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  لتشاوريةاملنهجية والعملية ا  -أوالً   
    اليت       طريق    ال              عناصر خارطة   للتوجيهات الواردة يف    وفقاً   الوطين   ها تقرير ت كينيا عدأ  -١

لمبادئ التوجيهية العامة إلعداد    وفقاً ل و   ١ / ٥                   جملس حقوق اإلنسان          قرار              ً       وضعت استناداً إىل    
ويغطـي  . A/HRC/6/L.24إطار االستعراض الدوري الشامل الواردة يف الوثيقة        املعلومات يف   
  .املنطقة اجلغرافية الكاملة لكينياالتقرير الوطين 

  العملية التشاورية  -ثانياً   
جاء هذا التقرير بعد مشاورات واسعة النطاق بني احلكومة، واللجنة الوطنية الكينية              -٢

خرى، ومنظمات غري حكومية، ومنظمـات اجملتمـع        حلقوق اإلنسان، ومؤسسات وطنية أ    
املدين، وأصحاب مصلحة آخرين، مبا يف ذلك املؤسسات األكادميية واملؤسـسات املعنيـة             

  . بتحليل السياسات
. وعرضت الصيغة النهائية للتقرير على أصحاب مصلحة خمتلفني للموافقـة عليهـا             -٣

ية ألصحاب املصلحة املتعـددين املعنيـة     وجرت هذه العملية بقيادة اللجنة االستشارية الوطن      
بالتزامات كينيا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان وتنسيق وزارة العدل والتماسـك الـوطين              

   .والشؤون الدستورية

  معلومات أساسية عن البلد  -اً لثثا  
 كيلـومتراً مربعـاً،     ٥٨٢ ٦٥٠كينيا بلد من شرق أفريقيا وجممـوع مـساحتها            -٤

 كيلومتراً  ١٣ ٤٠٠متراً مربعاً من األراضي اجلافة والبقية اليت تبلغ حنو           كيلو ٥٦٠ ٢٥٠ منها
 يف املائة تقريباً من األراضي يف كينيـا مـن           ٨٠وتتكون  . مربعاً عبارة عن مسطحات مائية    

  . يف املائة فقط منها صاحلة للزراعة٢٠أراض قاحلة أو شبه قاحلة بينما تعترب 
ويعيش حنو ). ٢٠٠٩تقديرات (نسمة  ٣٩ ٠٠٢ ٧٧٢وُيقّدر إمجايل السكان بنحو      -٥

ويتميز سكان البلد مبعدالت عالية لوفيات .  يف املائة من السكان يف املناطق الريفية ٨٠ إىل ٧٥
، ومعدالت منخفضة ومتدنية للعمر املتوقـع       )ّي مولود ح  ١ ٠٠٠  وفاة لكل  ٥٤,٧(الرضع  

، وذلـك وفقـاً   )امـرأة  مولود لكـل  ٤,٥٦(، ومعدالت خصوبة عالية ) عاماً ٥٨ و ٤٧(
 يف املائـة مـن   ٤٢ لإلعالة، يتجـاوز   عبئاًً عالياًوتواجه كينيا أيضاً. ٢٠٠٩لتقديرات عام   

  . سنة١٥السكان الذين تقل أعمارهم عن 
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  اهليكل السياسي العام  - ألف  
 إىل دولة دميقراطيـة     ١٩٩١ وحتولت منذ عام     ١٩٦٣نالت كينيا استقالهلا يف عام        -٦

، خسر االحتاد الوطين األفريقي للمـرة األوىل        ٢٠٠٢ويف عام   . ية األحزاب قائمة على تعدد  
وأثـرت  .  حزباً سياسـياً   ١٤االنتخابات العامة أمام ائتالف قوس قزح الوطين الذي يضم          

  .سيطرة حزب واحد منذ االستقالل كثرياً على التمتع حبقوق اإلنسان يف البلد
طة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة     وتتكون الفروع الثالثة للحكومة من السل       -٧

وجيوز انتخاب رئيس اجلمهورية، وهو رئيس الدولة واحلكومة، فترتني تبلغ كـل            . القضائية
وأنشئ منصب رئيس الوزراء يف عهد االئتالف احلكومي الذي أعقب          . منهما مخس سنوات  

وم رئـيس الـوزراء     ويق. ٢٠٠٨مباشرة أعمال العنف اليت وقعت بعد االنتخابات يف عام          
بتنسيق األعمال واملهام احلكومية يف كينيا ويشرف على تنفيذها، مبا يف ذلك أعمال ومهـام               

 ٢٢٤وتتكون اهليئة التشريعية من جملس واحد هو اجلمعية الوطنية، اليت تتألف من             . الوزارات
املختلفة،  بالتعيني بناء على ترشيح من األحزاب السياسية         ١٢ منهم منتخبني و   ٢١٠عضواً،  

وينقسم البلد من الناحية اإلدارية إىل مثاين مقاطعات، مبا يف ذلـك            . وعضوين حبكم املنصب  
  .منطقة العاصمة

  صادر األساسية للقانونامل  - باء  
املـصادر  )  من القوانني الكينية   ٨الفصل  ( من قانون السلطة القضائية      ٣تبني املادة     -٨

القوانني الربملانية  و القانون األعلى يف البلد؛   وصفه  بور  الدست: األساسية للقانون يف كينيا وهي    
 يف اململكـة    والقوانني اخلاصة الصادرة عـن الربملـان      اليت تشمل أيضا التشريعات الفرعية،      

 يف  ١٨٨٢وقانون نقل امللكية لعام     ، املبينة يف اجلدول املرفق بقانون السلطة القضائية؛         املتحدة
الواجب التطبيق عند تنفيذ قانون تسجيل سـندات امللكيـة،           بوصفه القانون اإلجرائي     اهلند

والنظم األساسية اإلنكليزية ذات التطبيق     وقانون سندات امللكية، وقانون األراضي احلكومية؛       
، اليت تنطبق يف كينيـا      ١٨٩٧أغسطس  / آب ١٢العام اليت دخلت حيز النفاذ يف إنكلترا يف         
الـيت  هر القانون العام ومذاهب اإلنـصاف       وجوبالشكل الذي كانت عليه عند استالمها؛       

 الـذي  والقانون العريف األفريقـي تنطبق على السكان بقدر ما تسمح به الظروف يف كينيا؛   
ينطبق على القضايا املدنية فقط عندما يكون أحد األطراف خاضعاً هلا أو متأثراً هبا وبقـدر                

والشريعة قه مع أي قانون آخر؛      عدم تعارضه مع مبادئ العدالة واآلداب العامة أو عدم اتسا         
اليت تطبقها احملاكم الشرعية عندما تكون مجيع األطراف من املـسلمني، بـشأن             اإلسالمية  

  .املسائل املتعلقة باألحوال الشخصية والزواج والطالق والتركات
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  ٢٠٣٠برنامج التنمية يف كينيا والرؤية لعام   - جيم  
التنمية يف كينيا   برنامج  لتوجيه  األجل  لة  خطة عمل طوي  هي   ٢٠٣٠م  لعارؤية كينيا     -٩

 .٢٠٣٠حىت عام 

، من املتوقع أن تتحول كينيا إىل بلد متوسط الـدخل           ٢٠٣٠الرؤية لعام   ويف إطار     -١٠
ركائز الرؤية الثالث وسيتاح من خالل   . سكاننوعية جيدة من احلياة جلميع ال     ومزدهر، يوفر   

من خـالل التنميـة     رابط  وبناء جمتمع عادل ومت   ،  ييف اجملال االقتصاد  املستدام  لنمو  حتقيق ا 
لتغذيـة الـسياسات    نتاج نظام سياسي دميقراطي     إ و ، وبيئة نظيفة وآمنة   ،االجتماعية العادلة 

  .لألفراد مجيعاً واجملتمعريات احلقوق ومحاية مجيع احليادة القانون، والقائمة على القضايا، وس
اآلن هـي   و ، لكينياً حامساً معلماً للرؤية    إطالق اخلطة املتوسطة األجل األوىل     يعتربو  -١١
الـيت  اإلصالحية واملشاريع والربامج  والتدابري   توافق اآلراء بشأن السياسات   لة األساسية   الوثيق

  .٢٠١٢-٢٠٠٨ترة فبتنفيذها يف الاالئتالفية احلكومة تعهدت 
طة والـيت   خلمن ا  األولوية اليت جيري تنفيذها يف السنة األوىل         ت اجملاالت ذا  تشملو  -١٢

واملصاحلة، وإعـادة  وئام الوطين الاملوجهة حنو  تؤثر تأثرياً كبرياً على حقوق اإلنسان املشاريع        
نتيجة ألعمال  ا البلد   تعرض هل  اليت   لدمار واالنتكاسات البناء االقتصادي العاجل للتغلب على ا     

طيـت للتـدابري    ومن املتوقع أن تساهم األولوية اليت أع      .  بعد االنتخابات  توقع العنف اليت 
  . يف عملية املصاحلة والنمو االقتصادي الوطين اإلمجايلإلنصافالرامية إىل تعزيز ا

ومن القضايا والتحديات احلامسة األخرى اليت تتصدى هلا اخلطة املتوسـطة األجـل       -١٣
سـيما    حقوق اإلنسان توفري املزيد من فرص العمل، ال        إعمالواليت ستؤثر تأثرياً كبرياً على      

ومن األهداف الرئيسية للخطة أيضاً .  يف الربامج الوطنيةنيجلنسبني اباب، وحتقيق التوازن للش
  . البلدأحناءيف مجيع املتكافئة ضمان التنمية 

  اإلطار القائم حلماية حقوق اإلنسان  - رابعاً  

  الدستور  - ألف  
ميـع  حلقوق واحلريات األساسـية جل    االفصل اخلامس من الدستور يف كينيا       كفل  ي  -١٤
لكل شخص يف كينيا احلـق يف    " من الدستور على أن      ٧٠ وتنص املادة    . يف كينيا  شخاصاأل

التمتع بكافة احلقوق واحلريات األساسية للفرد، وهذا هو القول احلق، مهما كان عرقـه أو               
قبيلته أو مكان املنشأ أو اإلقامة أو غريها من الصالت احمللية واآلراء السياسية أو اللـون أو                 

وتكمن أمهية ...". قيدة أو اجلنس، رهنا باحترام حقوق وحريات اآلخرين واملصلحة العامةالع
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لكل شـخص يف    "هذا احلكم يف أنه ال مييز األجانب ولكن يوفر احلماية للحقوق واحلريات             
  .بدون استثناء" كينيا

  السلطة القضائية  - باء  
ـ             -١٥ ضايا املتعلقـة بانتـهاك     متلك احملكمة العليا اختـصاصاً أصـلياً للنظـر يف الق

  . األساسية احلقوق
 من الدستور، جيوز ألي شخص يدعي أن حقوقه األساسية قـد   ٨٤ومبوجب املادة     -١٦

إىل احملكمة العليا، دون أن خيل ذلك بأي سبيل آخر لالنتـصاف يكـون               انتهكت أن يلجأ  
راءات املتبعة أمـام    وإذا أثريت مسألة متصلة بانتهاك احلقوق األساسية يف اإلج        . متاحاً لديه 

  . حمكمة فرعية، جيوز إحالة الدعوى إىل احملكمة العليا بناء على طلب أي طرف من األطراف
قرارات أو أوامر أو توجيهات تراها مناسـبة        أن تصدر أي    وجيوز للمحكمة العليا      -١٧

كشكل وجيوز إثارة هذه احلقوق أيضاً      . لتعزيز أو ضمان احلقوق واحلريات األساسية لألفراد      
  . من أشكال الدفاع يف اإلجراءات املتبعة أمام احملاكم العادية

  السلطة التشريعية  - جيم  
ويف جمال حقوق اإلنسان، أصدر الربملان      . السلطة التشريعية يف كينيا منوطة بالربملان       -١٨

 عدة قوانني إلنفاذ احلقوق املنصوص عليها يف الدستور ويف الصكوك الدولية والوطنية حلقوق            
وعالوة على ذلك، أنشأ الربملان مؤسسات لرصـد        . اإلنسان اليت أصبحت كينيا طرفاً فيها     

  :احترام ومحاية حقوق اإلنسان وإعمال القوانني املواتية حلقوق اإلنسان مثل
 اللجنة الوطنية الكينية املعنية بقضايا نوع اجلنس والتنمية •

 اللجنة الكينية ملكافحة الفساد •

 األطفال ين خبدماتاجمللس الوطين املع •

   اجمللس الوطين املعين باألشخاص ذوي اإلعاقة •

  :حقوق اإلنسان ما يلييت تشمل واليتها وتشمل املؤسسات األخرى ال    

  قوق اإلنسانالكينية حلنة الوطنية اللج  )أ(  
أنشئت اللجنة الوطنية الكينية حلقوق اإلنسان، وهي هيئة نظامية، بقانون برملاين هو              -١٩

.  ومبا يتماشى مع مبادئ بـاريس      ٢٠٠٢للجنة الوطنية الكينية حلقوق اإلنسان لعام       قانون ا 
وختتص اللجنة من الناحية اجلغرافية جبميع أحناء البلد، ومهمتها هي تعزيز ومحايـة حقـوق               

ويفسر .  من القانون واسعة إىل حد كبري١٦ووالية اللجنة املنصوص عليها يف املادة . اإلنسان
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احلقوق واحلريات  "من القانون املقصود بعبارة حقوق اإلنسان بأهنا        ) لتمهيديا(الباب األول   
األساسية ألي فرد اليت حيميها الدستور وأية حقوق لإلنسان منصوص عليها يف أي صـك               

 ".دويل من الصكوك اليت وقعت عليها كينيا

 اللجنة الدائمة لشكاوى اجلمهور  )ب(  

 لتلقـي   ٢٠٠٧يونيه  /يف كينيا يف حزيران   مهور  اللجنة الدائمة لشكاوى اجل   أنشئت    -٢٠
                                                        مجيع الشكاوى املقدمة ضد املوظفني العموميني يف الوزارات                   وتوثيق                       وتسجيل وفرز وتصنيف  

  .                                                واألجهزة الدستورية أو أي مؤسسة عامة أخـرى                        التابعة للدولة    /                      واملؤسسات شبه احلكومية  
           والفساد             عمال املنصب          ساءة است  إ ب     لقة                          ً                                وختتص اللجنة الدائمة أيضاً بالتحقيق يف االدعاءات املتع       

ـ           والظلم، و    ، ري      والتأخ                       لرتاهة، وسوء اإلدارة،       با                             والسلوك غري األخالقي، واإلخالل       ،    شونة    اخل
   .                    الصالحية خلدمة املواطنني                                سوء السلوك، وعدم الكفاءة أو عدم    و       األهلية،          مهال، وعدم  إل ا و

  اآلليات االنتقالية للتصدي النتهاكات حقوق اإلنسان    
               إىل إنـشاء        ٢٠٠٧                                                             عت أعمال العنف اليت أعقبت االنتخابات الرئاسية يف عـام            د  -  ٢١

  ل  م     وتـش   .                                                                                مؤسسات إضافية ملعاجلة قضايا العدالة االنتقالية واألسـباب الكامنـة للعنـف           
  :       املؤسسات    هذه

  )جلنة واكي(جلنة التحقيق يف أعمال العنف بعد االنتخابات   )ج(  
                           ليت أحاطت بأعمال العنـف                       لوقائع والظروف ا               التحقيق يف ا      هي        لجنة    ال           انت والية    ك  -  ٢٢

                 وتقدمي توصيات           معها،      تعامل  ال                              وسلوك وكاالت أمن الدولة يف                                  اليت وقعت بعد االنتخابات،     
   .                                                     التدابري القانونية واإلدارية للقضاء على اإلفالت من العقاب     بشأن 

  جلنة املراجعة االنتخابية املستقلة   )د(  
                                                   النتخابية املستقلة برئاسة القاضي كـريغالر بعـد                                     شكلت احلكومة جلنة املراجعة ا      -  ٢٣

                         مباشرة لتقدمي توصيات        ٢٠٠٧                                االنتخابات اليت جرت يف عام          بعد   ت   ع                     أعمال العنف اليت وق   
    .                                    بشأن إصالح العملية االنتخابية يف كينيا

  اللجنة االنتخابية املستقلة املؤقتة وجلنة مراجعة احلدود املستقلة املؤقتة  )ه(  
للجنة االنتخابية املستقلة املؤقتـة      ا -نشاء جلنتني جديدتني    إكريغالر ب أوصت جلنة     -٢٤

علـى  للجنة االنتخابيـة املـستقلة املؤقتـة    وتشرف ا. وجلنة مراجعة احلدود املستقلة املؤقتة 
سيما على إنشاء سجل للناخبني اجلدد، ووضع نظـام حـديث            اإلصالحات االنتخابية وال  

االنتخابية، وتعزيز تثقيف الناخبني، وإدارة االنتخابـات       جلمع وترتيب ونقل وفرز البيانات      
   .واالستفتاءات بصورة فعالة
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 حالياً بتشكيل ووضع ومراجعة احلـدود       جلنة مراجعة احلدود املستقلة املؤقتة    وتقوم    -٢٥
وستقدم أيضاً توصيات لتحديـد الـدوائر االنتخابيـة         . اإلدارية للدوائر االنتخابية اجلديدة   

ارية للسلطات احمللية وستوصي بالعدد املثايل للدوائر االنتخابية على أسـاس           والوحدات اإلد 
  .املساواة يف األصوات

  جلنة احلقيقة والعدالة واملصاحلة  )و(  
يسلم القانون الذي أنشأ اللجنة بأنه وقعت يف كينيا منذ االسـتقالل انتـهاكات                 -٢٦

 العامة وبأنه ال ميكـن معاجلـة    جسيمة حلقوق اإلنسان وإساءة الستعمال السلطة واملناصب      
بعض هذه األعمال بوجه مالئم باملؤسسات القائمة بسبب العقبات اإلجرائية وغريها مـن             

ووالية اللجنة هي معاجلة أخطاء املاضي من أجل االستعداد للمستقبل عن طريـق             . العقبات
ن طريق حتقيق   بناء جمتمع دميقراطي يقوم على سيادة القانون وإعطاء الشعب بداية جديدة ع           

  .العدالة لضحايا الظلم ومعاجلة االنتهاكات السابقة بوجه مالئم

   والتكامل ترابطلالوطنية للجنة ال  )ز(  
والسالم والتـرابط   املزيد من الكمال    وتوفري  الدولة  أجهزة   اللجنة إلصالح    أنشئت  -٢٧
بـني  متناسـقة   ت  عالقارقل الوصول إىل    حتديد وحتليل العوامل اليت تع    وواليتها هي   . بينها

يف  إثنيـة سيما احلواجز اليت حتول دون مشاركة أي مجاعـة           اجلماعات اإلثنية املختلفة، وال   
 وتقـدمي توصـيات     ،الجتماعية واالقتصادية والتجارية واملالية والثقافية والسياسية     املشاريع ا 

ة وأشكال   األمة من خالل تشجيع التحكيم والتوفيق والوساط       حتقيق املصاحلة يف  بشأن كيفية   
  . والعنصري والسالمإلثينمماثلة من آليات تسوية املنازعات من أجل تأمني وتعزيز االنسجام ا

  الصكوك الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان  - دال  
كينيا دولة طرف يف مجيع الصكوك األساسية حلقوق اإلنسان باسـتثناء االتفاقيـة               -٢٨

نظام ورين وأفراد أسرهم، اليت هي قيد النظر حاليا،         الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاج     
 ؛كافحـة اإلرهـاب   ملالدوليـة   الصكوك  مجيع  ، و روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية    

 منـها يف    ٤٣ودخـل   اتفاقيات منظمة العمل الدوليـة      اتفاقية من    ٤٩وصدقت أيضا على    
  .النفاذ حيز
يثاق األفريقـي حلقـوق اإلنـسان       كينيا على امل  صدقت  على الصعيد اإلقليمي،    و  -٢٩

األفريقية اليت حتكم والشعوب، وامليثاق األفريقي حلقوق ورفاه الطفل، واتفاقية منظمة الوحدة 
ملكافحـة  األفريقيـة   الالجئني يف أفريقيا، واتفاقية منظمة الوحدة       املظاهر اخلاصة مبشكالت    

ان والشعوب بشأن إنشاء حمكمة     الفساد؛ والربوتوكول امللحق بامليثاق األفريقي حلقوق اإلنس      
  .أفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب
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  حبقوق اإلنسان يف القانون الوطيناج املعاهدات الدولية املعنية ممدى إد  - هاء  
كينيا دولة تأخذ مببدأ االزدواجية بني القانون الوطين والقانون الدويل ويلزم لنفـاذ               -٣٠

اتفاقية األمم املتحدة ويف هذا الصدد، أصبحت  .ملانالصكوك الدولية هبا إصدار قانون من الرب  
 االتفاقيـة املتعلقـة بوضـع        وامليثاق األفريقي حلقوق ورفاه الطفل، ومؤخراً      ،حلقوق الطفل 

الالجـئني يف   حتكم املظاهر اخلاصة مبشكالت     اليت  األفريقية   واتفاقية منظمة الوحدة     ،الالجئني
إصدار  نافذة على الصعيد الوطين بعد    الجئني يف أفريقيا     تنظم اجلوانب احملددة ملشاكل ال     أفريقيا

، على )٢٠٠٦ عام ل١٣رقم (وقانون الالجئني )  من القوانني الكينية  ٥٨٦الفصل  (قانون الطفل   
ين القانونني مبا مياثل بشكل وثيـق األحكـام املتعلقـة           ذاملتعلقة هب ألحكام  ووضعت ا . التوايل

  . كينيايفظروف لالزمة اليت تقتضيها الاالستثناءات اصكوك الدولية واإلقليمية، مع بعض بال
وأدمج البلد اتفاقيات جنيف األربع بأكملها من خالل قانون اتفاقيـات جنيـف               -٣١

اتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة مـن خـالل قـانون          و)  من القوانني الكينية   ١٩٨الفصل  (
  .األشخاص ذوي اإلعاقة

حكمة اجلنائية الدولية من خالل قانون اجلرائم       وأدمج أيضاً نظام روما األساسي للم       -٣٢
  .٢٠٠٨الدولية لعام 

وبينما تكون بعض الصكوك نافذة بقانون واحد، فإنه يلزم لنفاذ صـكوك أخـرى           -٣٣
ومن األمثلة على ذلك اتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة، والعهد الدويل            . أكثر من قانون  

ية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة         اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماع   
  .والسياسية اليت أدرجت إمجاالً من خالل تشريعات خمتلفة

  آليات اجلرب الفردية على الصعيد الدويل  - واو  
تقيـيم  ب ،اللجنة الوطنية الكينية حلقوق اإلنـسان      بالتعاون مع     حالياً، احلكومةتقوم    -٣٤

ومن . قدمي الشكاوى الفردية إىل هيئات معاهدات األمم املتحدة        ت اتآليفيما يتعلق ب  موقفها  
  .الفردية اإلقليمية القائمة حالياًرئيسي مع اآلليات هلا موقف اجلدير بالذكر أن كينيا مل يكن 

  اإلجنازات وأفضل املمارسات  - خامساً 

  احلقوق املدنية والسياسية  - ألف  

  برنامج محاية الشهود  )أ(  
الذي يتمتع بالكفاءة والفعالية هو حجر الزاوية للنجـاح يف          ة الشهود   محايبرنامج    -٣٥

 من اتفاقيـة األمـم املتحـدة        ٢٦ و ٢٤ تنياملادوقد أدرجت كينيا    . مالحقة القضايا عملية  
ينيا وك. ٢٠٠٦ لعامقانون محاية الشهود يف القانون الوطين من خالل ملكافحة اجلرمية املنظمة   
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مرحلة  تفعيل هذا الربنامج  وبلغ  . برنامج حلماية الشهود  الذي لديه    فريقياأهي البلد الثاين يف     
  . واكتملت اآلن األمانة الالزمة لذلكمتقدمة
 وحدةالفصل حالياً من أجل ماية الشهود قيد االستعراض ومشروع القانون املتعلق حب   -٣٦

  .ا بالتايل مكتب النائب العام وضمان استقالهلعن املعنية حبماية الشهود

  الوقف االختياري لعقوبة اإلعدام  )ب(  
  .١٩٨٧يف كينيا منذ عام اليت ال تزال نافذة هناك وقف فعلي لعقوبة اإلعدام   -٣٧
إلجـراء  ختـصة   حاليا توجيه رئاسي جلميع الوزارات والدوائر احلكومية امل       وهناك    -٣٨

ا كان  لتحديد ما إذ  سبيل االستعجال   دراسات جتريبية وإشراك مجيع أصحاب املصلحة على        
وهـذا  . اإلجراميف مكافحة وطنية جمدياً أو مؤثراً قوانني الالاستمرار وجود عقوبة اإلعدام يف    

يـسبب    مدة طويلة يف انتظار تنفيذ احلكـم بقاء احملكوم عليهم باإلعدام    "أنحبقيقة  اعتراف  
  ".إنسانية اليشكل معاملة والقلق هلم بغري مقتض وصدمات النفسية الوالكرب واملعاناة 

  وتكوين اجلمعيات، حرية التنقل، والدين  )ج(  
 والـسفر، والـدين، وتكـوين       ،رية التنقـل  يكفل الدستور احلماية واالحترام حل       -٣٩

لكنـها   و لتخويف والتدخل احلكومي يف هذه اجملاالت     فرقة ل هناك ادعاءات مت  و .اجلمعيات
لبلد كما جيوز هلـا     الدخول إىل ا  لمنظمات غري احلكومية أيضا     وجيوز ل . ليست هي القاعدة  

  . دون قيودبقوق اإلنسان املزعومة حلنتهاكات التحقيق يف اال

  ن وسجصالح الإ  )د(  
احلريات األساسية اليت يكفلها الدستور     حبق السجناء يف التمتع ب    االعتراف  معرض  يف    -٤٠

دائرة الـسجون   ، أدخلت احلكومة تعديالت على      وغريها من املعايري الدولية حلقوق اإلنسان     
وتعزيـز   حقـوق اإلنـسان   قائمة على   ستراتيجية ال ال برامج تركز على القضايا ا     ووضعت
وبدأت هذه اإلجراءات يف إنتاج مثارهـا  . نوالدميقراطية يف إدارة السج   اإلدارية و  املمارسات

 ألحـد  ٢٠٠٩بالفعل حيث منحت اجلائزة العاملية للموظف املثايل يف إدارة السجون يف عام  
لكفالة االتساق بينـه  ) ٩٢الفصل (أيضاً التخطيط لتعديل قانون بورستال     وجاري  . الكينيني

من أجل االستجابة لالحتياجات والتحديات العديدة للشباب احملتجـزين         قانون الطفل   وبني  
  .السجون يف
حتسني حالة السجون   بغية  لتنمية اهليكلية للسجون    ل احلكومة أيضا برامج     استهلتو  -٤١

. أحنـاء الـبالد   يف مجيع   ن  والتحتية واألعمال املدنية يف مرافق السج     حتديث البنية   عن طريق   
إىل إضـفاء  إليواء السجناء وبالتـايل   املخصصة  املساحات  إىل زيادة   املنشآت  وستؤدي هذه   

  . الطابع اإلنساين على األوضاع العامة يف السجون
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  األحزاب السياسيةقانون   )ه(  
.  يف كينيـا   الدميقراطيةيف تطوير    هامةطوة  قانون األحزاب السياسية خ   يعد إصدار     -٤٢
بني األطراف اليت ستسعى إىل حتقيق الشفافية، والقابلية        الطريق للمساواة   هذا القانون   ميهد  و

  .للمساءلة، واإلدارة اجليدة املنصوص عليها يف القانون

   قتصادية واالجتماعية والثقافيةاالاحلقوق   - باء  

   قركافحة الفالربامج الوطنية مل    

  ٢٠٠٩ لعامحلوافز االقتصادية برنامج ا  )أ(  
برنامج قصري إىل متوسط األجل ذو كثافة عالية وتأثري         هو   يةاالقتصاداحلوافز  برنامج    -٤٣

، وتأمني  يف األجل الطويل  تفعيل االقتصاد حنو النمو والتنمية      واسع النطاق، واهلدف منه هو      
يلتـزم  و. ليمية وعدم املساواة بني األجيال    لتحديات اإلق ل والتصدي   ،وسائل العيش للكينيني  

  .االستدامة البيئيةب  املتصلةعامليةالخاوف  وامل٢٠٣٠الربنامج باملبادئ الواردة يف الرؤية لعام 

  فيجاناكازي كوا برنامج   )ب(  
السـتراتيجيات  استراتيجية من   ا ك ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٢أطلق هذا الربنامج يف       -٤٤

ألهداف احملـددة هلـذا     او.  فرص العمل  توليدة الفقر من خالل     التخفيف من حد  الرامية إىل   
زيادة إنتـاج الغـذاء أو      ، و الكينينيمن   ماليني   ٥ لنحو الغذائية   ةتوفري املعون : الربنامج هي 

، لشراء املواد الغذائية واملواد األساسية األخـرى      الالزم  احلصول على وسيلة لكسب الدخل      
املهـارات  ية، وتوجيـه    شاريع اجملتمع املشباب يف   لسكان املتضررين وخصوصا ال   اتوظيف  و

  .ملنتجةاألنشطة احنو وطاقات الشباب 

  طوير الدوائر االنتخابيةصندوق ت  )ج(  
الناتج عن  قليمية  إل التنمية ا  يفاختالل التوازن   هو التغلب على    الصندوق  من  دف  اهل  -٤٥
ـ   مجيع  الصندوق  ويستهدف  .  احلزبية اتلسياسا الـدوائر  ى مـستوى    املشاريع اإلمنائية عل

ويتكـون  . ةمكافحة الفقر على مستوى القاعد     إىل   اليت هتدف املشاريع  سيما   االنتخابية، وال 
.  من عائدات احلكومة العاديـة     نسبة مئوية  ٢,٥عادل  الصندوق من خمصصات مالية سنوية ت     

.  من عائـدات احلكومـة     نسبة مئوية  ٧,٥زيادة هذه املخصصات إىل     على  الربملان  ووافق  
 الـيت يبلـغ     مجيع الدوائر االنتخابية  على   بالتساوي   املخصصات من   نسبة مئوية  ٧٥ زعوتو

 يف  مستويات الفقر حبسب   نسبة مئوية  ٢٥النسبة املتبقية البالغة    توزع  و.  دائرة ٢١٠عددها  
املخصـصات   من   نسبة مئوية  ١٠وجيوز لكل دائرة أن تستخدم ما ال يزيد على          . كل دائرة 

  .ح الدراسية من أجل تعزيز احلق يف التعليمالسنوية لربنامج املن
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  احلق يف التعليم  )د(  
. الشامل اجملاين يف البلـد    حتقيق بعض املكاسب من التعليم االبتدائي       يف  كينيا  بدأت    -٤٦

وسـاعد  . عدد األطفال امللتحقني باملدارس الثانوية    كما زاد    باملدارس    األطفال التحاقوزاد  
م أطفاهليقيدون   على معاقبة الوالدين أو األوصياء الذين ال         ي ينص األطفال الذ قانون  إصدار  

  .باملدارس على ذلك
برامج التغذيـة   عدم إمهال األطفال األشد قابلية للتأثر منها        لضمان  واختذت تدابري     -٤٧

وتقدم . الفقراء والضعفاء يف املدارس   على بقاء   للمساعدة  واملنح الدراسية والكتابية    املدرسية،  
لألطفـال ذوي   فردية إضـافية    نح  ملد  يف الب امج تعميم التعليم االبتدائي اجملاين      يف إطار برن  

العامة وغريها من املؤسسات    والوحدات التعليمية   االحتياجات اخلاصة املسجلني يف املدارس      
  . الفعالملضمان اندماجه

  .للتعليم الثانويالرسوم الدراسية احلكومة أيضا وتقدم    -٤٨

  احلق يف الصحة  )ه(  
مـن الـصحة العقليـة واجلـسدية     يات املمكنة ستواملضمان أفضل يف السعي إىل      -٤٩

السياسات الالزمة لتفعيل التـدابري     ت   من التشريعات ووضع   عدداًأصدرت كينيا   ملواطنيها،  
فريوس نقص  قانون الوقاية من    : هذه التدابري وتشمل  . الرامية إىل تعزيز الصحة العقلية والبدنية     

ضـد  مـسمياته    التمييز جبميـع أشـكاله و      مكافحتهما الذي مينع  االيدز و و املناعة البشرية 
برنـامج  م به، وإدمـاج     أو يشتبه يف إصابته    هبذا املرض أو الذين يعتقد    األشخاص املصابني   

ستراتيجية الوطنية  ال وا  يف الربامج الوطنية،   الصحة اإلجنابية لتعزيز األمومة اآلمنة وبقاء الطفل      
إىل صـندوق   التأمني الصحي الـوطين     صندوق  لتدابري الرامية إىل حتويل      وا ،ملكافحة املالريا 
االجتماعي ليشمل مجيع العاملني يف القطاعني الرمسي وغـري الرمسـي مـن             للتأمني الصحي   

  .االقتصاد وتكاليف العيادات اخلارجية

  احلق يف السكن   )و(  
لضمان تنفيـذ   لإلسكان  خمصصة  احلكومة وزارة   أنشأت  لضمان احلق يف السكن،       -٥٠
قدمت يف إطار هـذا الربنـامج       ضعت سياسة وطنية لإلسكان، و    و و بصورة فعالة، لربامج  ا

يف اليت أنـشئت    ستوطنات غري الرمسية    رفعت مستوى امل   و ،إلسكان الوطين لمشروع قانون   
  .إطار برنامج النهوض باألحياء الفقرية

  العمل العمل واحلق يف حق   )ز(  
 .وة العمـل قنتاجية املقترن باالخنفاض يف إلبطالة اع يف معدل ا  من االرتف  كينياتعاين    -٥١

تعزيز االنـسجام الـصناعي، وإنفـاذ       و،  التجاريةازعات  املنتسوية  لتعجيل  تدابري  واُتخذت  
 املركز الوطين لإلنتاجيـة وذلـك       دعم و ،القوانني الرامية إىل تعزيز معايري الصحة والسالمة      



A/HRC/WG.6/8/KEN/1 

GE.10-11045 12 

احلكومـة  ، أصدرت    هلذه الغاية  حتقيقاًو. ياس اإلنتاجية إلضفاء الطابع املؤسسي على عملية ق     
مجيع القوانني املتعلقة بنقابات عمال وحتديدها، وعززت    عالن احلقوق األساسية لل   إلتشريعات  
التشريعات وتشمل هذه   . حرية تكوين اجلمعيات  تجارية من أجل تعزيز     نازعات ال املالعمال و 

قـانون التعـويض عـن      ، و ٢٠٠٧عام  لعمل  عالقات ال قانون  ، و ٢٠٠٧قانون العمل لعام    
  .٢٠٠٧ لعامالسالمة املهنية ، وقانون الصحة و٢٠٠٧ لعامإصابات العمل 

  ألطفالحقوق ا  )ح(  
باعتبارهـا  احلكومة الكينيـة    رفاه الطفل   ل، صنف التقرير األفريقي     ٢٠٠٨يف عام     -٥٢
 وضـع أحكـام     ويرجع ذلك إىل  .  املالئمة لألطفال  احلكومات األفريقية  واحدة من أعلى  ك

األطفال من االعتداء واالستغالل، وختصيص حصة أكرب نـسبيا مـن           قانونية مناسبة حلماية    
اتية و والنجاح يف حتقيق نتائج جيدة م      ،امليزانية الوطنية لتوفري االحتياجات األساسية لألطفال     

أكملها يف  باتفاقية حقوق الطفل    وأدجمت كينيا   .  على النحو املبني يف األطفال أنفسهم      نسبياً
  .القانون الوطين

  التحديات والقيود  - جيم  

   لتكافؤاعدم الفقر و  )أ(  
،  كينيا ضمن اجملتمعات غري املتكافئة العشرة األوىل يف العـامل          دويلاللبنك  يصنف ا   -٥٣

يف البلد بينمـا تعـيش   دخل الئة من ا يف امل٤٢أكثر من بمن أغىن األسر    حيث تستأثر عشر    
يف  ة رئيـسي الفقر عقبةال يزال و.  من الدخلحد يف املائةراً بأقل من وا األسر العشر األشد فق   

مـن الكينـيني،    لعدد كبري   ت الكاملة   ياوحتقيق اإلمكان للسكان  تلبية االحتياجات األساسية    
نـسبة   ٤٥,٩يف فقر مدقع بنحـو    الذين يعيشون   السكان  ويقدر  .  النساء واألطفال  خباصةو

ويعـيش  . الركود يف النمو االقتصادي    العقدين املاضيني ب   يفاالقتصاد  ومتيز  ). ٢٠٠٧ (مئوية
يف واحـد  من دوالر   أي بأقل    من الكينيني حتت خط الفقر الدويل        نسبة مئوية  ٥٦حالياً حنو   

الذين يعتمدون علـى    عدد الكينيني   يبلغ  ،  ٢٠٠٩عام  لاالقتصادي   كينيا   وفقا لتقرير و. اليوم
 . يف املائة٨٤ الغري يف معيشتهم حنو

ـ  ، فإن   اهتمام كبري على التخفيف من حدة الفقر      وبينما وضع     -٥٤ ني الفقـراء   الفجوة ب
تفاوت كـبري يف  وهناك أيضاً .  احلق يف احلصول على حقوق اإلنسان واسعة    وغري الفقراء يف  

تلبية االحتياجات األساسية،   يف  احلصول على التعليم والصحة واألرض، وكذلك       يف  الدخل و 
مستويات الفقر وال تزال   . ناسبةاملحلة للشرب والسكن واملرافق الصحية       الصا املياه مبا يف ذلك  

بـني  الفـوارق  ، وكـذلك  البلدأحناء مجيع احملددة يف  "الفقرجيوب "املطلق، وخصوصا يف    
 التحديات الرئيسية اليت    هيعدم املساواة بني األجيال     و،   وداخلها اجلنسني، فيما بني األقاليم   

 .مكافحة الفقربرامج ، و٢٠٣٠لعام ؤية رالجيري تناوهلا عن طريق 
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  ةالبطال  )ب(  
وضوحا وأول هذه التحديات وأكثرها     . يتميز حتدي البطالة يف كينيا بأبعاد متعددة        -٥٥

قابلـة  القتـصادية  الفرص اتوليد المع الذي ال يتناسب السكان الزيادة يف هو ارتفاع معدل    
 يف املائة من    ٧٢اآلن حنو    عاما   ٣٠األشخاص الذين تقل أعمارهم عن      ويشكل  . لالستمرار

 يف ٥١ عاما يشكلون ٢٤العاطلني عن العمل يف حني أن األشخاص الذين تقل أعمارهم عن      
ومن العوامـل   . من الشباب وازدهار االقتصاد   وينطوي هذا على خطورة عالية لكل       . املائة

ىل احلضر، والعمالة   لبطالة اهلجرة من الريف إ    األوسع نطاقاً ل  األخرى اليت تسهم يف التحدي      
   .واملهارات املتاحة يف السوقائف الناشئة وظالبني العام تطابق الوعدم املكثفة، الناقصة 

  سوء اإلدارة وعدم احترام سيادة القانون  )ج(  
عدم كفايـة الدسـتور احلـايل،       ب تواجه حتديات هيكلية رئيسية بدءاً    كينيا  ال تزال     -٥٦

، على الرغم مـن     يث وقائم على احلقوق ودميقراطي    نظام دستوري حد  واحلاجة إىل وجود    
كذلك، ال يزال اإلطـار الـسياسي والقـانوين         . إلصالح الدستور اجلهود الكبرية املبذولة    

 واإلدارة وحقوق اإلنـسان والعدالـة        القطاعات االقتصادية واالجتماعي   واملؤسسي جلميع 
 .مالئمغري عموماً وسيادة القانون 

والـصراعات  فعالية القضاء واآلليات املعنية بتسوية املنازعات       ال تزال عدم    ،  ذلكك  -٥٧
جلرائم بوجه عام من العوامل اليت تـؤدي إىل تعزيـز           نسان وا إلوالظلم وانتهاكات حقوق ا   

األجهـزة  يف  مهـور   ثقـة اجل  ، وقد تفاقم الوضع أيضاً بسبب اخنفاض        اإلفالت من العقاب  
األجهزة احلاكمة واملؤسسات املعنية  يرجع فشلو. سيادة القانوناحلاكمة واملؤسسات املعنية ب

، وقلة األنشطة املـشتركة بينـها وبـني         التعاون بني الوكاالت   أيضا إىل قلة     سيادة القانون ب
على التارخيي املفرط للكينيني    تركيز  الو،  سيادة القانون األجهزة احلاكمة واملؤسسات املعنية ب    

  .ائجبدال من التركيز على النتالعمليات واألنشطة 

  ضعف املؤسسات  )د(  
وعدم فعاليتها ميثـل     حقوق اإلنسان    عمالضعف املؤسسات املسؤولة عن إ    ال يزال     -٥٨

وعلى سبيل املثال، كانت السلطة القـضائية يف كينيـا   . حتديا لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان    
 ،عجـز الالقيود املفروضة عليهـا مثـل       يف محاية حقوق اإلنسان بسبب      عدمية الفعالية متاما    

  .تأكيد استقالهلاعدم و، املواردوالنقص يف ، تقادم القوانني وعدم الكفاءة، و،والفساد
ولذلك فإهنا تسعى   ن  ي يف طور التكو   وال تزال اللجنة الوطنية الكينية حلقوق اإلنسان        -٥٩
ليتسىن القوات املسلحة    و  والسجون مع املؤسسات مثل الشرطة   لعمل  لة  إرساء أسس متين  إىل  

 معها من أجل     حول حقوق اإلنسان   دخول يف حوارات  وال التدريبام بدور فعال يف     هلا القي 
على الـشرطة   جملس الرقابة   يواجه  و. تطوير وترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان يف مجيع عملياهتا       
  . حالياًقيد االستعراضواللجنة الدائمة لشكاوى اجلمهور عقبات قانونية هي 
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   احلقوق عمالإاملعنية بالقوانني تقادم  ويةدستورقوانني الفعالية ال عدم  )ه(  
إعمال حقـوق   ول دون   اليت حت السلبية   الكيين العديد من األحكام      الدستوريتضمن    -٦٠

يتضمن الدستور شرعة جديدة للحقوق     األحكام ل تلك  إعادة النظر يف    يلزم  ولذلك  . اإلنسان
املشاريع وترد يف   . لدستورباستعراض شامل ل  كينيا حاليا   وتقوم  . تكون ملزمة وقابلة للتنفيذ   

املـساواة بـني    املتعلقة ب قضايا  ملعاجلة ال حلقوق اإلنسان   تقدمية  أحكام  عدة  لدستور  لالقائمة  
وسيقطع الدستور  . يةقوق اجلماع احل و ،القتصاديةوا تماعيةاحلقوق االج  و اجلنسني، واملواطنة، 

قواعـد راسـخة    يف إرساء   املشاريع القائمة شوطا كبريا     باالستناد إىل   يصدر  اجلديد الذي س  
  .لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

واليت إعمال حقوق اإلنسان حتول بوضوح دون  هناك أيضا العديد من القوانني اليت       و  -٦١
وقد أعـادت   . هارغبة يف تعزيز  الوالواجب حلقوق اإلنسان    حترام  اللتعكس ا يلزم مراجعتها   

تمتع لاض مجيع القوانني اليت تؤثر على ا       الكينية الستعر  نيانوجلنة إصالح الق  تشكيل  احلكومة  
  . أو سن تشريعات جديدة مناسبة، إلغائها، أو وإجراء التعديالت الالزمةن،حبقوق اإلنسا

  االفتقار إىل الوعي العام  )و(  
يفتقر الكثريون إىل الوعي حبقوق اإلنسان املكفولة هلم، ومن مث يتعرضون النتـهاك               -٦٢

ورغم تقدمي التربية املدنية عن طريق اجملتمع املدين        . النتصافهذه احلقوق دون التماس سبل ا     
وتأمل احلكومة يف إحداث    . على مر السنني، إال أهنا مل تصل بصورة فعالة إىل معظم السكان           

  . تغيري لتحسني هذا الوضع، بتفعيل الربنامج الوطين للمساعدة القانونية والتوعية

  الفساد  )ز(  
غري أن كينيا وضعت إطاراً قانونيـاً وسياسـاتياً         . دياً رئيسياً ال يزال الفساد ميثل حت      -٦٣

كما وضعت خطة عمل وطنية ملكافحة الفساد يقودهـا أصـحاب           . للحرب على الفساد  
وتسعى جهود مكافحة الفساد إىل     . مصلحة متعددون، وهي اآلن يف عامها الثاين من التنفيذ        

غية توجيهها إىل التنمية الوطنيـة وختفيـف        محاية املوارد العامة من االستنـزاف والتبديد، ب      
  . الفقر، ومن مث إعمال حقوق اإلنسان يف البلد

  عمل األطفال يف كينيا  )ح(  
ال يزال عمل األطفال أحد أخطر التحديات اليت تواجه معظم األطفـال يف كينيـا                 -٦٤
ففي .  الوقتومياَرس عمل األطفال منذ زمن طويل، غري أن حجمه وطبيعته تغريا مبرور. اليوم

مثانينات وتسعينات القرن املاضي، كان عمل األطفال منتشراً يف قطاعي الزراعـة وصـيد              
 بسرعة أعلى إىل قطاعات أخرى، ال سيما اخلدمـة املرتليـة،            األمساك، أما حديثاً فقد انتشر    

وقد جنحـت   . والقطاع غري الرمسي، فضالً عن استغالل األطفال لألغراض اجلنسية التجارية         
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اإلدارة املعنية باألطفال، بالتعاون مع إدارات أخرى، يف محل أصحاب الفنادق على التوقيـع              
  . اجلنسي لألطفال يف قطاع السياحةعلى املدونة الدولية بشأن منع االستغالل

وتشمل استراتيجيات إدماج القضايا املتعلقة بعمل األطفـال يف التنميـة الوطنيـة               -٦٥
وسـوف  ). التشريعات والـسياسات  (ومداخالت فرعية   ) الدعم املباشر (مداخالت رئيسية   

ف يعـد   وسـو . تركِّز االستراتيجيات على مسائل املنع، واالنسحاب، والتأهيل، واإلدماج       
استقصاء وطين حول عمل األطفال وسياسته يف هذا الـصدد مـن أجـل تيـسري تنفيـذ                  

  . املذكورة املداخالت

  مرافق السجون املنهكة  )ط(  
 شخص، رغم أن سعتها املوصى هبـا        ٥٠ ٠٠٠مع وصول عدد نزالء السجون إىل         -٦٦
ن  سنة من ضعف االستثمار، أصبحت سـجو       ٤٣ شخص فقط، وبعد     ٢٠ ٠٠٠تتجاوز   ال

كينيا مثقلة باألعباء املتصلة بإدارة العاملني هبا والسجناء الذين يزيد عددهم على املـستوى              
ورغم املكاسب اليت حتققت يف إطار برامج اإلصالح اجلارية ال يزال هناك مـا              . املوصى به 

ينبغي عمله بشأن بناء قدرات االحتواء واحلد من االكتظاظ يف السجون، مع زيادة التـأثري               
، ُشكِّلت أمانة إلصالح املرافـق اإلصـالحية بغـرض       ٢٠٠٨ويف عام   . جم عن التأهيل  النا

  .مراجعة الطريقة اليت تؤثر هبا قطاعات العدالة األخرى على نظام السجون

  حرية وسائط اإلعالم واستقالهلا  )ي(  
ولتيـسري  .  يف تعزيز حرية وسائط اإلعالم يف كينيا٢٠٠٣حتقق تقدم كبري منذ عام        -٦٧
وير قطاع املعلومات واالتصاالت، الذي يشمل اإلذاعة، واالتصاالت املتعددة الوسـائط،           تط

) املعـدَّل (وخدمات الربيد، والتجارة اإللكترونية، أصدر الربملان قانون االتصاالت الكـيين           
غري أنه أثـريت بعـض      . ٢٠٠٨ لتعديل قانون االتصال السابق الصادر يف عام         ٢٠٠٩ لعام

ام معينة يف هذا القانون، وتعكف احلكومة على إدخـال التعـديالت            الشواغل بشأن أحك  
املناسبة بالتعاون مع األطراف الفاعلة الرئيسية يف قطـاع اإلعـالم بغيـة ضـمان حريـة                 

  . اإلعالم وسائط

  األولويات الوطنية الرئيسية  -دال   
ة، وهي  تشمل هذه األولويات اجملاالت احملددة يف وثائق وخطط السياسات احلكومي           -٦٨

تتوافق مع اجملاالت ذات األولوية اليت حددها اجلمهور على املستوى الـوطين يف اسـتطالع               
اآلراء عن سياسة حقوق اإلنسان يف كينيا، ويف التقرير الثاين املقـدم إىل اآلليـة األفريقيـة                 

مبـادئ  ومعظم هذه األولويات مدرجة أيضاً يف       . الستعراض األقران، ويف سياسة األراضي    
، يف إطـار احلـوار الـوطين        ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٨ املوقعة يف    ة احلكومة االئتالفية  شراك

وقد حدد هذا اإلطار أربعة بنود رئيسية يف جدول األعمال من شأهنا أن             . واملصاحلة يف كينيا  
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تنقذ البلد من األزمة السياسية اليت شهدها بعـد االنتخابـات الرئاسـية الـيت جـرت يف          
دف النهائي هلذا احلوار السياسي يف حتقيق السالم واالستقرار والعدالة ويتمثل اهل. ٢٠٠٧ عام

ويف اإلطار نفسه، مثة التزام بتناول      . الدائمة عن طريق سيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان       
ومن شأن تنفيذ بنود جدول األعمال هـذه أن         . القضايا القدمية العهد كمسألة ذات أولوية     

  . لى محاية حقوق اإلنسان وإعماهلا يف كينيايؤثر تأثرياً دائماً ع

  اإلصالحات الدستورية  )أ(  
حيظى اإلصالح الدستوري يف كينيا مبستوى خاص من االستعجال، نظراً للـتغريات      -٦٩

وملـا كـان    . االجتماعية والسياسية واالقتصادية العديدة اليت شهدهتا كينيا يف العقد األخري         
يف البلد، فإن من الواضح أنه      . سياسة واحلكم والسلطة العامة   الدستور هو اإلطار املعياري لل    

لن يهدأ بال السكان يف كينيا قبل إدراج التطورات الرئيسية اجلديدة لألفضليات الـسياسية              
  . الوطنية، واحلوكمة، ومبادئ اإلدارة العامة التقدمية يف الدستور

نضال مـن أجـل الدميقراطيـة       وال تعترب عملية مراجعة الدستور يف كينيا مرادفا لل          -٧٠
فهذه العملية تتواصل منذ حنو عقدين من الزمن، غري أهنا مل تبدأ بـصورة              . وحقوق اإلنسان 
وأعدت هذه  .  بصدور قانون تشكيل جلنة استعراض الدستور الكيين       ١٩٩٧رمسية إال يف عام     

ي ُنقح  الذ" مشروع بوماس "اللجنة مشروع دستور مقترح ُعرف على املستوى الشعيب باسم          
. ، غري أنه ُرفـض يف التـصويت       ٢٠٠٥نوفمرب  /بعد ذلك وطُرح لالستفتاء يف تشرين الثاين      

ويعزى الرفض جزئياً إىل عدم املوافقة على قضايا معينة اعتربت مثرية للجدل نظراً الختالف              
  .آراء الفئات املختلفة حوهلا

 انتخابـات   وقد أدى العنف الواسع النطاق الذي نـشب يف البلـد يف أعقـاب               -٧١
والواقع أن أحد جداول أعمال األحزاب املـشاركة يف         .  إىل سن دستور جديد    ٢٠٠٧ عام

احلوار الوطين واملصاحلة يف كينيا يتمثل يف احلاجة املاسة إىل إصالح دستوري مـن أجـل                
التصدي للقضايا اليت تشكِّل األسباب الرئيسية النتشار التوتر االجتماعي، وعدم االستقرار،           

ولتحقيق هذه الغاية، سن الربملان القانون املتعلق بوضـع دسـتور كينيـا      . ت العنف وموجا
، بوصفهما اإلطـار    ٢٠٠٨، وقانون جلنة استعراض دستور كينيا لعام        ٢٠٠٨ لعام) املعدَّل(

وأنشئت مبوجب ذلك جلنة خرباء ُيتوقع أن تفرغ مـن          . القانوين لوضع دستور جديد للبلد    
وسوف ُيطرح املشروع الـذي     . هراً من تاريخ صدور القانون    عملها يف غضون اثين عشر ش     

فإذا حتقق توافق آراء بشأن القضايا احملددة املثرية للجدل، فـسوف           . تضعه اللجنة لالستفتاء  
ومن اجلدير باملالحظة أن شرعة احلقوق ليست واحـدة مـن           . يوضع دستور جديد لكينيا   

  . ال الثالثة للحقوقالقضايا املثرية للجدل، رغم أهنا تنص على األجي
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  اإلصالحات القضائية يف كينيا  )ب(  
. تقوم اإلصالحات القضائية على وضع دستور جديد وإجراء تعديالت دسـتورية            -٧٢

ويتوقع أن يؤدي ذلك إىل ترسيخ اإلصالحات القضائية، مبا يف ذلـك االسـتقالل املـايل،                
ب القضاة وعزهلم، وااللتزام القوي     والشفافية، والتعيينات القائمة على أساس اجلدارة، وتأدي      
  .حبقوق اإلنسان، وإعادة تشكيل جلنة اخلدمات القضائية

 فرقة عمـل منـوط هبـا النظـر يف           ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٩وأنشأت احلكومة يف      -٧٣
اإلصالحات القضائية، ودراسة القضايا املذكورة أعاله اليت تعترب ضرورية لتعزيز وحتسني أداء            

األجلني القصري والطويل، وتقدمي النصح بشأن كيفية وتوقيـت إجـراء           اجلهاز القضائي يف    
  . اإلصالحات املقترحة

  إصالح جهاز الشرطة  )ج(  
إن السجل املاضي حلقوق اإلنسان واملكاسب اليت حتققت يف هذا اجملال يف كينيـا                -٧٤

وتتفاوت . تشوهبا ادعاءات بارتكاب خمالفات حلقوق اإلنسان على يد أجهزة األمن احلكومية     
هذه االدعاءات من اإلعدام دون حماكمة، إىل التعذيب، إىل املضايقة، وهي ادعاءات أدانتـها   

وقد أجريت حماكمات ملسؤويل األمن احلكـوميني عنـدما أثبتـت           . احلكومة إدانة صرحية  
التحقيقات تواطؤهم أو إدانتهم يف تلك االنتهاكات، غري أن هذه احملاكمـات مل تـصل إىل         

  . عات الكينينيمستوى توق
واشتملت النقطة الرابعة يف جدول أعمال احلوار الوطين واملصاحلة يف كينيا، عقـب         -٧٥

 اليت أثارت الرتاع، على إصـالح جهـاز الـشرطة           ٢٠٠٧نتائج االنتخابات الرئاسية لعام     
وهتدف اإلصالحات إىل   . بوصفه إحدى املؤسسات الرئيسية اليت حتتاج إىل إصالحات عاجلة        

الشرطة الكينية والشرطة اإلدارية إىل أجهزة للخدمات املهنية خاضـعة للمـساءلة،            حتويل  
  .وقادرة على توفري األمن الفعال ومحاية حقوق اإلنسان وتعزيزها يف إطار عملها

وقد عيَّنت احلكومة فرقة عمل وطنية معنية بإصالح السياسات، وذلك مبوجب قرار              -٧٦
 تــشرين ٣٠فرقــة العمــل تقريرهــا يف ، وقــدمت ٢٠٠٩مــايو / أيــار٨نــشر يف 

ووافق جملس الوزراء على تنفيـذ      .  توصية ٢٠٠واشتمل التقرير على    . ٢٠٠٩ أكتوبر/األول
  : التوصيات اليت ميكن تصنيفها يف أربع فئات رئيسية، هي

حتسني سبل مساءلة الشرطة بإنشاء هيئة مستقلة لإلشراف على أعمال الـشرطة             •
مستقلة يف الشكاوى املقدمة ضد الشرطة وآليـات        تضمن إجراء حتقيقات مهنية و    

  املساءلة الداخلية للشرطة
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حتسني الكفاءة املهنية خلدمات الشرطة والنهوض هبذه اخلدمات عن طريق إصالح            •
منهج تدريب الشرطة مبا يتوافق مع دميقراطية أعمال الشرطة اليت تركِّز على حقوق 

  لعام واملنافعاإلنسان، وحتسني األجور، والنهوض بالرفاه ا
توفري املعدات الكافية وتطبيق المركزية القـرار،       : اإلصالحات التنفيذية واإلدارية   •

بتفويض األقاليم اختاذ القرارات من أجل حتسني الكفاءة وفعالية تقدمي اخلـدمات            
  واملساءلة أمام املواطنني على مستويات اجملتمع

اء مؤسسات جيـدة، وسـن      إنش: اإلصالحات املؤسسية والقانونية والسياساتية    •
تشريعات جديدة وتعديل التشريعات القائمة، ووضع سياسات جديدة لتحـسني          

ويشمل ذلك وضع هياكل جديدة     . عملية تنسيق أعمال الشرطة وانتشارها وأدائها     
ألعمال الشرطة تنطوي على مجلة أمور، منها اإلشراف على أعمـال الـشرطة،             

  واألمن القومي، وسياسات أعمال الشرطة
ويتوقع أن تؤدي هذه اإلصالحات إىل حتسني األمن القومي، وتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها       

  .يف كينيا

  العدالة االنتقالية، والوئام الوطين، واملصاحلة    

  التصدي لإلفالت من العقاب والفساد  )أ(  
جنمت مشكلة اإلفالت من العقاب يف كينيا، جزئياً، عن التحديات الـيت تواجـه                -٧٧
وحيدد دستور كينيا املؤسسات املـسؤولة عـن سـيادة          . ن احترام مبدأ سيادة القانون    ضما

القانون، مبا يف ذلك الفصل بني سلطات الفروع الثالثة للحكومة من أجل إعمال الـضوابط             
والتوازنات، وشرعة احلقوق، واستقالل القضاء، ومع ذلك، مثة حاجة إىل تضافر اجلهود من             

هاك حقوق اإلنسان، وإساءة استغالل املنصب، والفساد، وسوء إدارة         أجل استئصال أمناط انت   
ولكينيا تاريخ طويل من عدم التصدي النتـهاكات        . املوارد العامة، بغية تعزيز سيادة القانون     

  .حقوق اإلنسان واجلرائم االقتصادية، يعود إىل عهد االستعمار
إلفالت من العقـاب علـى       التزاماً بالتصدي ل   ٢٠٠٣وقد أبدت احلكومة منذ عام        -٧٨

، ُشكلت جلنة   ٢٠٠٩يوليه  /ويف متوز . ارتكاب خمالفات حقوق اإلنسان واجلرائم االقتصادية     
معنية بتقصي احلقائق والعدالة واملصاحلة من أجل التصدي للمخالفات واملظامل الـسابقة يف             

 عقـب   وال ُيتوقع أن تتعامل اللجنة مع مرتكيب العنف الذي نـشب          . جمال حقوق اإلنسان  
  . االنتخابات، وإمنا ستقتصر على العمل يف نطاق واليتها املتمثلة يف تصحيح املظامل

ويتوقع أيضاً أن تسفر عملية استعراض الدستور اجلارية عن نظام دستوري جديـد               -٧٩
وتعزيزها، ومنـع    يوفر إطاراً سياساتياً وقانونياً ومؤسسياً أقوى يتيح إعمال حقوق اإلنسان         

  .  من أشكال الظلم االجتماعيالفساد وغريه
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  التصدي للعنف السياسي  )ب(  
رغم معاناة كينيا من العنف السياسي منذ إعادة العمل بتعدد األحـزاب يف مطلـع           -٨٠

 املثرية للجدل سببت أزمة غري مسبوقة       ٢٠٠٧تسعينات القرن املاضي، إال أن انتخابات عام        
وقد أبرز ذلـك    .  من املشردين داخلياً    قتيل كيين ومئات اآلالف    ١ ٥٠٠وعنفاً خلّف حنو    

ضعف العديد من األطر القانونية واملؤسسية اليت تشرف على االنتخابات يف البلد، فضالً عن              
وقد استلزم هذا الوضع إنشاء آليات للعدالـة        . احلاجة إىل معاجلة الشكاوى اليت طال أمدها      

جلنة التحقيق يف أعمال العنف،     وبوجه خاص، بعد أن تقصت      . االنتقالية، اليت ُنوقشت آنفاً   
اليت اندلعت يف أعقاب االنتخابات، أفعال أو تقصري مؤسسات األمن التابعة للدولـة أثنـاء               
أعمال العنف، قدمت اللجنة توصيات بإنشاء حمكمة خاصة ُيناط هبا مـساءلة املـسؤولني              

 ٢٠٠٧تخابات عام   األساسيني عن اجلرائم، وال سيما املرتكبة ضد اإلنسانية، فيما يتعلق بان          
  . يف كينيا

ويف وقت كتابة هذا التقرير، وافقت احلكومة مبدئياً على التعاون مع احملكمة اجلنائية               -٨١
وسوف ُيدمج قانون اجلرائم  . الدولية يف إطار اجلهود املستمرة إلنشاء آلية حملية حملاكمة اجلناة         

  .  تيسري هذه العملية بصورة كبريةالدولية ونظام روما األساسي يف التشريعات احمللية، بغية

  إعادة توطني املشردين داخلياً  )ج(  
أدى العنف الذي اندلع يف كينيا يف أعقاب االنتخابـات إىل تـشريد مـا يزيـد                   -٨٢
ورغم أن التشريد   . ٢٠٠٧ديسمرب  / شخص داخل البلد منذ كانون األول      ٦٠٠ ٠٠٠ على

 أن حجم هذا التشريد وسرعته وكثافته مل الناجم عن العنف ليس ظاهرة جديدة يف كينيا، إال    
كما أدت االشتباكات اليت جرت يف التسعينيات، بسبب االنتخابات         . يكن له مثيل من قبل    

العامة أيضا، إىل تشريد مئات اآلالف من األشخاص، وال يزال الكثري منهم مشردين حـىت               
ان مثـة حاجـة إىل      ، ك ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١٤ومع تشكيل احلكومة االئتالفية يف      . اآلن

فعـودة هـؤالء   . التحول من نظام اإلغاثة اإلنسانية للمشردين داخلياً إىل وضع حلول دائمة   
. املشردين من املخيمات إىل منازهلم السابقة هلا آثار سياسية واقتصادية مهمة على احلكومـة             

، اليت وضعتها كما أن االستراتيجية الوطنية للمصاحلة والتعايف االجتماعي واالقتصادي العاجل
ال سيما يف القطاع    (تعزيز التنمية   : احلكومة، تويل أولوية لسرعة إعادة التوطني، إذ تنص على        

، وحتسني صورة البلد يف اخلارج، ومنع حتول خميمات املشردين داخليـاً إىل أراض              )الزراعي
خصبة لتجنيد امليليشيات والعصابات اإلجراميـة، وتعزيـز حقـوق اإلنـسان املكفولـة              

  .املشردين هلؤالء
وال يزال التوتر والعنف احملليان يف بعض املناطق حيوالن دون إعادة إدماج املشردين               -٨٣

وقد تعرض بعضهم إىل اعتداءات يف مناطق خمتلفة رغم وجود          . يف جمتمعاهتم أو عودهتم إليها    
شخص  ٢٠٠يوليه، تعرض   / متوز ١٧ويف  . معسكرات للشرطة أُقيمت حديثاً يف تلك املناطق      
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ممن حاولوا العودة إىل أقاليم جنريميويل وكنياك وكيبكليون يف منطقة الـوادي املتـصدع إىل               
وذكرت هذه اجملموعة أهنا عانت من استمرار انعـدام         . التشريد مرة أخرى يف إقليم ناكورو     

ومن الواضح أن أمن املشردين داخلياً يرتبط ارتباطـاً وثيقـاً           . األمن وافتقاد الغذاء واملأوى   
وقد بدأت احلكومة وأطراف أخرى فاعلـة جهـوداً للمـصاحلة           . جبهود املصاحلة الوطنية  

  . ووضعت آليات لتسوية الرتاع

  التغلب على الرتعة اإلثنية السلبية  )د(  
ال تزال مسألة اإلثنية عامالً بالغ األمهية يف كينيا، كما أن هلا طابعا سياسيا شـديد                  -٨٤

افع التفضيل اإلثين للمرشح ال وفقا للخيـارات الـسياسية          فامليل إىل التصويت بد   . الوضوح
وتـرتبط الـصورة العامـة    . يزال قويا، وكذلك ختصيص املوارد االقتصادية واالجتماعية   ال

  . للقيادات ارتباطا وثيقا خبلفيتهم اإلثنية ال بسالمة سياساهتم
ميقة، فمـن غـري     ونظراً لتعددية العامل اإلثين وجذوره السياسية واالجتماعية الع         -٨٥

املمكن بل من غري احملبذ قمع العامل اإلثين إن مل يكن القضاء عليـه يف القـضايا املتعلقـة                   
غري أن املشكلة تنشأ عندما تأخذ الرتعة اإلثنية طابعاً سياسياً وُتـستغل      . بالسياسات يف كينيا  

 الرتعة اإلثنيـة    وتتمثل القضية احملورية اليت ينبغي حلها يف دور       . ألغراض أخرى غري مقبولة   
  .السلبية يف إضعاف الدميقراطية وتأثري هذه الرتعة على تعزيز حقوق اإلنسان والتنمية يف كينيا

وتلتزم احلكومة مبعاجلة مشكلة اإلثنية السلبية كي تضمن أن تعيش الطوائف الكينية              -٨٦
 واالنـدماج   ولبلوغ هذا الغرض، صدر قانون الوئام الـوطين       . املختلفة معاً يف تواؤم وسالم    

ويهدف هذا القانون إىل تشجيع الوئام الوطين واالندماج، حبظر التمييز القائم           . ٢٠٠٨ لعام
على األسس اإلثنية، وهو ينص على إنشاء جلنة الوئام الوطين واالندماج، وحيـدد سـلطاهتا               

  . وقد أُنشئت هذه اللجنة، وهي متارس وظائفها بالفعل. ووظائفها

  تعزيز األمن  )ه(  
تعترف حكومة كينيا بأن هذه املسألة متثل شاغالً رئيسياً ملعظم الكينيني، ولـذلك               -٨٧

شرعت بالفعل يف إجراء إصالحات إدارية ومؤسسية للمؤسسات األمنية بغية تعزيز مساءلتها            
وتـسهم عوامـل داخليـة      . أمام اجلمهور، واحلد قدر اإلمكان من إساءة استغالل السلطة        

وتشمل العوامل اخلارجية سهولة التـسلل عـرب   . ائل األمنية يف كينيا   وخارجية يف تفاقم املس   
احلدود الوطنية، وانعدام األمن يف البلدان اجملاورة وما ينجم عن ذلك من انتشار األسـلحة               

أمـا العوامـل    . الصغرية واألسلحة اخلفيفة، وتدفق الالجئني، والتهديد الذي ميثله اإلرهاب        
على يد العصابات اإلجرامية املنظمة اليت جنمت جزئياً عن بطالة          الداخلية فتشمل هتديد األمن     

وقد ضعفت إىل حد بعيد قدرة احلكومة على محاية حقـوق اإلنـسان املكفولـة               . الشباب
ويتفاقم هذا الوضع   . ملواطنيها، بسبب ضعف القدرة املؤسسية وضعف اإلطار القانوين للبلد        

  .كات الشرطة حلقوق املواطننيبعدم فعالية آلية الشكاوى يف مواجهة انتها
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  معاجلة الفقر  )و(  
ميثل الفقر عائقاً رئيسياً أمام تلبية االحتياجات األساسية واالستفادة الكاملـة مـن               -٨٨

ولتعزيز املساواة واحلد من الفقـر،      . إمكانات العديد من الكينيني، ال سيما النساء واألطفال       
ي الشامل، وحتسني سبل احلصول علـى الرعايـة         تركز اجلهود املبذولة على التعليم االبتدائ     

الصحية األساسية، وتوسيع القدرات اإلنتاجية يف جمال الزراعة، وتطوير املناطق القاحلة وشبه            
القاحلة غري املعتىن هبا، والنهوض باألوضاع املعيشية لسكان احلضر الذين عانوا من ضـعف              

ب ارتفاع معدالت التوسع احلـضري يف       البنية األساسية احلضرية واخلدمات االجتماعية بسب     
  .املقام األول

  تشغيل الشباب  )ز(  
 يف املائـة مـن      ٣٨حتظى مسألة توفري فرص العمل للشباب باألولوية، ال جملرد أن             -٨٩

 سنة، وإمنا أيضاً ألن عمل الـشباب ميكـن أن           ٣٥ و ١٥سكان كينيا تتراوح أعمارهم بني      
وُيعزى أيضاً قدر كبري من . كالفقر واملخاطر األمنيةيسهم إسهاماً كبرياً يف حل قضايا أخرى   

  . العنف السياسي إىل كثرة عدد الشباب العاطل عن العمل

  االحتكام إىل القضاء  )ح(  
، ال يزال   ٢٠٠٣رغم أن إصالح قطاع القضاء هو أحد أولويات احلكومة منذ عام              -٩٠

وتلتـزم احلكومـة   . إىل القضاء الكثري من الكينيني يواجهون حتديات كبرية يف سبيل اللجوء          
بضمان إجراء اإلصالحات الالزمة يف قطاع القضاء مبا يكفل جلميع املواطنني إمكانية اللجوء             

  .إىل القضاء يف الوقت املناسب

  حقوق املرأة  )ط(  
التزمت احلكومة بتحقيق اهلدف اإلمنائي لأللفية املتعلق بتعزيز املساواة بني اجلنـسني             -٩١

ومثة التزام آخر بضمان مراعاة القضايا اجلنسانية يف مجيع         . ٢٠١٥، حبلول عام    ومتكني املرأة 
كما تواصل احلكومة تنفيذ إصالحات تشجيعية      . مستويات الوزارات والوكاالت احلكومية   

ومن اجلدير باملالحظة أن قانون     . ومؤسسية وسياساتية مهمة من أجل النهوض حبقوق املرأة       
وميثـل  .  يكون ثلث املسؤولني يف أي حزب من اجلنس اآلخر         األحزاب السياسية يشترط أن   

وال يزال إعمال مجيع حقوق     . ذلك خطوة مهمة يف سبيل تعزيز الدميقراطية واملساءلة يف البلد         
اإلنسان ميثل حتدياً رئيسياً لعدد كبري من النساء بـسبب العوائـق الثقافيـة واالقتـصادية                

  . والسياسية واملؤسسية
 يف املائة من سكان كينيا، كما ميثلن غالبية القوة العاملة يف            ٥٠ة أكثر من    ومتثل املرأ   -٩٢

ورغم ذلك، ال تزال املـرأة      . القطاع الزراعي الذي ال يزال العمود الفقري لالقتصاد الكيين        
مهمشة إىل حد بعيد من حيث حصوهلا وسيطرهتا علـى املـوارد والفـرص االجتماعيـة                
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ومـن  .  يف املائة  ٣سبة النساء الاليت لديهن سندات ملكية على        فمثالً، ال تزيد ن   . االقتصادية
. شأن ذلك أن حيد بشدة من قدرة املرأة على احلصول على القروض من القطاع املايل الرمسي               

والواقع أن النساء ميثلن معظم سكان كينيا الذين ال ميكنهم احلصول على خـدمات ماليـة،      
  . يف املائة٣٩والذين تبلغ نسبتهم 

وجاء إطالق صندوق مشاريع املرأة معلماً بارزاً يف جهود كينيا الرامية إىل التصدي               -٩٣
ويعترب هذا الصندوق مشروعاً رائداً يف إطار       . لعدم التوازن االقتصادي بني اجلنسني يف اجملتمع      

، ولذلك ستواصل احلكومة ختصيص مزيد من املـوارد         ٢٠٣٠اجلانب االجتماعي لرؤية عام     
ر بغية حتسني قدرته على التصدي ملظاهر عـدم املـساواة بـني اجلنـسني               للصندوق الدائ 

  . مستدام بأسلوب
. وعالوة على صندوق مشاريع املرأة، تنفذ احلكومة إجراءات إجيابية لتشغيل املـرأة             -٩٤

 يف املائة على األقل من املوظفني اجلدد املعينني يف          ٣٠ويهدف ذلك إىل ضمان أن متثل املرأة        
  .مةاخلدمة العا

كما أُنشئ إطار عمل وطين لرصد وتسجيل اإلجراءات اإلجيابية يف جمال األنـشطة               -٩٥
  .احلكومة املتعلقة بالتخطيط وامليزنة والتشريعات ووضع اخلطط

  األمن الغذائي  )ي(  
 بلداً يف األمن    ٣٠يصنف املعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية كينيا ضمن أدىن            -٩٦

وتشمل العوامل املؤدية إىل انعدام األمـن       ). ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول (الغذائي يف العامل    
الغذائي على مستوى املنطقة، األسرة املعيشية قلة األمطار يف املواسـم الثالثـة األخـرية؛               
واالخنفاض الشديد يف إنتاج احملاصيل؛ وعدم كفاية طرق تنويع أسباب املعيـشة؛ وتـدهور              

رعني؛ واستمرار ارتفاع أسعار السلع الزراعية؛ وانعدام األمن،        الشروط التجارية للرعاة واملزا   
ال سيما يف مناطق الرعي؛ وانتشار تدهور األراضي؛ وتفشي أمراض احليوانات الزراعية وما             
يترتب على ذلك من حجر بيطري عليها؛ واستدامة نقص املياه، والعنف الـذي انـدلع يف                

  . عائدات السياحة وتفاقم الكساد االقتصادياالنتخابات وما جنم عنه من اخنفاض شديد يف
ويتفق هذا التقييم مع النتائج اليت توصل إليها الفريق التوجيهي املعين باألمن الغذائي               -٩٧

 تقييماً لألمن الغذائي املعتمد ٢٠٠٩يوليه /مايو ويف متوز/يف كينيا، الذي أجرى يف أواخر أيار 
، كان رصيد البلد من     ٢٠٠٩أغسطس  /ل آب ويف مسته .  منطقة ٣٠على هطول األمطار يف     

 طن،  ٣٠٠ ٠٠٠ طن، يف الوقت الذي تبلغ االحتياجات الشهرية منه          ٥٠٠ ٠٠٠الذرة حنو   
  .سبتمرب/األمر الذي ُينذر بنقص شديد يف هناية أيلول

. واختذت احلكومة تدابري على األجلني القصري والطويل لتحقيـق األمـن الغـذائي          -٩٨
عاجلة سوء التغذية املتوسط والوخيم، وتقدمي املعونة الغذائية، ونقل املياه          ومشلت هذه التدابري م   

بالشاحنات، وتوفري البذور املقاومة للجفاف، وحفر آبار املياه وتزويدها مبعدات رفع امليـاه،     
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وأنشئ برنـامج مـساعدة األسـرة       . جتديد نظم الري  /وتوفري األغذية العالية القيمة، وبناء    
وينطـوي هـذا    . م األمن الغذائي على الريفيني الفقراء والضعفاء يف البلد        لتخفيف آثار انعدا  

 شلن إىل   ١ ٥٠٠الربنامج، يف مرحلته التجريبية، على تقدمي إعانة شهرية لشراء الغذاء قدرها            
 شخص من الفقراء والضعفاء، وال سيما من يعيشون يف مـستوطنات            ١٠٠ ٠٠٠أكثر من   
  .غري رمسية

  محاية البيئة  )ك(  
تواجه كينيا حالياً حتديات بيئية خطرية هلا تأثري مباشر على إنتاج الغـذاء، وتـوافر                 -٩٩

وأدى تـدمري األحـراج، الـيت ُتعتـرب         . املوارد املائية، والطاقة، واألحوال املناخية اإلقليمية     
وتتصدى كينيـا   . مستجمعات مهمة للمياه، إىل تقليل الغطاء احلرجي لكينيا بصورة شديدة         

فقد بدأت كينيا عملية لإلصالح البيئي، على النحو الوارد يف الورقـة            . ذه التحديات حالياً هل 
. اإلطارية للسياسة البيئية اليت هتدف إىل إحكام اإلدارة البيئية وسياستها وتشريعاهتا يف البلـد             

ويسعى البلد حالياً إىل إصالح خزانات املياه اليت تضررت من جراء االسـتيطان البـشري               
وعلى املستوى الدويل، وقعت كينيا على جمموعة من االتفاقيات الدوليـة  . البشريةواألنشطة  

املعنية حبماية البيئة، منها االتفاقية املتعلقة بتغري املناخ، واتفاقية التنوع البيولـوجي، واتفاقيـة      
  .رامسار املتعلقة باألراضي الرطبة

  حقوق األطفال  )ل(  
يف قانون األطفال احمللي الذي أُقر يف كينيا، ال يزال   رغم إدراج اتفاقية حقوق الطفل        -١٠٠

األطفال يتعرضون للعنف اجلنسي، والبغاء، واالجتار، واالستغالل يف العمل، وغري ذلك مـن           
وبينما يرى منتقدو قانون األطفال أنه بعيد متاماً عن االكتمال يف ختطيطـه             . أشكال االنتهاك 

جيابية متنح األطفال الكينيني حقوقاً قابلة لإلنفـاذ ضـد   وإنفاذه، إال أنه ال يزال ميثل خطوة إ  
  .البالغني واحلكومة

وقد اختذت احلكومة، بطريقة خاصة، تدابري حلماية األطفال الذين تيتموا من جـراء         -١٠١
فهؤالء األطفال يعانون مـن صـدمة عاطفيـة     . اإليدز/عواقب فريوس نقص املناعة البشرية    
إىل توجيه الوالدين، والفقر، والتعرض لالستغالل يف العمل        وكرب نفسي اجتماعي، وافتقار     

وملواجهة هـذا الوضـع،   . احملفوف باخلطر واالستغالل اجلنسي، وعدم احلصول على التعليم   
ويـستخدم هـذا    . أعدت احلكومة مشروع التحويالت النقدية لليتامى واألطفال الضعفاء       

لضعيفة على محاية اليتـامى واألطفـال       املشروع التحويالت النقدية يف تعزيز قدرة األسر ا       
  .الضعفاء ورعايتهم، وضمان بقاء اليتامى داخل جمتمعاهتم
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  الصحة  )م(  
ال يزال احلصول على اخلدمات الصحية ميثل حتدياً يف كينيا، بسبب ضعف البنيـة                -١٠٢

ويتفاقم هذا الوضع من جـراء      . األساسية الصحية وعدم وجود خمطط وطين للتأمني الصحي       
اإليدز، الذي أُعلن كارثة وطنية، سـعياً إىل تـضافر اجلهـود            /وس نقص املناعة البشرية   فري
  .اجلائحة ضد

  األشخاص ذوو اإلعاقات  )ن(  
رغم سن احلكومة لبعض التشريعات املهمة واعتمادها لبعض السياسات التدرجيـة             -١٠٣

 خمتلـف   لتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ال تزال هناك فجوات يف سـبيل تنـسيق             
  .مداخالت السياسات اليت تتناوهلا احلكومة على سبيل األولوية

  التعليم  )س(  
، اعتمدت احلكومة سياسة التعليم االبتدائي الشامل الـيت رفعـت           ٢٠٠٣يف عام     -١٠٤

 ١,٣ومع ذلك، ال يـزال هنـاك        . معدالت االلتحاق باملدارس يف البلد إىل مستويات عالية       
ال يزال تعزيز وضمان التنفيـذ الفّعـال لعمليـات إصـالح          و. مليون طفل خارج املدارس   

  .السياسات التعليمية، من أجل القضاء على عوائق التعليم األساسي اجليد، أحد األولويات

  الفئات املهمشة/األقليات  )ع(  
هتدف اإلصالحات احلالية يف جمال امليزانية واإلصـالحات اهليكليـة إىل معاجلـة               -١٠٥

وتنفذ حكومة كينيا، منذ أكثر مـن       . ية التارخيية، واالستبعاد، والتهميش   االختالالت اإلقليم 
ومتثل هذه األراضـي   . عقد، استراتيجية نشطة لتنمية األراضي القاحلة وشبه القاحلة يف البلد         

.  يف املائة فقط من السكان     ٢٠ يف املائة من مساحة أراضي كينيا، ويعيش فيها          ٨٠أكثر من   
قتصادية هلذه األراضي، فقد أمهلت يف استراتيجيات التنمية، إىل أن          ونظراً لضعف القدرة اال   

أن سكاهنا هم غالباً مـن أفقـر   ) أ: (رأت احلكومة أهنا جديرة بعناية خاصة لألسباب التالية  
أهنا ينبغي أن توفر الدعم والغذاء لعدد متزايد من السكان إن كان هلا أال              ) ب(مواطين كينيا؛   

  .أن سكاهنا هم من األقليات) ج(لى بقية االقتصاد؛ تصبح عبئاً متزايداً ع
). ٦ مشروع سياسة األراضي؛ الصفحة   (وينبغي االعتراف حبقوق هذه الفئات ومحايتها         -١٠٦

ومبـرور  . ويعزى ذلك إىل أن جمتمعات األقليات تعتمد ثقافياً على موائل جغرافيـة معينـة             
 وعلى مواردها الالزمة ملعيشتهم     السنني، عجزت هذه اجملتمعات عن احلصول على األراضي       

بعد إعالن هذه املوائل مناطق أحراج أو حمميات وطنية أو اقتطاع هذه األراضي وختصيصها              
وتعترب هذه اجملتمعات حالياً فئات أقليات تستحق محايـة         . ألفراد مينحون ملكيتها بعد ذلك    

ة مواردهـا الطبيعيـة     خاصة من الدولة فيما يتعلق حبقوقها يف األراضي وقدرهتا علـى إدار           
  .مستدامة بطريقة
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  :وحلماية حقوق األقليات يف األراضي واستدامتها، التزمت احلكومة مبا يلي  -١٠٧
إجراء حصر جملتمعات األقليات املوجودة، بغية احلصول على تقييم واضح            )أ(  

  حلالتها وحلقوقها يف األراضي؛
د وإدارهتا، بوضع إطار قانوين     تيسري ممارسة نظمها فيما يتعلق حبيازة املوار        )ب(  
  ).٧١-٦٩مشروع سياسة األراضي، (مناسب 

  اإلصالح الزراعي  )ف(  
منذ عهد االستعمار، مـصدراً للـرتاع        ال يزال توزيع األراضي وتنظيمها وإدارهتا،       -١٠٨

وتعترف احلكومة بوجود نقاط ضعف يف هذه اجملاالت، ولذلك وضـعت           . والتوتر يف كينيا  
وأقر . ية لألراضي بغرض معاجلة املشاكل املتصلة باألراضي بصورة شاملةمشروع سياسة وطن

، ومثة ورقـة دوريـة بـشأن        ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٥جملس الوزراء مشروع السياسة يف      
وتشمل التوصيات  . املوضوع نفسه يف مراحل إعدادها النهائية، وستطرح للمناقشة يف الربملان         

علق بتنظيم األراضي، وحيازهتا، والتخطـيط السـتغالهلا،        الرئيسية للسياسة الوطنية قضايا تت    
والتصدي لالختالالت التارخيية، والتدهور البيئي، والرتاعات، وانتشار املستوطنات احلضرية         

كما تتناول الـسياسة الوطنيـة      . العشوائية، واألطر القانونية البالية، ونظم إدارة املعلومات      
ة لألراضي والتعويض املتـصل بـذلك، والرقابـة،         مسائل مؤسسية، مثل احليازة اإلجباري    

  .احليازة ونظام
وتـشمل  . وتنفذ حالياً بعض أنشطة اإلصالح الزراعي حلني مناقشة الورقة الدورية           -١٠٩

هذه اإلصالحات تعديل القانون املتعلق مبحكمة سندات متليك األراضي، كما أُنشئت جلنـة             
 باألراضي مبا جيعلـها أكثـر فعاليـة يف تقـدمي            تقنية لتحديد طرق مواءمة القوانني املتعلقة     

ويف إطار تنظيم األراضي، بدأت وزارة األراضـي يف معاجلـة مـسألة ضـعف          . اخلدمات
كمـا  . السجالت للمساعدة على احلد من املمارسات غري السليمة وتيسري تقدمي اخلدمات          

علقـة بواضـعي اليـد      تتصدى وزارة األراضي حالياً لقضايا األراضي الساحلية التارخيية املت        
واملستقطنني، وذلك بعمل حصر لألراضي غري املستغلة، أو العشوائية، أو اليت يستأجرها أفراد      

  .من اجلمهور مىت يشاؤون

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -هاء   
تويل كينيا اهتماماً بالغاً ملسألة تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها باعتبارهـا معـايري               -١١٠

ملية مشتركة مدرجة يف ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان،            ومبادئ عا 
وتشارك كينيـا مـشاركة فعالـة يف        . وغري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة       

منظمات حقوق اإلنسان الرئيسية، كما خدمت يف اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان يف              أعمال
كمـا  . ٢٠٠٥-٢٠٠٤؛ و ٢٠٠٣-٢٠٠١؛ و ١٩٩٤-١٩٩٢؛ و ١٩٨٦-١٩٨٤ الفترات
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أن مشاركة املواطنني الكينيني يف جلان خمتلفة مثل اللجنة االستشارية حلقوق اإلنسان، وغريها        
من املناصب مثل املقررين اخلاصني واملكلفني بواليات، هلي شهادة على التزام البلد بقـضية              

فة إقليمية ودولية معنية    وعالوة على ذلك، استضافت كينيا اجتماعات خمتل      . حقوق اإلنسان 
  .حبقوق اإلنسان

ويف إطار اجلهود اليت تبذهلا كينيا للنهوض حبقوق اإلنسان وتعزيزها ومحايتها، يلتزم              -١١١
البلد بالتعاون الوثيق مع اإلجراءات اخلاصة هليئات املعاهدات ومع آليات اجمللـس، وذلـك              

وقد زار كينيا بالفعـل     . عون ممكن هلم  بدعوة املقررين اخلاصني إىل زيارة كينيا وبتقدمي كل         
  : املقررون اخلاصون التالون

  املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية •
  املقرر اخلاص املعين باملشردين داخلياً •
  املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب •
  ممثل األمني العام لألمم املتحدة املعين باجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية •
اص املعين بالسكن الالئق كعنـصر مـن عناصـر احلـق يف مـستوى             املقرر اخل  •

  مناسب معيشي
  .املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا •

  التوقعات املتعلقة باملساعدة التقنية  -واو   
باملساعدة لتوطيد املكاسب اليت حققتها كينيا يف جمال حقوق اإلنسان، يرحِّب البلد              -١١٢

لبناء القدرات الالزمة لوضع مؤشرات مناسبة حلقوق اإلنسان من أجل متكني البلد من رصد              
ومن شأن ذلك أيضاً أن حيـسن نوعيـة   . وتقييم ما أُجنز من خمتلف احلقوق بصورة مستمرة    

التقارير املقدمة إىل هيئات املعاهدات، ومتابعة املالحظات اخلتامية والتوصيات الصادرة مـن            
  .إلجراءات اخلاصة وآليات جملس حقوق اإلنسانا

كما تعكف كينيا على سن دستور جديد، ولذلك سوف تطلب املساعدة من أجل               
  .ضمان تنفيذ هذه العملية اليت حتترم حقوق اإلنسان

  االستنتاج    

  السياسة وخطة العمل الوطنيتان املعنيتان حبقوق اإلنسان    
ت يف ضمان إعمال مجيع حقوق اإلنـسان، فإهنـا          رغم ما تواجهه كينيا من حتديا       -١١٣

ملتزمة بتعزيز هذه احلقوق ومحايتها على الصعيدين الوطين والدويل، وسوف تواصل دعـم             
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وتؤكد كينيا تأكيداً جازماً أن     . املبادرات واإلصالحات الضرورية يف سبيل بلوغ هذه الغاية       
، عاملية  ١٩٩٣ده يف فيينا يف عام      مجيع البشر متساوون، وأن حقوق اإلنسان، كما أُعيد تأكي        

  .ومترابطة ومتشابكة
ويف هذا الصدد، تعكف كينيا على وضع سياسة وخطة عمل وطنيـتني معنيـتني                -١١٤

وسوف ُتستخدم خطة العمـل يف  . حبقوق اإلنسان، عن طريق عملية تشاورية بالغة االتساع     
 فيما يتعلق حبماية حقوق     مراجعة نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات يف البلد،        

اإلنسان وتعزيزها؛ ولتمكني احلكومة من حتديد أهداف وأولويات حقوق اإلنسان بطريقـة            
رشيدة يف أُطر زمنية ممكنة؛ وكأداة لتخطيط عملية ختصيص املوارد وإدارهتا بطريقة تتوافق مع 

ومن مث،  . ا يف كينيا  األولويات احملددة الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها والنهوض هب         
سوف تربط السياسة الوطنية وخطة العمل املعنيتان حبقوق اإلنسان بني قضايا حقوق اإلنسان   
وبني جدول األعمال الوطين املتعلق بالتخطيط والتنمية يف البلد، مبا يضمن حتقيـق أهـداف          

  . املتمثلة يف حتويل كينيا إىل دولة حتترم حقوق اإلنسان٢٠٣٠رؤية عام 

        
 


