكاماا 

األشخا  عدرع ا نسية من لالة  ميدانياا لتحقا ا يفالرئيسية  تام ماتمثت ل  ر لةسةس وهناك 
. ويبقببل هالتعبباون مبب  احلكومببةملعا ببة املسببألة، و لببحم لةببو  عمةيببة  عةببل إ بباد ، يعمببتيف كينيببا

 انعدار ا نسية هو عدر الوعع هاةياكت القائمة. التحدي األكرب أمار لت مهكةة

 حماية األطفاا -الم 
لقبو  األس با ، مثبت  فيمبا  بم  با دوليباا  املعبيف ببادئعةبل عااقبا املالدستور يأ ذ  -25

 ت.متعةقبة هال  بيف كت مسألة  احلاسم العنلريهكت  الذي ملاخ ال  ت ال ضةل،مبدأ مراعاة 
أللكببار مبب  ا هببذا القببانون ألكبباروا مببة مل شببى اعببديلت (ت  املعببد ال  بب رببانونمهببروس ويقببي  

 أي لجلبببر أي معامةبببة، مببببا يف  لبببحم ليهبببمتعاربببب عةي بببا يُ الببب  ويوسببب  ن بببا  ا بببرائم  الدسبببتورية.
 وحيبدد الدسبتور سبن .البدنيبة والعقةيبة سبلمتان إنسانيتا أو اضبر ه  ت مد الر خ، ثقافيةظارسات 

 عببن  لببحم فضببلا  سببن الرشببدمببن القببانون املتعةببا ه 1املببادة  اببنمو  .ةبباوا ل أدىن لببداا  الثامنببة عهببرة
سبببن الثامنبببة  عنبببدما يبةبببا وغبببري  اضببب  ألي ريبببود هسببببب السبببن راشبببداا  يلببببا هبببخمال عةبببل أن
 عامباا  98 هبو هةبوع سبنلسن الاوا  إلاامع أدىن  لدعةل  1392رانون الاوا  لعار وينم  عهرة.
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 1392عبار ل مهروس رانون هايبة األسبرةويعتمد  .اا عرفيالاوج  سوا  كان الاوا  إسلمياا أو  كلل
 األس ا . مبن في مضحايا العنف املنان  وإغاثة انم عةل هاية ألكاماا 
مسببألة اتعةببا ةقةببا، و ل مثببرياا  اا انسببتغل  ا نسببع لةنسببا  وال تيببات يف كينيببا أمببر ويهببكت  -27

البذي يرمبع إىل  عا سار التهبريعع الرئيسب. و ن ج شامت ومتكامتاأل ذ هت ةب وا ال  تحبماية 
مكتببب . ورببد وضبب  1337لعببار ة ببرائم ا نسببية ل التلببدي ا نسببية هببو رببانون د مببن ا ببرائماحلبب

هبأن اوصبيات همعبايري و يوس  ن ا  هذا القبانون ويقبدر  اا مرجعي دليلا املدعع العار وولارة العد  
رئبيس القضباة نهبر ، 1392يف عبار و  خمتةف مقدمع اةدمات األساسية. إىلأفضت املمارسات 

حمنبببة الضبببحايا والهببب ود أثنبببا  اعبببا    ، الببب1392عبببار ل ائم ا نسبببيةا بببر  ههبببأناحملكمبببة  رواعبببد
 ا رائم ا نسية. مقاضاة مراك 

عةبل  1390-1338كافحبة انخبار هالبهبر لة بية املتعةقة مبكينيا ل  ة العمت الوسنية واركا  -27
 ،والتبببدريب، القبببانون إن ببا التعببباون يف سبببا  والتوعيبببة، وهايببة الضبببحايا، وا صبببل  التهببريعع، و  ،الورايببة

هبببدأت عمة بببا. و  . وربببد أنهبببئت  نبببة استهبببارية معنيبببة مبكافحبببة انخبببار هاألشبببخا وابببباد  املعةومبببات
الببب   بببري إعبببدادها مهبببروس السياسبببة العامبببة ههبببأن عمبببت األس بببا   واهبببمت األسبببر السياسبببااية األ بببر 
   والسياسة العامة لةحماية انجتماعية.

 األشوا  ذوو اإلعاقة -مي  
مكبان كبان. أي شكت من أشكا  التمييا ضبد هيب  األشبخا  يف أي الدستور حيجلر  -28

 انمو  .1330ويكر ا هذا املورف ن سا يف رانون العمت ورانون األشخا   وي ا عارة لعار 
ارئبببة ال و ة  رتبببو بببائف املاليف املائبببة مبببن هيببب   5 األ بببري عةبببل ختلبببيم مبببن القبببانون 90املبببادة 

التن يبذ ة. واةتبار احلكومبة هضبمان ألشبخا   وي ا عاربلع  العبار واةبا  يف الق باوالتعاردية 
اهبكت ال   عامةمقاعد اةيئات اليف املائة عةل األرت من  5 القاضع هتخليم ةمبدألالتدر ع 

( مبببن 1 52املبببادة ، مثةمبببا ابببنم عةبببل  لبببحم ألشبببخا   وي ا عاربببةهبببالتعي  ل هاننتخببباب أو
يف  ن الدسببتور عةبببل سببن اهبببريعات لتعايببا متثيبببت ال ئببات امل مهبببةمببب 933الدسببتور. وابببنم املببادة 

 .1395الربملان، مبا في ا األشخا   وو ا عارة، حبةو  عار 
فببر   يف احللببو  عةببل سبباعدة األشببخا   وي ا عارببةملاحلكومببة عببدة هببرامج  ان ببذو  -21

 عارة يف او يف األشخا   وي اعةل  ةس الوسين لألشخا   وي ا عارةا يعمت و  العمت.
رببد ُلببد د سببن التقاعببد هالنسبببة إىل األشببخا   وي و  امل سسببات احلكوميببة واملنجلمببات اةاصببة.

يف لببب  أن سبببن اقاعبببد غبببريهم مبببن املبببو     عامببباا  75هبةبببوع سبببن  ا عاربببة يف اةدمبببة العامبببة
اعمبيم مراعباة إىل احلكوميبة  العامبة السياسبة ارمبعوعبلوة عةبل  لبحم، . عامباا  73احلكومي  هبو 

عببن امل شببرات  وهيبب  الببولارات احلكوميببة مةامببة هببا هلع سببنوياا  ،مسببائت ا عارببة يف الق بباس العببار
 .ها املتعةقة هاألدا احملددة لتعميم مراعاة مسائت ا عارة يف عقود
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البببذي أنهببب  مبوجبببب  األشبببخا   وي ا عاربببةاةبببا  هصبببندو  التنميبببة الوسنيبببة  وهبببدأ -53
عمةببا رببوان  كينيببا( مدونببة ، مببن 900ة  ال لببت ي ا عارببرببانون األشببخا   و مببن  01 املببادة

هبذا اللبندو  ويقبدر  .شبةن كيبين مةيبون 133مبةبا  وُ ل م لبا ،1393يف عار هلورة كامةة 
أج ببباة ابببوفري  مبببن أجبببت اللبببندو وُيسبببتخدر  سبببرهم.ألالبببدعم املبببان لألشبببخا   وي ا عاربببة و 

            ، د ببوةم األمبباكن البب  يراادوهنببا ايسببريو  ألشببخا   وي ا عارببةانقببت ا ن سببة عينبب ببدمات مو 
، واملعينببببات السببببمعية، ال بيببببة ، واأللذيببببةعكبببباكياالو املتحركببببة  الكراسببببعااويببببدهم ه يف  لببببحممبببببا 

 أسةقببببت، 1399يف نيسببببان/أهريت و  .املنا الدراسببببيةكبببب يببببةالبيضببببا ، واملسبببباعدة التعةيم عوالعلبببب
عهبر  الهبديدة، يسبت دف ارات وي ا ع ألشخا ل ائدة اةتحويلت النقدية ل نجلاماا احلكومة 

                مببببن دفبببب  ضببببريبة الببببد ت عمببببلا  ويُع ببببل األشببببخا   وو ا عارببببة أيضبببباا  .من قببببة يف كببببت أسببببر
 .اا إضافي د لا  يتيا ةم ، ظااألشخا   وي ا عارة ( من رانون0 91هاملادة 

 متنوعة/متعددة القطاعات تولصيات -نون 
الة نبة الوسنيبة حلقبو  ا نسببان يف    لحقاوق اإلنساان فااي كينياا اللجناة الوطنياةتعزياز  -59
 نببة دسببتورية مسببتقةة ارمببع إىل ك الببة التقيببد عببن كثببب مبعببايري لقببو  ا نسببان يف كينيببا.  كينيببا

 .الويت من لت عةل اللندو  املولد  ري ،مياانية الة نةوفيما  م 
ربانون يقضبع   تاثثير سياساي  اضاعة ألي غيارإنشا  وكالة مستقلة لحماية الشهود  -51

 وكالببة مسببتقةةهإنهببا  ، 1393عببار ل قببانون هايببة الهبب وداملعببد  ه، 1338هايببة الهبب ود لعببار 
 حلماية اله ود. ورائمة هذاهتا 

السياسة العامة و طة العمل الاوطنيتين بشاثن حقاوق  وضي اللمسات األ يرة على -50
 بببرية عةبببل سياسبببة عامبببة و  بببة عمبببت انت بببل سةبببس البببولرا  مبببن وضببب  الةمسبببات األ  اإلنساااان

. ومبببن املقبببرر نهبببر السياسبببة العامبببة 1391وسنيتببب  ههبببأن لقبببو  ا نسبببان واعتمبببدمها يف عبببار 
 عةل الربملان. " وعرض ا1392لعار  0املعروفة اآلن هاسم "الوررة ال لةية ررم 

ه ة يوية ونم عمة هاحل مبنجلمات ستم  مدين    جلل كينيامنظمات المجتمي المدني -52
لبةد. واهارك هبذه املنجلمبات لقو  ا نسان يف ا اليار هدور هار يف رصد مد لةغاية اض ة  

 اعتمبد ربانون منجلمبات احلكومة يف وض  السياسبات ا اائيبة الوسنيبة ويف عمةيبات التن يبذ. وربد
واسبيري عمةياهتبا، واعبرف هبذه  اللباخ العبار ليتيا إنهبا  منجلمبات 1390يف عار  اللاخ العار

 أنمن املتورب   انجليمياا  هاسم املنجلمات غري احلكومية. ويهكت هذا القانون إساراا  املنجلمات أيضاا 
 ا املسا لة واله افية يف هذا الق اس.يعا يسما هت
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 المتعلقة بحقوق اإلنسان  تياريةوالبروتوكوالت االت ديق على المعاهدات ال -سين 
نلبو  عةيبا عةل النحو املمس ت املعاهدات مكتب ا عيت عةل  لالياا  احلكومةاعمت  -55

من اآلليات ال  من شبأهنا ايسبري  ، وغريه1391عار ل يف رانون إهرار املعاهدات والتلديا عةي ا
 أللكار الدستور. التلديا عةل املعاهدات والربواوكونت يف كينيا وفقاا 

 إلغا  عقوبة اإلعدام -عين 
ه ببية وجيبباة، هببدأت احلكومببة منارهببات،  1393راي األو  لةبةببد يف عببار انسببتع هعببد -57

اناولببت كي يببة  هالتعباون مبب  الة نببة الوسنيببة حلقببو  ا نسببان يف كينيببا وغريهببا مببن ا  ببات املعنيببة،
 إ كبببا  البببوعع هببب  الكينيببب  ههبببأن مسبببألة إلغبببا  عقوهبببة ا عبببدار. لكبببن هبببذه العمةيبببة واج بببت

 املوارد املالية الللمة  جنال أنه ة التوعية يف هي  أحنا  البةد.صعوهات هسبب انفتقار إىل 

 المياه -فا  
جبببارة ارمببع إىل  سبب  إدارة  اعبباين كينيببا مببن شببا امليبباه ولببذلحم ابببذ  احلكومببة ج ببوداا  -57

املياه يف البةد من أجت اعايا إمكانية احللو  عةل امليباه ومرافبا صبحية نجلي بة. ويك بت الدسبتور 
نجلبببار مراجعبببة ال يف احللبببو  عةبببل امليبباه النجلي بببة واملأمونبببة هكميببات كافيبببة. وخبببري لاليبباا احلقببو  
 موا مببة ألكام مببا مبب مببن أجببت  يبباهاحلببا يف امل ونجلببار السياسببة العامببة الةببذين ينجلمببانالقببانوين 
 عةل النحو التان  الدستور

  ا ببببوير ه و عةببببل الك ببببا ة يف إدارة مببببوارد امليببببا 1390مهببببروس رببببانون امليبببباه لعببببار يببببنم
 ؛املياه و دمات اللرف اللحع  دمات

  ةة واملأمونبة هكميبجلي نية هاحللو  عةل املياه الناملائية الوسالعامة مهروس السياسة يتعةا  
 ؛كافية

 منببببباسا  وضبببببعت ولارة البيئبببببة واملبببببوارد املعدنيبببببة اة بببببة املائيبببببة الرئيسبببببية لةح ببببباظ عةبببببل
املتعةقبة ن يبذ األلكبار الدسبتورية جبت امبن أوإدارهتبا ههبكت مسبتدار مست معات امليباه 

 ."1303رؤيبببة عبببار املندرجبببة يف إسبببار "األهبببداف ا اائيبببة  يف امليببباه و قيبببا و احلقهببب
أثر اخن اي مستويات املياه إىل التخ يف من  ارمعشامةة اسيااي يات واتضمن اة ة 

  ل  املواسم ا افة.

ن سببيما  عةببل امليبباه لببو إمكانيببة احل سبب   الراميببة إىلامببة اةبببادرات واهببمت هعببط امل -58
 ختاينيبة يتمتب  هقبدرة البذييف ماشباكوا  سبد ماروهبا يف املناسا القالةة وشبا القالةبة اسبتكما 

مليب   5 333 عةبل معا بة كميبات مبن امليباه البت إىل ةربدر مي مكعبب و  ي مل 1.2 هنحو
جبر  إصبل   يف نبريو ،و  .نسمة 933 333املست يدين منا  ويبةا عدد السكانمي مكعب، 
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رة ببم مببن  األمببر الببذيمةيببون مببي مكعببب مببن امليبباه،  97فسببما  لببحم هاسببيداد  سببد ساسببوموا
لةميباه، ظبا عباد  انت بت أشبغا  مهبروس أولبانيتبا ويف نباكورو، .ههبكت كببري نقم امليباه يف نبريو 

امليباه، الرامبع انت ت أشغا  مهبروس إمبداد كيسبومو هعةل سكان ناكورو وضوالي ا. كما هالن   
  .إىل مضاع ة إمدادات املياه للاخ سكان كيسومو، وسيبدأ اهغيةا رريباا 

 لةة وشببا القالةبةاملناسا القا يف سد صغري ولوي مائع 133عن  لحم، ُهين  وفضلا  -51
وُل بر مبا يايبد  مةيبون مبي مكعبب. 97ابةا  من املياه ةإضافيكميات ، ظا أد  إىل ختاين  أساساا 
              مببببن احللببببو  عةببببل شببببخم إضببببايف  033 333 ظببببا مكببببن، 1393يف عببببار  هئببببر 933عةببببل 

متوسببب ة أرهعبببة سبببدود متعبببددة األغبببراي و و بببري هنبببا   البةبببد. ة مبببنخمتة ببب امليببباه النجلي بببة يف أحنبببا 
هع سد كيسرييان يف كاجيادو، وسد أوما يف كيتوي، وسد شيماسوسو يف كواهاايبحم،  - احل م

 سداا  97واقرر هنا   ربت هناية هذا العار.اننت ا  من أشغاةا  يُتور  و هيت، وسد هاداسا يف مارسا
 أمتبار مكعببة. 235ن ر متوسز احل م يف إسار اة ة متوس ة األجت هقدرة ختاينيبة البت إىل 

اننت ببا  مببن أشببغاةا  هنببا  أرهعببة سببدود أ ببر  كبببرية عةببل املببد  ال ويببت ويتور بب  رببد اقببرر أيضبباا و 
 ملي  مي مكعب. 1.8 لحم ردرة إضافية ابةا  سيتياو  .1395حبةو  عار 

، 1391واهبببببمت السياسبببببات املقيلبببببة مهبببببروس السياسبببببة العامبببببة الوسنيبببببة لةبببببري لعبببببار  -73
ومهروس السياسة العامة لتخاين املياه، ومهروس السياسة العامبة لةميباه العباهرة لةحبدود، ومهبروس 

 .1391السياسة العامة نستلل  األراضع لعار 

 الغذا  -لصاد 
اتبيا السياسبة العامبة و  احلبد مبن ا بوس وسبو  التغذيبة.العمت عةل همةتامة لكومة كينيا  -79

يغ ع األهعاد املتعددة لألمبن الغبذائع  شاملا  اا إسار  1399لألمن الغذائع والتغذوي لعار الوسنية 
لسببب ورا  ارا باس أسببعار . ويعتببرب انعتمباد امل برت عةببل ا نتبا  الاراعبع البعةببع او سب  التغذيبة

حبيأ أصبحت يف غري متناو  السواد األعجلم من الكيني . وملعا ة هبذه احلالبة، وس بعت  الغذا 
 1338يف عار  هكتار 991 133كانت مسالت ا ابةا   املناسا املروية ال  احلكومة وأصةحت

              ة سبببببببالامل اكتسببببببببت ويف دلتبببببببا اانبببببببا ولبببببببدها، .1391هكتبببببببار يف عبببببببار  950 833 لتلببببببببا
              1338يف عببببار  اتهكتببببار  831مببببن  لادت هببببذه املسببببالةيف هببببورا، و  ؛اا هكتببببار  2 752 ملرويببببةا

                يف  اا هكتبببار  9 297 ، أصببببحت املسببالة املرويبببةونويف هبب؛ 1391يف عبببار  هكتبباراا  0 108إىل 
يف فببدان ة ري مةيببون . وشببكت ان ببل    بب1338هعببدما كانببت منعدمببة يف عببار  1391عببار 
مهبببروس سمبببو  هدايبببة ، 1392كبببانون الثاين/ينببباير   1يف  ية،سبببالةالن قبببة امليف كونلبببو، /غاننبببا

 . الاراعة البعةيةمن  عن سريا اننعتا ايادة ا نتا  هلةقضا  عةل انعدار األمن الغذائع 
من بببا إىل  شبببى سبببعياا  وملبببائد األمسببباك مهببباري  وارهيبببة املواشبببعولارة الاراعبببة ووضبببعت  -71

الاراعببببة يف املنبببباسا واهببببمت هببببذه املهبببباري  مببببا يةببببع  اعايببببا  تحديات األمن الغذائع.ل التلدي
عبن  فية ا نتا ، فضبلا املد لت  األمسدة والبذور( م  ه دمداا احلضرية وشبا احلضرية وااامن 
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ببادرات األ بر  . واهبمت املوالبسبتنةمهاري  ا وير سو  صغار املنت ب  يف سبان ارهيبة املواشبع 
مهبباري  ليببادة إنتببا  األغذيببة مببن  ببل  الاراعيببة، و إنتببا  احملاصببيت هبب  امليبباه مببن أجببت مببا يةببع  

 مببن أجبت ضببمان ه عاليبة راضببعاأل ، واسبتخدار"احملاصبيت اليتيمببة" ، واهب ي  إنتببا راعبة املرويببةالا 
 منت ة.ستخدار األراضع هلورة مستدامة و ا

 التعلي  -قاف 
ومب   لبحم، هنباك  ة ميب .التعةيم ليف سا  اوفري إمكانية  هائلا  ة اقدماا ألرلت احلكوم -70

املببان عببن مببن أجببت  سبب  نوعيببة التعةببيم وخت يببف العببب  رةببا ههببأن نوعيببة التعةببيم يف كينيببا. و 
يف  التعةببببيمالراميببببة إىل ضببببمان سانيببببة  ليببببدت املخللبببباتاملدرسببببة، مةتحقبببب  هأس ببببا  ه األسببببر

شبةن كيبين يف املياانيبة املاليبة ل بية هةيبون  18.1ة لتبةبا هبذلحم يف املائب 00املبدارا الثانويبة هنسببة 
هالنسبة ن سب ا لتبةبا ا اين  انهتدائع التعةيم خمللات وليدت أيضاا  .1395-1392السنت  
التعةببيم انهتببدائع والتعةببيم سانيببة   ببوة هامببة حنببو ك الببة  وهببذهشببةن كيببين. هةيببون  90.5هببذلحم 
 السنوات الثل  القادمة.يف غضون  ههكت فعةعالثانوي 

هليب  شبةن كيبين لربنبامج التغذيبة املدرسبية  1.0ُردر مبةبا و ل  السنة املالية احلالية،  -72
هسببب اغي بب أي س بت عبن املدرسبة  عبدر مةيون شةن كيين لة وت اللحية لضمان 233ومبةا 
( يف املبدارا يف املنباسا جبوسمبن  فةنبتخةم   ‘جنا مباروفوكو‘ و ري ان يذ املهروس الرائد ال قر.

 القالةة وشبا القالةة.
املةتحقب  هاملبدارا عةبل األس ا  هي   للو  وإمكانية س  جودة التعةيم وملواصةة  -75

 هرنببامج شببامت لةببتعةم ا لكببيوين.اسببعل احلكومببة عةببل سبببيت األولويببة إىل وضبب   اعةببيم نببوعع،
               هةيببون شببةن كيببين لةببتعةم ا لكبببيوين، 97.2ه هببذه الغايببة،  لببم مبةببا إهبببان رببدر  ولتحقيببا

لتلميذ خمترب لاسو  إنها  و  ،هنا  ردرات املعةم و حممولة لألس ا ، مبا يهمت اوفري لواسيب 
 أحنا  البةد. كافةيف هي  املدارا يف  الثامن  الراه  إىل الل وف من

شبى مبن  صباغت سياسبات عامبةو ل  السنوات األ رية، سنت احلكومبة اهبريعات و  -77
األسببر التاليببة ا ةعببات  أجببت اوجيببا العمةيببة التعةيميببة عةببل خمتةببف املسببتويات يف البةببد. واعكببس

 الدستور الكيين  
   تعةبببيم األساسبببع اليبببنجلم ابببوفري  (1162لعاااام  61قاااانون التعلاااي  األساساااي  رقااا

الوسنيببببة  ةكومببببأدوار احل ويوضببببا أيضبببباا  لكبببببار يف البةببببد.اةببببا  هاوالتعةببببيم األساسببببع 
الدسببتور. هالراهبب   املةحببا املقاسعببات يف سببا  التعةببيم عةببل النحببو املببب  يف لكومبباتو 

 ؛اعةيم الكبار والتعةيم املستمر ويهمت أيضاا 
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  لتعةببيم صببللات احيببدد ا سببار الببللر   (1161 لعااام 11الجامعااات  رقاا  قااانون
املكة ببة هانتقببا  ال ببلب يببار  تهيئببة انيف اصببة البب  اهببمت إدمببا  ا امعببات اة العببان

 ؛سوا  لد  اصة عةلامعات عامة و جب  الذين متوةم الدولة لللتحا

 السياسات العامة التالية  أصلا  ورد وضعت 
  1161السياسااة العامااة اإلطاريااة للتعلااي  والتاادريب التااي لصاايغ  فااي عااام  

مت اهبباوجببا ا صببللات يف ر بباس التعةببيم. أمببا اوصببيات هببذه السياسببة، البب  
لببد كبببري مببن  ببل  وضبب  قببد ن ببذت إىل فهأكمةببا،  هيبب  عناصببر ر بباس التعةببيم

اتنبباو  مببا يةببع  ا صببللات امل سسببية، وإدارة التعةببيم اسببيااي يات سياسببات و 
ومتويةببا، واملن ببا  الدراسببع، واثقيببف املعةمبب ، والت ببوير وا دارة، واسببيااي يات 

 يين؛ا الررمية يف متناو  كت س ت كجعت التكنولوجي

  الببب   ،لتعلاااي  ذوي االحتياجاااات الوالصاااة الوطنياااةالسياساااة العاماااة اإلطارياااة
 تنبباو  هعببط املسببائت احلامسببة البب   ببدد  ا1331ولارة التعةببيم يف عببار صببممت ا 

عبا  وا التعةيم ا يد واملناسب لة بلب  وي انلتياجبات اةاصبة. عمةية اقدا
ه هببذاك ببت و  يببة يف هيبب  املببدارا.مسببائت ا نلبباف و سبب  البيئببة التعةيم أيضبباا 

مهبباركة  مببن حت  سبب و  لقيقببة مةموسببة التعةببيم الهببامت لة ميبب  جعببت السياسببة
             م في ببببببا األشببببببخا   وي انلتياجببببببات اةاصببببببة يف التنميببببببة الوسنيببببببة وإشببببببراك

 عار. ههكت

القائمبببة وإصببل  املرافبببا مرافبببا هنبببا  احلكومببة  دعمبببتةتعةبببيم، لاملتالببة  بببر  ال ولايببادة -77
 .متنقةة يف املناسا القالةة وشبا القالةةو  دا ةية مدارا واوفري

 السكن -را  
مببن السياسببات  اا عببددمةتمسببة  كومببة كينيببا هك الببة احلببا يف السببكن اللئببااع ببدت ل -78

البب   ببري  سياسببة الوسنيببة لثسببكانالمببا يةببع   مببن  لببحموالتهببريعات والتببد لت الربناسيببة. و 
السببكن اللئببا وا يببد تببوفري ه ةالدسببتور ا ديببد املتعةقببمقتضببيات كببس كببع اعل لاليبباا  مراجعت ببا
تحسبب  ألببوا  السياسببة الوسنيببة لهببروس وم التكة ببة يف املسببتوسنات البهببرية املسببتدامة؛وامليسببور 

مهبروس ؛ و أفضت ن سبيما لةهبباب والنسبا  سكن رياوف رامع إىلالانتهارها األليا  ال قرية ومن  
األشبببخا   وي و هيببب  الكينيببب ، للبببو   اللبببيانة مبببن أجبببت ضبببمانلةبنبببا  و  الوسنيبببةسياسبببة ال

                 متسببببقاا واضببببمن السياسببببة العامببببة هن بببباا  أفضببببت. يةسببببكنمرافببببا عةببببل  مببببن هبببباب أوىل، ا عارببببة
فيمببببا  ببببم صببببيانة البيئببببة املبينببببة للببببون معببببايري اللببببحة والسببببلمة والبيئببببة، ورالببببة املسببببتخدم  

 ورفاه م.
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إجبرا ات ا  بل  وإعبادة مهروس ربانون  التد لت املتعةقة ها سكان ما يةع واهمت  -71
وسبببت  الورايببة مببن ا  ببل  القسببري سبب  احلمايببة و  ي ببدف إىل لببذيا ،1391عببار ل سببكانا 

 الببذين يسببتحةوهنا هغببري لببا حيتةببون أراي، مبببن فببي م هيبب  األشببخا  الببذين اننتلبباف للبباخ
عةببل مهببروس رببانون ا سببكان، والقببوان  والةببوائا التنجليميببة  فضببلا سبباكني ا هلبب ة غببري رانونيببة، و 

إىل إ اد ال عالية يف  رانون ا سكانمهروس ي دف و لةمراجعة.  ال  ختض  لالياا  املتعةقة هاملباين
يف ل  يسعل  ، سكان واملستوسنات البهريةار اس يف رصد الوالتيسري وهنا  القدرات و التنسيا 

 لضمان السلمة وا ودة. املباينال ريقة ال  اهيد  ا  إدارة إىل اينمهروس رانون املب
إسبببار مبببن احلبببوافا لتهببب ي  الق ببباس اةبببا  عةبببل وضببب  التبببد لت األ بببر  واهبببمت  -73

ا ديبة و  البنا  املناسببة وهد  العمت هتكنولوجيات يسورة التكة ة؛ا يدة وامل انستثمار يف املساكن
نبات ال وهيبة املثب تبة املتهباهكة الب  اتبيا خت بيط اكباليف مبواد البنبا  من ليبأ التكة بة، مثبت الةب

هبببذه  تحقيبببالرنبببامج  سببب  ألبببوا  األليبببا  ال قبببرية. و هوان يبببذ يف املائبببة؛  53هنسببببة البببت إىل 
مت يببد  هغيبة، نجلاميبةغببري املقيمب  يف أليبا  السببكان نقبت لةسبما  ه"ننغااببا" مورب   أنهب ، الغايبة

 يف هذا ا سار.  سويتو - كيبريامن لع   أسرة 9 833د نقةت رراهة لةت ديد. ورال ريا 

 الفقرحدة لتوفيف من ا -شين 
ويت ةبببل هأوضبببا أهبببم التحبببديات الببب  اواج  بببا كينيبببا اليبببور.  مبببن يهبببكت ال قبببر والبببداا  -79

يف احللو  عةل الرعاية اللحية،  يواج ون صعوهاتكبرية من السكان الذين النسبة ال صورة يف
احللو  عةبل فر   يف اا ، ونقلوالب الة ا ائيةمستويات الب الة  يف اا  األغذية، وارا اعيف وشحاا 

النسبا  والهبباب  مبن ال قبر واهمت ال ئة السكانية األكثر اضرراا  التعةيم واألري واملا  والسكن.
، 1303ويتمثبت هبدف رؤيبة كينيبا لعبار  يتامل واألشخا   وي ا عارة.وال العاسة  عن العمت

                 د األشببببخا  الببببذين يعيهببببون يف ال قببببرتعةببببا هالعببببد  والقضببببا  عةببببل ال قببببر، يف خت ببببيط عببببدامل
               اة بببوات املتخبببذة لةتخ يبببف مبببن لبببدة ال قبببرواهبببمت  إىل نسببببة ضبببئيةة مبببن سمبببوس السبببكان.

  يف البةد ما يةع
  الهبباب والنسبا  دعم اعتمد احلكومبة عةبل املببادرات ا اريبة لب  تسهيحات ائتمانيةوضي

ومُتبنا األولويبة  الهباب عةل انجليم املهاري  وانهتكار وا هداس. اه ي أجت مواصةة من 
 القيبار هبدور احملبرك مبنة  ئبلتمكب  هبذه الاحللو  عةل القروي  فر امل ارات و  لتطوير

عةببل حنبو رببنا  ليببادة يف فبر  احللببو  عةبل القبرويهنباك و  فببر  العمبت.اوليبد ةنمبو و ل
ورببد جببر   اللببغرية.لتحقيببا مهبباريع ا وا ببوير منهبب هتا  الللمببةالقببدرة املاليببة  ال ئببة هببذه

لتلببا  الهبباب، وصبندو  مهباري  املبرأة ، وصبندو  انميبة مهباري أويباو صبندو ارشيد 
 ات ةبببببانسببببت اهة ل ن هببببأا  ببببا مببببن أجببببت هببببذه اللببببناديا فعالببببة و ات رؤوا أمببببوا 

 صبرف، 1395-1392ويف فبية السبنت   اسبتمرار.ه اآل بذة يف التاايبد الهباب والنسا 
مةيبون شبةن   133، ومبةبا الهبباب لبندو  انميبة مهباري مةيون شةن كيبين ل 033مبةا 
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 133سبتة هليب  شبةن كيبين، ومبةبا  البذي سببا أن ُمبنا ،أوياو صندو كيين لعمةيات 
 ؛لندو  مهاري  املرأةمةيون شةن كيين ل

 مببببن ضبببعي ة احلببببا  وفقبببرية  أسبببرة 973 333 ناسببببت يد أكثبببر مبببب  التحاااويحات النقدياااة           
ا ، األيتببار واألس ببا  الضببع مببن هرنببامج  ةأسببر  913 333و ،النقديببةالتحببويلت هرنببامج 

 ؛صندو  ا عارةمن  ةأسر  92 733و، من هرنامج املسن  ةأسر  00 333و

   هةيببون  9.91مببةبا  اا أسةقبت احلكومبة هرناسبب  إنتاجياة مؤسسااات تربياة األسااما برناام
يهيببة األمسبباك ل لببوي 133هنببا  مببن أجببت  1393-1331شببةن كيببين يف فببية السببنت  

وأد   احلد من ال قر من  بل  هرنبامج احلبوافا انرتلبادية.من قة كخ وة حنو  923يف 
مبن  ةفرصب 913 333وليبد أكثبر مبن  س  التغذية يف البةد واإىل مهروس ارهية األمساك 

                    للبببببببببببت، 1399-1393السبببببببببببنة املاليبببببببببببة  و بببببببببببل  .عمبببببببببببت والبببببببببببد تفبببببببببببر  ال
واسبُتخدمت . ارهيبة األمسباك هرنبامجمبن  99مرلةبة لة شبةن كيبينهةيبون  1 877احلكومة 

 933وهنببببا   من قببببة إضببببافية، 13يف يهيببببة األمسبببباك ل لببببوي 033لبنببببا  هببببذه األمببببوا  
 ؛9املرلةة  من قة كانت مهمولة يف 923 يفيهية األمساك ل لوي إضايف

 ا نتبببا  أمبببار  عائقببباا  املبببد لت مثبببت األمسبببدة يهبببكت ارا ببباس اكببباليف  دعااا  األسااامدة
التياجببات أمسببدة يف املائببة مببن  23احلكومببة عببن سريببا شببرا   واتببد ت. الاراعببع يف كينيببا

 ؛لةماارع  هأسعار مدعومةا ، حت هيع ها مةة صيت الغذائية التقةيديةاحملا

  لسبببببنت هبببببذه املببببببادرة ا بببببوير املهببببباري  ياااااةالمحل لصاااااندوق تنمياااااة الااااادوائرمباااااادرة  
واةدمات عةل املسبتويات احملةيبة، مببا يف  لبحم ليبادة إمكانيبة احللبو  عةبل امليباه النجلي بة 

سببببت  اآلهبببار، و سببب  املرافبببا التعةيميبببة، ودعبببمل بببر هاألناهيبببب أو  امليببباهنقبببت  عبببن سريبببا
عببن  لببحم، ومببن  يببة. وفضببلا القائمببة عةببل ارهيببة املواشببع والرعببع يف ا تمعببات احملة العببيش

هةيببون شببةن   18أجببت دعببم التنميببة و ةببا الو ببائف عةببل املسببتو  احملةببع، ُ لببم مبةببا 
هليبب  شببةن كيببين ألعمببا   1.30احملةيببة ومبةببا ن ببر رببدره  للببندو  انميببة الببدوائركيببين 

 933حمةيببة  لببت عةببل  كببت دائببرة إ اهيببة مببن أجببت التنميببة انجتماعيببة. ويعببين هببذا أن
 يف مباشببراا  خمتةببف املهبباري  البب  ابب ثر اببأثرياا مببن أجببت إجنببال  يف املتوسببز ن كيببينمةيببون شببة
 . لياة شعبنا

 ال حة -تا  
 العببار السياسببايتا سببار  1337عببار ل الوسنيببة لةلببحة ا جناهيببة العامببة سياسببةاهببكت ال -71
ربببدر  لبببو  عةبببلليبببادة إمكانيبببة احلمببن  بببل  تحسبب  لالبببة اللبببحة ا جناهيبببة  ميببب  الكينيببب  ل

عةبل هيب  نوعيبة اةبدمات وفعاليت با وك ا هتبا  سب  و ةبل  بدمات اللبحة ا جناهيبة؛ ع املساواة
لبببحة ال سبببيااي ية؛ و سببب  القبببدرة عةبببل اةبيبببة التياجبببات الاهبببائن. وربببد وضبببعت ااملسبببتويات
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 العامبببة مبببن  قيبببا هبببدف وغايبببات السياسبببة نتمكلةببب 1395-1331 لة بببيةا جناهيبببة الوسنيبببة 
املعببروي ، 1392عببار لالرعايببة اللببحية ا جناهيببة ويقببر مهببروس رببانون  لببحة ا جناهيببة.الوسنيببة لة

عةبل هذا معايري اللحة ا جناهية. وينم مهروس القانون هاحلقو  ا جناهية، وحيدد الربملان،  عةل
واهبمت التبداهري األ بر   عنبف.ا جنباب دون متييبا أو إكبراه أو ه املتعةقبةاحلا يف اختبا  القبرارات 

 املتخذة ملعا ة رضايا املرأة واللحة ما يةع 
 ا تمعبببات احملةيببببة ، مبببببن فبببي م القبببباهلت يفابببدريب العببببامة  يف سبببا  الرعايببببة اللبببحية، 

املتعةقببة إسببل   ري ببة ال ريببا ؛ و أثنببا  احلمببت والببوندة ك بب ة رعايببة اقببدا مببن متكيببن مو 
اهببويا ظارسببة  عببين مبكافحببةاملإنهببا  ا ةببس و  ؛1393لببحة األم ببات واملواليببد يف عببار ه

من أجت إ كا  الوعع وانسبيا األنهب ة املتعةقبة مبكافحبة هبذه  األعضا  التناسةية لثنا 
ةحكومبببة ههببببأن املسبببائت املتعةقبببة هتهبببويا األعضبببا  التناسببببةية لاملهبببورة املمارسبببة وإسبببدا  

لعامبببة يبببا والسياسبببة ا؛ و  بببة العمبببت اةاصبببة هاللبببحة ا جناهيبببة لةمبببراهق  يف كينلثنبببا 
البب  اعببيف هببأن اببوفري املعةومببات والتثقيببف ا نسببع أمببر  1395-1335ة ببية ا اائيببة ل

لتكبون ا تيباراهتم مناسببة و  م م هالنسبة إىل املراهق  البذين حيتباجون إىل معةومبات دريقبة
غببري املرغببوب عوارببب الوخنببب صببحية وإ اهيببة  هأاببات ليبباةمتبب  وليتسببىن ةببم الت، مسببتنرية

؛ وهببد  لببانت احلمببت غببري املرغببوب فيببا واألمببراي املنقولببة هانالببا  ا نسببع في ببا، مثببت
 ليتسببىن ةببم احللببو  عةببلة قببرا  ل مُتببنارسببائم العمببت هببن ج رببائم عةببل النببوااج وهببو نجلببار 

األموميبة الب   بدمات الرعايبة اللبحية سانيبة و ؛ يف هعبط املرافبا اللبحية نوعيبة  دمات
 ؛1390سته يات منذ عار يف امل اتالوندإىل ارا اس  أدت

 معديبةلةوراية مبن أمبراي  سيااي ية األكثر فعاليةان ثبت أناتحل  يف مرلةة ال  ولة ال  
 شببب راا  10و 91 البببذين ابببياو  أعمبببارهم مبببا هببب نسببببة األس بببا  كثبببرية. ويف كينيبببا، ابةبببا 

ن من قبة ختتةف ميف املائة. هيد أن النسبة  77.2 هي  الةقالات املوصل  االذين اةقوا 
مقارنبببة مببب   حلببب مسبببتويات الت يف اا هعبببط املنببباسا اخن اضببب ، ليبببأ اسببب تإىل أ بببر 

 85.8يف املائببة يف املن قببة الهببمالية الهببررية، و 28.0وابةببا هببذه النسبببة  .منبباسا أ ببر 
يف املائببة يف نبريو . وابقببل نسببة التحلبب  يف األليببا   70يف املائبة يف املن قببة الوسب ل و

 لكن البةد يكثف هلت التحل  يف هذه املناسا.غري النجلامية أرت 

 الشعوب األلصلية/األقليات -ثا  
الهخلببية وا ماعيببة احلقببو   حلمايببة واعايببا عةببل عببدة سبببتدسببتور كينيببا ا ديببد يبنم  -70
ال ئبات الضبعي ة . واعبا  القضبايا املتعةقبة ها تمعبات احملةيبة األصبةية يف ن با  ةهعوب األصةيةل

تخ يف هبال ك يةبة ةعمبت ا  با هبرامج ل( الدولة هوضب  اهبريعات و 7 17املادة ار واةوامل مهة. 
مبن الدسببتور  57املبادة واةبار . وربت مضبل يف ةتمييببال الب  اعرضبت مبن معانباة ال ئبات الضبعي ة

ة، وان يبببذ يبببسبببتويات احلكوماملهيببب  عةبببل  افيببباا كمتثبببيلا  " ل ئبببات امل مهبببة"امتثيبببت ضبببمان الدولبببة ه
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لريبة التعببري عبن صةية و استخدار لغات الهعوب األ عاياات، وا ئية للاخ هذه الإجرا ات إ اه
أللكار الدستور، سن الربملان رانون الة نة الوسنيبة املعنيبة هاألراضبع  ان يذاا و  .الثقافات التقةيدية

. ويهببكت 1391، ورببانون األراضببع لعببار 1391؛ ورببانون اسبب يت األراضببع لعببار 1391لعببار 
 لمبيناحملبددة هإسبار القبوان  الدسبتورية مبن مهباري   راضع ا تمعات احملةية والبداا مهروس رانون أ

سببن مببن السببة ة التهببريعية  933املببادة . واقتضببع 1395ويتوربب  إصببداره حبةببو  نب/أغسبب س 
 1331عبار لوسنيبة لألراضبع العامبة ال سياسبةواقبر ال امل مهبة. احملةية متثيت ا تمعات يعالرانون 
            وإنهببا  هيكببت  هاعيببة يف األراضببعلقببو  اقتضببع مببنا ت وال ئببات امل مهببة، و األرةيببا هضببعف

فررببة عمببت مهببيكة هبب   الببرئيس ستمبب  ا نببدوري ، عبب   مركبباي  دارة األراضببع. وفيمببا  ببم  ن
واضببم  املهببورة ههببأن ان يببذ رببرار الة نببة األفريقيببة حلقببو  ا نسببان والهببعوب.سببدا  الوكببانت  
ت هببذه ظثةبب  عببن الوكببانت احلكوميببة املعنيببة وعببن الة نببة الوسنيببة حلقببو  ا نسببان يف  فررببة العمبب

 كينيا وعن لكومة املقاسعة املعنية.

 اإلنجازات - امساً  

 انتوابات سلمية -ألف 
أهم ا جنالات ال   ققت يف ااريد كينيا هو إجرا  انتخاهبات سبةمية يف كينيبا  إن ألد -72

يف كينيبا الب  جبرت أمهيبة  اصبة ألن معجلبم اننتخاهبات  احلبد  هذا ويكتسع .1390يف عار 
ن هأعبببداد  و الكينيببب بببر  ، 1390ن ار/مبببارا  2 بببع ف وانضببب راهات. نااعببباتكانبببت حم وفبببة هال

رئيس ونائببب الببرئيس، الببننتخبباب  ،يف املائببة مببن النببا ب  املسبب ة  83 خبباولت وهنسبببةكبببرية، 
ورد  يف يور والد.النسا  ظثلت و  ،وأعضا  الربملان ،سةس الهيو  أعضا و ولكار املقاسعات، 

 ات امللبببدارية. و ناي بببة و لبببرة كانبببت العمةيبببة اننتخاهيبببة  البببدولي  أن  العديبببد مبببن املبببرارب  رأ 
إصببدار   بباالبةببد، مبببا في أجناهبباا صببللات البب  العديببد مببن إجببرا  انتخاهببات سببةمية إىل ويُعببا  

الة نبة املسبتقةة املعنيبة هاننتخاهبات  من ربيبتت ملدارية م سسات  االدستور ا ديد، وإنها  
 .واحلدود، وروة السة ة القضائية واستقلليت ا

 مشاركة الجمهور -با  
ات رببرار عمةيبات صببن   الببذي هبات يف صببةب   ببور مهباركة ا م ببورمب اكينيبدسببتور  يقبر  -75

 بب أن يبدر  يف لةحوكمبة  ومن املسةم ها أن مهباركة ا م بور ريمبة وسنيبة هامبة ومببدأ .الدولة
السياسببات انببب جببدو  أعمببا  احلكومببة ا اببائع، مبببا يف  لببحم عنببد وضبب  كببت جانببب مببن جو 

إىل تقيبببد التبببار  بببذا املببببدأ وربببد أد  ال العمةيبببات املتعةقبببة هاملياانيبببة. و بببل ، التهبببريعاتو  العامبببة
األشبخا  مبد  أهةيبة  ههبأن هتقدا نرائ معمةيات صن  القرار مبا يف  لحم  إشراك املواسن  يف
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ة يف الثقبوهنبا  يف احلكومبة، إىل اعايبا الثقبة مهباركة ا م بور اب دي و  يف املناصب العامبة.  ملعينا
ا ريم احلكم الدرقراسع واليار لقو  ا نسان، و قيا التنمية يعا واامل سسات العامة الرئيسية، 

  ا.مة واقييمصد السياسات العار ة واقدا اةدمات و س  جودة املستدام

 للشرطة  المراقبة المدنية -جي  
ملرارببة أدا   يئبة املسبتقةةاةملراربة أدا  الهرسة مبوجبب ربانون  يئة املستقةةاةإنها  يهكت  -77

 ج بببال الهبببرسة مسبببا لة املاسبببة إىل و ي ببب حلاجبببة إ  يةببب  ا إجنبببالاا عجليمببباا  1399لعبببار  الهبببرسة
ق بباس ل ت درقببراسي مببن أجببت مراربببة ولوكمببة إلاامببعأمببر ة ةهببرسل ةاملدنيبب فاملراربببة. ورصببد أعمالببا

، مبببا يف  لببحم مرافبا انلت ببال البب  ختضبب  لسببي رة مبباين الهببرسةهت تببيش  وُيسببما لة يئببةاألمبن. 
              تلالبببة وفببباة أو إصبببباهة   بببرية لببببدث يف أيهببببالتحقيا  . واكة ببببف اةيئبببة أيضببباا الهبببرسة الوسنيبببة
 إجرا ات الهرسة.ي ة نت تلدث اأو يهتبا يف أهن

 سوابق أفراد الشرطة  فحص -داا 
( 1 7مبببن الدسبببتور؛ وابببنم املبببادة  127ة م ببباها لةمببباد أفبببراد الهبببرسة سبببواها فحبببم -77
 الهببرسة الوسنيببة دمببة عةببل ضببرورة  ضببوس هيبب  أفببراد  الهببرسة الوسنيببة دمببة  ( مببن رببانون0و 

رار يف العمبت. وارمبع عمةيبات أهةيبت م وك با هتم للسبتم ل حم سواهق م من أجت اقيبيم مبد 
 العموميبة، هغيبة ههدة إىل النااهبة مبن اةدمبة السواها إىل إهعاد األشخا  الذين ي تقرون فحم
اراكبب   ييبد اةياكبت الب  عبن فضبلا  امل سسات العامة شبرعيت ا، استعادةو  الثقة املدنية استعادة

 ا ارية أفراد الهرسة سواها فحمية في ا أفراد انت اكات جسيمة. وهالتان، فإن اةدف من عمة
 يف هذه امل سسات العامة.انلت اظ هاألفراد الناها  فقز  هو

 الحق في ال حة -ها  
. 1390يف املرافبببا العامببببة يف لايران/يونيببببا  الببببوندةرسبببور هيبببب  لكومببببة كينيبببا ألغبببت  -78

                   لالببببببة وفببببببباة  288إ  اسببببببب ت  املراب ببببببة هببببببالوندة معببببببد  الوفيبببببببات يف واهبببببب د كينيببببببا ارا اعببببببباا 
 أن النسبببا  ن يةبببدن دائمببباا  إىل هاألسببباايف السبببنة، ويرجببب   لبببحم  مولبببود لبببع 933 333لكبببت 

 ا انيبة إجنبالاا  ولبذلحم يهبكت هرنبامج البوندة الرعايبة اللبحية.  ت إشراف م ني  م رة يف سا 
ة اللببحية، وهببو مببا نببتج عنببا ألن هيبب  النسببا  احلوامببت يسببت عن اآلن احللببو  عةببل الرعايبب هامبباا 

لادت ، 1392-1390و بببل  السبببنة املاليبببة األمومبببة يف كينيبببا.  وفيبببات اخن ببباي يف معبببدنت
هلي  ليسبيد املكاسبب الب   2إىل ي  هل 0.27من  رعاية األمومة ا انية احلكومة خمللات

يضبببببعن يف الةبببببوايت عبببببدد األم بببببات  . وه ضبببببت هبببببذا التبببببد ت، لاد ققبببببت منبببببذ هدايبببببة الربنبببببامج
املراب بة  الوفيباتيف معبدنت  شبديداخن باي  نتج عنبايف املائة ظا  77إىل  22من  املسته يات
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فبريوا نقبم املناعبة البهبرية/ا يدل مبن األر إىل انتقبا  هالوندة ووفيات الرض . واخن ط معبد  
نببا الببوندة األم ببات الةببوايت يت  هسبببب ااايببد أعببداد يف املائببة 8.5يف املائببة إىل  92ال  ببت مببن 
ا بدد البذين و  بت م احلكومبة  األسببا هقبا  ضبمان  القائمة هو ألد أكرب التحدياتيف املنا . و 

مببببن  عببببدد رةيببببت جببببداا  وعينببببوا يف منبببباسا صببببعبة وم مهببببة يف مناصببببب م. وهنبببباك أيضبببباا  لببببديثاا 
املمرضات. ورد لاولت احلكومة التلدي ةبذه التحبديات مبن  بل  اقبدا لبوافا، مثبت اقبدا 

ومارسبباهيت. وجببر   اوركانببامثببت عةيببا هعببد سببنت  مببن اةدمببة يف املنبباسا النائيببة  رات ادريبيببةدو 
 مايد من املمرضات أيضاا. او يف

 تفويض السلطة  -واو 
لت بببويط إرامبببة نجلبببار  هبببو دسبببتور كينيبببا ه ضبببتأهبببم املكاسبببب الببب   ققبببت  إن ألبببد -71

جلبار ا بويط سبة ات احلكبم. واوجبد . وربد انتقبت البةبد مبن لكومبة مركايبة إىل نحلكمسة ات ا
  اصببة  ببا. ويعببال نجلببار ا ببويط سببة ات احلكببم لكومببة مقاسعببة، اببدير كببت من ببا 27 لاليبباا 

مهباركة  يايبد مبنة يف اقدا اةدمات إىل الهعب، و من ال عالي مايداا  واملسا لة وحيقا الدرقراسية
يعبببيف هبببالتنوس، و ةبببدمات، ويك بببت التوليببب  العببباد  لةمبببوارد واعنيبببا، يف املسبببائت الببب  ا هبببعبال
وضببب   شبببى ارمبببع إىل وربببد أصبببدر الربملبببان ربببوان  األرةيبببات وا تمعبببات احملةيبببة امل مهبببة.حيمبببع و 

نجلبببار  قيبببا أهبببداف ههبببأن إسبببار التن يبببذ، وهاعتمببباد هبببذه انسبببيااي يات ركبببن  اسبببيااي يات
 .ا ويط السة ة

 لصندوق المعادلة  -زاي 
 كينيببا واببرية انميببة منبباسا يف  اع يببت  تمببن أجببمعادلببة لة رضببل الدسببتور هإنهببا  صببندو  -83

 .لثجحباف اا اار يب اعبري هبذه املنباسا يف املقبار األو ويرجب   لبحم ن ااا  متخة ة عن الركب 
يف ورببد سبباهم هببذا اللببندو ، الببذي اببديره الة نببة املعنيببة هتخلببيم ا يببرادات، مسببامهة كبببرية 

 13ملبببدة  وسيسبببتمر وجببود اللببندو يف البةببد.  ةاةببدمات األساسببية إىل املنببباسا امل مهبب قببداا
 من الد ت القومع. 3.5ويبةا معد  خمللااا ، عاماا 

 المساواة بين الرجل والمرأة  -حا  
هب   ضبعي اا  متثبية نجلبت يسكان البةبد،  سموس يف املائة من 53 النسا  خاول نسبة رغم -89

املناصبببب الببب  يهبببغة ا أصبببحا ا يف  يضببباا وأ الاعمبببا  السياسبببي  واملسببب ول  املنتخبببب النبببا ب  و 
 ثةببأ أن يكبونلدسبتور عةببل . ويبنم االعةيببا وأاملسبتويات البدنيا  سببوا  يف التو يفهبالتعي  أو هب

             . عةبببل األربببت مبببن ألبببد ا نسببب أعضبببا  سةبببس الهبببيو  وا معيبببة الوسنيبببة وسبببالس املقاسعبببات 
يف ا معيبة الوسنيبة  مقعبداا  27لةنسبا   لدسبتور لبم ا ،ة البدنيا لةمبرأةلاحل ومن أجت استي ا 
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             . ويف الوربببببت احلبببببان، ابةببببا نسببببببة متثيببببت النسبببببا  يف الربملبببببان يف يف سةبببببس الهببببيو  مقعببببداا  97و
            يف املائببة، وهببع أعةببل نسبببة يف ابباريد البةببد. ومبب   لببحم، ابقببل هببذه النسبببة أرببت مببن  19كينيببا 
 الدستور. يفل  ا يف املائة املوص 03عتبة 

 التحديات والقيود -سادساً  

 األمن القومي -ألف 
اة مببببات موجببببة مببببن هسبببببب  ببببديات يف سبببببيت اعايببببا األمببببن القببببومع واج بببت كينيببببا  -81

مبببن ر ببباس السبببيالة  . وربببد عببباىنذه اة مبببات أثبببر سبببة  عةبببل ابببو انرتلبببادوكبببان ةبببا رهاهيبببة. 
وأُغةقببت هال عببت  مببن السبب ر إىل كينيببا.واسني ببا مل ببذيرات هةببدان  إصببدار عببدةنكسببات كبببرية مبب  

اببداهري ملكافحبببة كينيببا هعببط القنلببةيات والسبب ارات ونُقببت مو  وهببا إىل أمببباكن أ ببر . واتخببذ  
مب  لرصب ا يف الوربت إصدار رانون من  ا رهاب، وربانون منب  ا رربة املنجلمبة،  اهمتا رهاب 

يف  أيضاا  كينيا  اهاركو  .الدستور ا يفعةل اليار ضمانات لقو  ا نسان املنلو  عةي  ن سا
األنهبب ة  ليبأ  بري التخ ببيز ملعجلبم اللببوما ، رسبا  النجلبار يفالبعثبة األفريقيبة يف اللببوما   
 .ا رهاهية ال  است دف كينيا

 التطرف -با  
يف أوسببات  ا سببلمع ااايببد الت ببرفهببو  الكيببين عقببومألمببن الا يواجببا   ببري هتديببد ببة  -80
دعببم  ونجلببار أوجببدت ةببا مببوس  رببدر يف كينيببا  ، البب"الهببباب"لركببة هتببأثري مببن  هببباب الكيببينال

. وربد اسبتغةت احلركبة ارا باس ومن قة السبالت ،نريو و مشا  شر  كينيا، لد  السكان يف  سري
هال عببت قائمبة ربامج التمكب  انرتلببادي السببيكون لبو  مسبتويات ه البة الهببباب وال قبر يف البةبد.

 .فر  لةهباب  ةا من  ل ثر إ ا  أنجلار ا ويط السة ة و 

 البطالة -جي  
فبية مبا هعبد  سيةبة كينيبا مواج ت با املستعلبية الب  كبان عةبل التحدياتأكرب الب الة ألد  اجلت -82

إىل  9111يف ال بية مبن عبار  ،كينيباشب دت   لقد انجتماعية وانرتلادية. ت اتنميلةن وي ه انستقل 
          يف كببانون األو /ديسبمرب مببن ووصبت ،يف املائببة 11.2033توسبز امل ، معببد  ه البة هةببا يف1399عبار 
 73ه الببة الهبباب يف كينيببا أن واببب  إللبا ات يف املائبة.  23وهببو إىل أعةبل مسببتو  لبا  1399عبار 

هةغببت نسبببة ، 1399يف كببانون األو /ديسببمرب و دون سببن الثلثبب . هببم يف املائببة مببن السببكان الكينيبب  
كينيببا . ورببد اختببذت  اا شببباه  ميف املائببة مببن 72كببان  ،يف املائببة 23 يف كينيببا لببوان عمببتالعبباسة  عببن ال

عاليبة مبن أجبت  ةبا  ا يف مسبتوياتواحل باظ عةبل معدناب التداهري الللمة لتسري  وارية النمو انرتلادي
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د خمبباسر انرتلببا اقةببيمو  احلببد مببن اكبباليف األعمببا  الت اريببة، عببن سريبباعمببت لةقببو  العامةببة  فببر 
اةياكبببت و سبب  احلوكمبببة، و سبب   الهبببركات،السياسبببية، وابسببيز عمةيبببات اسبب يت املخبباسر الكةببع و 
 .واحلد من ا ررة، املادية األساسية

 الفقر والجوع -داا 
لرتلبباد، فببإن أكثببر مببن نلببف السببكان يعيهببون  ببت لعةببل الببرغم مببن النمببو امل ببرد  -85

           سبببببر واألس ببببببا األهببببببم  ضبببببع اا  شببببببداألو  . بببببز ال قببببببر، عةبببببل أرببببببت مبببببن دونر والببببببد يف اليبببببور
             ويف  ،األراضبببببببع القالةبببببببة يف مشبببببببا  كينيبببببببايف البببببببذين يعيهبببببببون يف األليبببببببا  احلضبببببببرية ال قبببببببرية، و 

اسبيااي ية انهبيز الاراعبة سباعدت  وربد ه ريوا نقبم املناعبة البهبرية. أثراا مناسا البةد األكثر ا
إىل ليببببادة  أد ظبببا  يسببببتو  األسبببر املالاراعيبببة عةبببل  ا نتاجيببببة( عةبببل  سببب  1332-1392 

البب  ، وكيةيمببو هياشببارا كينيبباجنببا مبباروفوكو  املبببادرات الوسنيببة مثببت وارمببع  األمببن الغببذائع لة قببرا .
 لد  إىل  قيا مستويات أعةل من انكت ا  الغذائع، إسار سموعة احلوافا انرتلادية يفاندر  
 .اتاملهاركة يف هذه املبادر  األسر

 الفساد -ها  
و  ههكت إعما  احلق يف سةبياا  ي ثر اأثرياا  الذي لكومة كينيا التلدي لة ساد،اواصت  -87

قبببو  انجتماعيبببة احل إعمبببا امة التمييبببا، و بببو  دون إىل اسبببتد داسبببظارسبببات ال فعةبببع. واببب دي 
وضبببببببمن . األساسبببببببية قبببببببو  املدنيبببببببة والسياسبببببببيةاحل، وانت بببببببحم عةبببببببل حنبببببببو كامبببببببتوانرتلبببببببادية 

 لوضببب  سياسبببة وسنيبببةاحلكومبببة األولويبببة  ، منحبببتاملهبببار إلي بببا سببباهقاا  سبببيااي يات األ بببر نا
 . احلرب عةل ال سادشن  للا  كإسار ركن منكافحة ال ساد  مل

 تدهور البيئة -واو 
 .عةببل الغاهبباتالواسبب  الن ببا  التعببدي  يتمثببت يف كبببري  د   بب نجلي ببةاحلببا يف هيئببة يواجببا  -87
املنافسببببة مبببب  مببببن ال ةببببب عةببببل املنت ببببات واةببببدمات، و  يف ليببببادة عبببباين مببببنالكينيببببة ا الغاهبببباتف

سمبب  غاهببات ا دارة. وإلببد  هببذه الغاهببات هببع سببو  مببن ، و عضبباانسببتخدامات األ ببر  لألر 
ة ربانون احل باظ عةبل وسبنت احلكومب سبت معات امليباه يف كينيبا.ملأكبرب من قبة  اهبكتماو، الب  

هتببا إدار وانميت ببا و  يببةوارد الغاههيبب  املببم عةببل  ديببد الببذي يببن 1392م ببا لعببار الغاهببات وانجلي
 التنميببة انجتماعيبببةخدام ا مبببن أجببت وارشببيد اسببتعةي بببا ظ ا بباحل، مببببا يف  لببحم ههببكت مسببتدار

 ةبةد.لانرتلادية و 
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 نظام تفويض سلطات الحك  المنشث حديثاً  -زاي 
 ات، من ببا مببثلا مببن التحببدي عببدداا  ا ببويط سببة ات احلكببمواجببا التن يببذ ال عببا  لنجلببار  -88

اللببراعات عةببل السببة ة وانعببدار ال عاليببة املللببب يف اببون املسبب وليات يف لكومببات املقاسعببات 
ظا أس ر يف كثري من األليان عن عا  حمافجل  ورؤسا ، والتحويت الب ع  لألصو  والديون مبن 

ألة صبببعبة مسبب أن ختلببيم ا يبببرادات احلكومببة الوسنيبببة إىل لكومببات املقاسعبببات، ويتببب  أيضببباا 
لتوليب  ا يبرادات. واسباعد احلكومبة املقاسعبات  هسبب عدر وجبود أسباا مهبيك من قبع نسببياا 

 اا مايببداحلكومببة يف اعايببا نجلم ببا العامببة لببثدارة املاليببة هغيببة ارشببيد اسببتخدار املببوارد العامببة. وخببري 
فكببرة  هيبب  األسببراف ال اعةببة لببد  لكببع اكببون ههببأن ا ببويط السببة ةمببن التببدريب والتثقيببف 

 ةي ا يف الدستور.املنلو  ع امبادئو  ا ويط السة ة م  ور مولدة عن

 مشاركة المرأة في السياسة -حا  
املسببباواة هببب  مل اتحقبببا راعبببدة  1390اننتخاهبببات العامبببة الببب  جبببرت يف ن ار/مبببارا  ببل   -81

املنلببو  عةي ببا أ عتبببة الثةبب" مل ابةببا ، وهببع نسببةيف املائببة 90.2. ومل  لببت النسببا  إن عةببل ا نسب 
 اا ، وأصبدرت مرسبوميتحقبا ابدر ياا  امل ةبب الدسبتوري سبوف هبذا كمة العةيبا أنورأت احمل ."الدستور يف

عببب  فريبببا عامبببت لوضببب  إسبببار و . 1395نب/أغسببب س  17 ةبببذا الغبببري، حبةبببو  نليبببةيقضبببع هإنهبببا  
            ةثببب  مبببن ألبببد ا نسببب  قاعبببدة الثتيسبببري انمتثبببا  لأللكبببار الدسبببتورية املتعةقبببة هك يبببت ه ربببانوين ملئبببم
 .هالتعي و  أصحا ا هاننتخاب هغة اي ال متثيت النسا  يف املناصب فيما  م 

 الح وا على الرعاية ال حية -طا  
      هببا،احللببو  عةببل الرعايببة اللببحية واوافر  فببر  كبببرية يف ليببادةال اتسببتثمار نعةببل الببرغم مببن ا -13

ن يسببت ي  السببواد  ولببى اآلنيف كينيببا.  عايببة اللببحية يهببكت  ببدياا  ببدمات الر مببا لا  احللببو  عةببل 
غبري  واةياكبت األساسبية اللبحيةالكيني  احللو  عةل الرعاية اللحية ا يبدة هسببب ال قبر األعجلم من 

 يف نببريو هكثافببة شببديدة  ال بيبب  احلكببومي  ملببو   نسببتقرار ا نجلببراا  ،عببادنا  املولعببة اوليعبباا  كافيببة وغببريال
 املتالة. ال بية توا مدادااألدوية  ك اية  املناسا احلضرية، وعدر غريها منو 

 األولويات الوطنية الرئيسية -سابعاً  

 المتوسطة األجل الثانية وطة ال -ألف 
 هةبببداا  لبببباإىل أن ا كينيبببا  هتبببدفة، انرتلبببادي البةبببد ، و  بببة1303يف إسبببار رؤيبببة كينيبببا لعبببار  -19

 ليبباة  ببانا هيبب  مواسنيأن متبب، و 1303حبةببو  عببار  عةببل حنببو سببري  ني يف التلبب متوسببز الببد ت، ن ببذاا 
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، السياسبببات والبببربامج 1397-1390لة ببية  املتوسبب ة األجبببتالثانيبببة  بببة و ببدد اة . ات نوعيببة عاليبببة
ا ببوير يهببكت و  شببامت لة ميبب .سببري  و اببو ارتلببادي قيببا واملهبباري  البب  ان ببذها احلكومببة مببن أجببت  

. واكتسبببع املتوسببب ة األجبببتالثانيبببة  بببة اة األولويبببات الرئيسبببية يف إسبببار إلبببد هياكبببت النقبببت األساسبببية 
عبببال الت بببارة ا إ  ،تنميبببة انرتلبببادية واحلبببد مبببن ال قبببرال ة هالنسببببة إىلليويببب مهيبببةهياكبببت النقبببت األساسبببية أ

. ويف هببذا اللببدد، خببدر ا شببارة احللببو  عةببل السببة  واةببدمات وال ببر  انرتلببادية إمكانيببةو سببن 
مسبتوفية  وسبكحم لديديبة جديبدة ،جنبوب السبودان وإثيوهيباوظبر جديبد لةنقبت حنبو  ،هنا  مينا  نموإىل 

سبتح ا التنميبة انرتلبادية وانجتماعيبة يف املن قبة  اكتمبا  هبذه املهباري ، ومب بردالنمو جية.  لةمقاييس 
 وستساهم هالتان يف التخ يف من لدة ال قر.

 تفويض السلطة  -با  
عةبببل مسبببتوي ، ستضببب ة  إىل لكومبببة  وفعبببا   يسبببر انتقبببا  هك البببة مةتامبببة احلكومبببة  -11

امل بببار املنوسبببة  بببا مبوجبببب الدسبببتور. عبببن املسببب ولية الكامةبببة لكومبببات املقاسعبببات يف إسارهبببا ه
ة اسببببيااي ية لتحقيببببا انميبببب  ا، هوصببب عمةيببببة ا ببببويط السببببة اتسبببوف  ببببري التهبببب ي  عةبببل و 

 املوارد ههكت عاد .اولي  و  وكمة،اجتماعية وارتلادية متوالنة، و س  احل

 الحماية االجتماعية -جي  
املببوارد لةحمايبببة انجتماعيببة مبببا يف  لببحم التحببويلت النقديبببة إىل سيخل ببم مايببد مببن  -10

قودهبا يم سسبات الب  لةاملبوارد  مبن مايبداا احلكومة وستخلم  يف ا تم . اا ضع  شدال ئات األ
 .نسا وال هبابال

 ستوراجية في كينياال ناعة اال -داا 
يف   ،اا خاريب ركن استغلةا معدنيةو  يةغال و  يةن   رواسب اكتهافمن املتور  أن ي دي  -12

أهببداف رؤيببة   قيببا اقريبببا مببن و  رببدماا دفبب  النمببو انرتلببادي لةبةببد  إىل، 1391كينيببا يف عببار 
 ئةبة يف سبا من إمكانبات هاية انستخراج ةلناعاتإ  ادرك احلكومة ما لو  .1303كينيا لعار 

يف  بت املراعباة  هبذه املعبادن ضمان سري عمةية استكهاف ر  عةل ، ف ع التنمية انرتلادية
كبع يعبود  لبحم هبالن   عةبل   رتلباد البوسينولل تمعبات احملةيبة، اةاصبة هاقو  ا نسان حل التامة

اهبريعية ة و انجليميبو  ةاايسياسبأسبر  عةل وضب  احلكومة من هذا املن ةا، اعكفو  .هي  الكيني 
اقاسم  من ليأ اسما هاعتماد املمارسات ا يدة ال  اك ت عدر اضرر ا تمعات احملةيةمتينة 

ومبببن  النقبببت. بببدمات ة و ياللبببحاةبببدمات و  اتوالتعويضببب انسبببت ادة مبببن الو بببائفو  ا يبببرادات
احلقببو   يف يبباا إ اه اا ري أثاببعببن هببذه الت ببورات  الةببذان سببين مان نمببو وانلدهبباريبب ثر الاملتوربب  أن 

 .لةسكان انرتلادية وانجتماعية
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 السياسة العامة و طة العمل الوطنيتين بشثن حقوق اإلنسان -ها  
سياسببة العامببة و  ببة العمببت الببوسنيت  ههببأن لقببو  لتن يببذ ااحلكومببة األولويببة لأع ببت  -15

 مببن أجببت ضببمان  قيببا غايببات معينببة يف سببا  لقببو  ا نسببان ههببكت كبباملا   ا نسببان ان يببذاا 
 سببب  البببيار   لبببحم  بببدفو  مةمبببوا عةبببل هيببب  املسبببتويات احلكوميبببة ويف هيببب  الق اعبببات،

 لبببببحم أن احلكومبببببة  معبببببىنو  لقبببببو  ا نسبببببان ومراعاهتبببببا وهايت بببببا واعاياهبببببا وإعماةبببببا يف كينيبببببا.
جعت هي  السياسات والربامج رائمة  عةل ستحر ، عةل املستو  الوسين ومستو  املقاسعات،

 .عةل اليار احلقو 

 بالحقوق  البرنام  الوطني للمساعدة القانونية والتوعية -واو 
لتقببببدا  ببببدمات املسبببباعدة القانونيببببة  هإنهببببا  إسببببار م سسببببع واهببببريععاحلكومببببة اةتببببار  -17

هال عببت مهببروس رببانون املسبباعدة القانونيببة  لة ميبب . ورببد أُعببد ميسببورة هبباحلقو  هتكة ببة والتوعيببة
الربنامج البوسين لةمسباعدة ان يذ   ري منذ هعط الورتو  ية.والسياسة الوسنية لةمساعدة القانون

هاحلقو  عةل أساا خري . وسيكا احلكومة عةل ان يذ هذا الربنبامج يف هيب   القانونية والتوعية
 هي  أفراد الهعب من الة و  إىل العدالة. متك ن أحنا  البةد لضمان

 لتلقاي طلباتهاا، إن وججادت،و  تطلعات الدولاة فيماا يتعلاق ببناا  القادرات -ثامناً  
 تقنية والدع  لالمساعدة ا

 ا ةب لكومة كينيا الدعم يف ا انت التالية  -17
  يف  لبحم ههبأن إلغبا  الدعم من أجت انجليم هلت التوعية ههبأن لقبو  ا نسبان، مببا

 عقوهة ا عدار؛

 ان ابببدريب املسببب ول  احلكبببومي  عةبببل األ بببذ هبببن ج ربببائم عةبببل لقبببو  ا نسبببان يف سببب
 هتم عةل اقدا اةدمات ههكت هادف؛الربسة والتخ يز من أجت هنا  ردرا

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

    


