
القتصـادي  الساجمل
 واالجتماعي

 E األمم املتحدة
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

(A)     GE.07-44029    131107    141107 

 ٢٠٠٧الدورة املوضوعية لعام 

 تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق 
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 دول األطرافالتقارير الدورية األوىل املقدمة من ال
  من العهد١٧ و١٦مبوجب املادتني 

 

 *كينيا

 ]٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٧[

 

                                                      

وفقاً للمعلومات اليت أُحيلت إىل الدول األطراف بشأن جتهيز تقاريرها، مل حترَّر هذه الوثيقة رمسياً قبل  *
 .أن ترسل إىل دوائر الترمجة يف األمم املتحدة

Distr. 
GENERAL 

E/C.12/KEN/1 
11 September 2007 

ARABIC 
Original: ENGLISH 



E/C.12/KEN/1 
Page 2 

 
 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق الفصل

 ٣  ...............................................................................مقدمة

 ٣ ١٨-٢  ...........................................................الوثيقة األساسية -أوالً 

 ٣ ٦-٢  .................................................األرض والسكان -ألف 

 ٤ ١٣-٧  ........................................... اهليكل السياسي العام -باء  

 ٥ ١٤   .. داخله احلماية حلقوق اإلنساناإلطار القانوين العام الذي تتوفر -جيم 

 ٦ ١٦-١٥ ..............................................السلطات التشريعية -دال 

 ٧ ١٨-١٧ ...................................................اإلعالم والنشر -هاء 

 ٨ ٤٦-١٩ ..................................................األحكام العامة من العهد -ثانياً 

 ٨ ٢١-١٩ ...................................................................١املادة 

 ٩ ٣١-٢٢ ...................................................................٢املادة 

 ١٢ ٤٦-٣٢ ...................................................................٣املادة 

 ١٦ ١٧٤-٤٧ ....................................تنفيذ حقوق معينة على الصعيد الوطين -ثالثاً 

 ١٦ ٥٥-٤٧ ...................................................................٦دة املا

 ١٨ ٦٣-٥٦ ...................................................................٧املادة 

 ١٩ ٦٩-٦٤ ...................................................................٨املادة 

 ٢٠ ٧٣-٧٠ ...................................................................٩املادة 

 ٢٢ ٨٤-٧٤ .................................................................١٠املادة 

 ٢٤ ١٣٣-٨٥ .................................................................١١املادة 

 ٣٥ ١٤٤-١٣٤ .................................................................١٢املادة 

 ٣٨ ١٦٩-١٤٥ .........................................................١٤ و١٣املادتان 

 ٤٣ ١٧٤-١٧٠ .................................................................١٥املادة 



E/C.12/KEN/1 
Page 3 

 مقدمة

ة واالجتماعية والثقافية، عمالً باملادة تتشرف حكومة مجهورية كينيا بأن ُتقدم إىل جلنة احلقوق االقتصادي  -١
وُجّمع هذا .  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، تقريرها األويل مبوجب العهد١٦

 .التقرير وفقاً للمبادئ التوجيهية املتاحة بشأن إعداد التقارير املطلوب تقدميها مبوجب العهد

 ية الوثيقة األساس-أوالً 

  األرض والسكان-ألف 

.  كيلومتراً مربعاً  ٥٨٢ ٦٤٦كينيا بلد من شرق أفريقيا يعربه خط االستواء وميتد على مساحة جمموعها              -٢
وحيّده كل من الصومال يف .  كيلومتر١ ٠٠٠ويطل على احمليط اهلندي شرقاً على امتداد خط ساحلي يناهز طوله 

وكينيا معرب إىل   .  السودان يف الشمال الغريب وأوغندا غربا وترتانيا جنوباً        الشمال الشرقي وإثيوبيا مشاالً ومجهورية    
وليست مجهورية  . جرياهنا من البلدان غري الساحلية أي أوغندا ورواندا وبوروندي ومجهورية الكونغو الدميقراطية           

موانئ ساحلها األطلسي، الكونغو الدميقراطية من البلدان غري الساحلية ولكن يتعذر الوصول إىل بعض أجزائها من 
 . وهلذا السبب ُيستخدم ميناء مومباسا يف كينيا

 يف املائة منهم يف مناطق ريفية ضئيلة ٧٥ويعيش حنو . )١( مليون نسمة٣٢وُيقّدر إمجايل السكان مبا يعادل  -٣
 سنة بينما تشكل ٤٦,٤دة ويبلغ العمر املتوقع عند الوال.  يف املائة املتبقية٢٥الكثافة بينما ميثل سكان احلضر نسبة 

ويبلغ معدل وفيات األمهات    ). ١ ٠٠٠لكل   (٧٢ومعدل وفيات األطفال    .  يف املائة  ٨٣نسبة املتعلمني من البالغني     
 يف املائة ٥، بينما جاوز ١٥ يف املائة من السكان دون سن ٥٠وقرابة . ٤,٧ومعدل اخلصوبة ) ١ ٠٠٠لكل  (٥٩٠

وُيمكن، استناداً إىل معايري منظمة     . وقة عن نسبة األسر اليت ترأسها نساء       سـنة، وال توجد بيانات موث      ٦٥مـنهم   
 . ماليني نسمة٣,٢ يف املائة من السكان، أي ما يعادل ١٠الصحة العاملية، تقدير عدد األشخاص املعوقني بنسبة 

.  حملية عديدة أخرىواللغة الوطنية هي الكسواحيلية، أما اللغة الرمسية فهي اإلنكليزية، وتوجد أيضاً لغات -٤
وتشمل .  هوية إثنية  ٧٠ جمموعة إثنية، لكن دراسات حديثة بيَّنت أنه قد تكون هناك قرابة             ٤٢ويوجـد عموماً    

ويشمل توزيع  . الطوائـف الدينية الرئيسية املسيحية واإلسالم واهلندوسية، فضالً عن وجود أقليات دينية أخرى            
 . ني يف القطاع احلضري النظامي وغري النظاميالسكان املهين الرعاة واملزارعني والعامل

 مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة والناتج        ١٣، بلغ الناتج الوطين اإلمجايل      ٢٠٠٤ويف عـام     -٥
 يف املائة، ويبقى ١١,٦وبلغ معدل التضخم .  يف املائة٤,٣ دوالراً ومعدل منو االقتصاد ٣٢٠احمللي اإلمجايل للفرد 

 مليون ٧٠٠أي ( مليار شلن كيين ٥٠,٤ويبلغ الدين اخلارجي حوايل .  يف املائة٤٠ة مرتفعاً إذ يناهز معدل البطال
ويبقى الفقر عائقاً كبرياً أمام     ).  شلناً كينياً للدوالر من دوالرات الواليات املتحدة       ٧٢دوالر بسعر صرف يعادل     

                                                      

 رغم أن   ١٩٩٩ آخر تعداد أجري يف عام        مليون نسمة استناداً إىل    ٣٢قـّدر عدد السكان مبا يعادل        )١(
 .وترد هذه املعلومات أيضاً يف املوجز اإلحصائي. النتائج مل ُتنشر بصفة رمسية
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، ٢٠٠٤ويف عام . لكينيني ال سيما النساء واألطفالتلبية االحتياجات األساسية واالستفادة من قدرات العديد من ا

 .  يف املائة من الكينيني يعيشون بأقل من دوالر يف اليوم٥٠كان 

وواجهـت كينيا حتديات عديدة يف سياق ما تبذله من جهود إلعمال احلقوق االجتماعية واالقتصادية                 -٦
 من صعوبات سياسية واجتماعية واقتصادية وفساد       وتشمل بعض هذه التحديات ما مّر به البلد تارخيياً        . والثقافية

ويبقى فريوس . وإساءة توزيع املوارد، مما شكل عقبات كبرية أمام بلوغ األهداف الوطنية املتمثلة يف احلد من الفقر
 يف ٧٠ وتشكل املالريا مصدراً رئيسياً آخر للقلق، مبا أن. اإليدز شاغالً صحياً وإمنائياً كبرياً/نقص املناعة البشري

وأعاق ضعف البنية األساسية يف املناطق املعرضة للوباء التدخل يف         . املائة من جمموع السكان معرضون لإلصابة به      
كذلك أثرت السياسات االقتصادية القائمة     . الوقت املناسب ووصول األفراد املصابني إىل مرافق الرعاية الصحية        

ملؤسسات املالية الدولية على قدرة احلكومة على إعمال احلقوق عـلى الليـربالية اجلديدة اليت تروجها وتدعمها ا      
االقتصادية واالجتماعية واالقتصادية؛ وبرنامج التكيف اهليكلي والتقشف اخلاص باملوظفني العموميني مثال واضح 

 . ويكمن حتد آخر يف ما عّم البلد يف التسعينات من تراجع وانعدام استقرار اقتصاديني. على ذلك

 اهليكل السياسي العام -باء 

. وحتولت إىل دميقراطية قائمة على تعددية األحزاب      ١٩٦٣اسـتقلت كينيا عن بريطانيا العظمى يف عام          -٧
 وُنظمت أول انتخابات قائمة على تعددية       ١٩٩١ سنة يف نظام احلزب الواحد، ُنقح الدستور يف عام           ٢٨وبعـد   

 ١٩٦٤ألفريقي احلزب الفائز باالنتخابات األوىل يف عام وكان احتاد كينيا الوطين ا  . ١٩٩٢األحـزاب يف عـام      
 هزم االحتاد الوطين ٢٠٠٢ويف عام .  سنة فاز فيها بثمانية انتخابات عامة٣٩ومتكن من احلفاظ على السلطة طيلة 

ومثل .  حزباً سياسياً  ١٤األفـريقي لـلمرة األوىل يف انتخابات عامة أمام ائتالف قوس قزح الوطين الذي يضم                
حول إىل نظام قائم على تعدد األحزاب انتقاالً سياسياً مشل إعادة هيكلة دستورية جذرية هبدف حتويل جهاز        الـت 

ويتجدد األمل يف أن تؤدي العملية السياسية       . الدولة من أداة قمع واستغالل إىل عامل تنمية أفريقية وحتديث ذايت          
حنني الثنائيني ومتعددي األطراف، مما سيعزز فرص إعمال        املتغرية إىل عودة احلكم الرشيد وحتسن العالقات مع املا        

ويلّخص هذا العرض ما حدث من تطورات سياسية        . احلقـوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إعماالً تدرجيياً      
 . ودستورية من االستعمار مروراً بالتعددية احلزبية الفعلية ووصوالً إىل التعددية احلزبية القانونية

 .السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية:  لدستور كينيا احلايل يوجد ثالثة فروع حكومية هيووفقاً -٨

 على أن ُيعهد بالسلطة التشريعية للجمهورية       ٣٠وتنص املادة   . ويقر الفصل الثالث من الدستور الربملانَ      -٩
 دوائر انتخابية   ٢١٠ذه اجلمعية الوطنية    ومتثل ه . إىل بـرملان كينيا، ويتألف الربملان من الرئيس واجلمعية الوطنية         

 مقاطعـات، وتتألف من أعضاء منتخبني يف انتخابات وطنية وأعضاء بالتسمية وأعضاء حبكم     ٨موزعـة عـلى     
 عضواً ١٢ أعضاء منتخبني و٢١٠ويضم الربملان . وينتخبه أعضاء الربملان" املتحدث"ورئيس الربملان هو  . املنصب

 من الدستور على أن ُيعّين أعضاء       ٣٣وتنص املادة   . صب مها النائب العام واملتحدث    بالتسمية وعضوين حبكم املن   
الربملان من األحزاب الربملانية وفقاً ملبدأ التناسب يف متثيل األعضاء املنتخبني يف اجلمعية الوطنية لكل حزب برملاين                 

 . مع مراعاة مبدأ املساواة بني اجلنسني
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 ١٦وتنص املادة   . التنفيذي كما نص على ذلك الفصل الثاين من الدستور        ويرأس الرئيس فرع احلكومة      -١٠
ويتصرف اجلهاز . من الدستور على أن يتوىل الرئيس تعيني نائب الرئيس والوزراء من األعضاء املنتخبني يف الربملان

لرئيس وإسداء  ويتوىل املكتب مساعدة ا   . التنفيذي عن طريق املكتب املؤلف من الرئيس ونائب الرئيس والوزراء         
 . املشورة إليه يف حكم اجلمهورية

من الدستور على أن يتحمل املكتب      ) ٣(١٧وملـنع وقـوع جتاوزات من جانب احلكومة، تنص املادة            -١١
املسؤولية اجلماعية أمام الربملان عن كل أفعال الرئيس أو نائب الرئيس أو أي وزير يف أداء مهامه أو كل األفعال                    

 .اخلاضعة لسلطتهم

 من  ٦٠وتعرِّف املادة   . ويتناول الفصل الرابع من الدستور فرع احلكومة الثالث أالً وهو اجلهاز القضائي            -١٢
. الدسـتور احملكمة العالية بأهنا حمكمة سجالت عالية ذات اختصاص أصلي ال حمدود يف الشؤون املدنية واجلنائية                

وينص القانون على أال تنظر حمكمة      .  حمكمة يف البلد    من الدستور حمكمة االستئناف بأهنا أعلى      ٦٤وتعرف املادة   
وليس هلا اختصاص أصلي للنظر يف أي شأن عدا       . االستئناف إال يف الشؤون املطعون يف قرار احملكمة العليا بشأهنا         

 .قضايا انتهاك حرمة احملكمة

 من  ٦٥املادة  وتنص  . ويـرأس اجلهـاز القضائي رئيس القضاة، ويساعده يف مهامه قضاة ومستشارون            -١٣
ومتارس هذه احملاكم االختصاصات . الدستور على أنه جيوز للربملان أن ُينشئ حماكم خاضعة لسلطة احملكمة العالية           

ونتيجة لذلك، أنشئت، مبوجب قوانني صادرة عن الربملان، حماكم         . والصالحيات اليت تسند إليها مبوجب القانون     
 .شرعية شؤون قانون األحوال الشخصية اخلاصة باملسلمنيوتتناول احملاكم ال. قضائية وحماكم شرعية

  اإلطار القانوين العام الذي تتوفر داخله احلماية حلقوق اإلنسان-جيم 

متلـك احملكمة العالية لكينيا اختصاصاً أصلياً للنظر يف قضايا انتهاك احلقوق واحلريات األساسية والبت                -١٤
ى تتعلق حبقوق اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية باعتبارها شكوى متعلقة           وتنظر احملكمة العالية يف أي شكو     . فيها

وإذا اّدعى أي شخص أن أي حق من حقوقه األساسية قد انتهك أو ُينتهك أو حيتمل أن        . بانتهاك حقوق أساسية  
نظر والبت يف مثل    ومتلك احملكمة العالية اختصاصاً أصلياً لل     . ُينتهك، فيمكنه اللجوء إىل احملكمة العالية لالنتصاف      

 من الدستور،   ٨٤وفقاً للمادة   (أي أوامر مناسبة أو حتدد تدابري اجلرب املناسبة         هـذا الطلـب، وميكن أن تصدر        
ومل تنص شرعة احلقوق يف الدستور احلايل على احلقوق االقتصادية          ). والتشـديد باحلـروف املائلـة مضـاف       

غري أن مشروع .  إصدار قرارات تعزز هذه احلقوق وحتميها   واالجتماعـية والثقافية، مما يفسر عزوف احملاكم عن       
توخى تدارك األمر إذ تضمن شرعة حقوق شاملة حتمي احلقوق االقتصادية واالجتماعية            ) ٢٠٠٤(دستور كينيا   

 يف املائة من الكينيني الذين صوتوا       ٥٧ورفض مشروَع الدستور    . والثقافية باعتبارها حقوقاً قابلة للتقاضي بشأهنا     
وُيؤمل أن ُتدرج احلقوق االقتصادية     . ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢١االسـتفتاء الدسـتوري الذي ُنظم يف        يف  

ومل تكن هذه احلقوق حمل تنازع . واالجتماعية والثقافية يف شرعة احلقوق الكينية يف عملية مقبلة ملراجعة الدستور
وتوجد بعض احلقوق االقتصادية . دستوري مستمرةوعملية االستعراض ال. إال فـيما اتصـل مبسألة توافر املوارد     

 . واالجتماعية يف تشريعات أخرى مثل قانون الطفل وقانون إدارة الشؤون البيئية وتنسيقها
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  السلطات التشريعية-دال 

وتشمل . ميلك برملان كينيا صالحية سن تشريع لتعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومحايتها        -١٥
 :سات اإلدارية املعنية حبماية احلقوق األساسية وتعزيزهااملؤس

وهذه اللجنة وكالة حكومية    ). أنشئت بقانون برملاين  (جلنة كينيا الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان        •
مستقلة أنشئت هبذه الصفة مبوجب قانون برملاين من أجل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها وإنفاذ              

 . التوجيه يف جمال حقوق اإلنسانسياسات حقوق اإلنسان وتقدمي

هبدف ترويج ودعم   ) أنشئت بقانون برملاين  (اللجـنة الوطنية املعنية بقضايا نوع اجلنس والتنمية          •
وتساعد اللجنة يف إدماج نوع اجلنس . سياسات وبرامج التنمية املستدامة اليت تراعي نوع اجلنس
 .خدام املوارد املتاحة للتنمية املستدامةيف مجيع الربامج والسياسات قصد تعزيز الكفاءة يف است

وأنشئت دائرة . دائرة اإلدارة واألخالقيات اليت يرأسها أمني دائم واليت تتناول أيضاً قضايا الفساد •
سوء /لشؤون اإلدارة والقيم األخالقية اليت ُيشرف عليها الرئيس للتحقيق يف قضايا سوء التصرف

ومنذ استقالة أول مسؤول، وهو السيد جون       .  هبذا الشأن  اإلدارة وإلسداء املشورة إىل احلكومة    
جيـتونغو، مل ُيعّين خلف ل ـه، لكن هذا املكتب ال يزال موجوداً وفقاً للتعميم الرئاسي الذي                 

 . وجتدر اإلشارة إىل جهود هذا املكتب يف استئصال ظاهرة الفساد الكبري. أسس مبوجبه

ترتبط مكافحة الفساد بإعمال احلقوق     ).  برملاين أنشئت بقانون (جلـنة كينـيا ملكافحة الفساد        •
ويشكل حتويل املوارد من خالل الفساد عن أغراض إعمال         . االقتصـادية واالجتماعية والثقافية   
وتؤدي جلنة مكافحة الفساد دوراً مهماً يف التصدي للفساد . احلقوق وتقدمي اخلدمات مبعث قلق

 .يف كينيا

القوانني شأة مبوجب قانون برملاين خوهلا والية مراجعة مجيع         جلـنة إصـالح القانون الكينية املن       •
 هبـدف إزالـة مجيع مواطن اخللل وإلغاء القوانني البالية وغري الالزمة والقيام عموماً               الكينـية 

 .بتبسيطها وحتديثها

اجمللـس الوطين املعين باألشخاص ذوي اإلعاقة، يضطلع بوالية قانونية تتمثل يف النهوض حبقوق         •
 .ني ودعم تساوي الفرصاملعوق

 وال ميكن أن تطبقها احملاكم أو اهليئات القضائية أو القوانني الكينيةوال ُتعترب املعاهدات الدولية جزءاً من  -١٦
وال تصبح املعاهدات جزءاً من القانون الكيين بصورة        . اإلداريـة تطبيقاً مباشراً إذا مل تكن القوانني احمللية كافية         

يق كينيا عليها وإال تغري القانون دون موافقة الربملان، وهو ما يتعارض مع املبدأ األساسي               تلقائـية مبجـرد تصد    
وتتبع كينيا النهج املزدوج يف تنفيذ املعاهدات       . للقـانون الدستوري وهو انفراد الربملان مبقاليد السلطة التشريعية        

غري أن . التشريعية أي قانون جييز ذلك  وتـرفض أي تـأثري داخلي مباشر للمعاهدات الدولية ما مل تسن السلطة              
 حبيث ال تتعارض مع املعاهدات اليت تكون كينيا طرفاً فيها، وجرت العادة على أن          القوانني الكينية احملاكم تفسر   
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االتفاقيات يف كينيا   /وتنفيذ املعاهدات . يعقب التصديَق إنشاُء هياكل قانونية وإدارية كفيلة بدعم تلك الصكوك         
هلني بسبب النهج املزدوج الذي يقتضي قيام الربملان بدجمها يف القانون الداخلي قبل أن ُيعترف هبا                لـيس باألمر ا   

غري أن هناك . والتصديق على املعاهدات من صالحيات السلطة التنفيذية. وُتـنفذ يف كينيا حىت وإن ُصّدق عليها  
ء دائرة قضايا نوع اجلنس واللجنة املعنية       االتفاقيات، مثل إنشا  /ممارسـات إدارية ومؤسسية تنفذ بعض املعاهدات      

وكان مشروع الدستور سيحل مشكلة االزدواج إذ نص على تطبيق القانون           . بقضايا نوع اجلنس، وما إىل ذلك     
 . واملقترحات باقية وسُتدمج يف عملية االستعراض الدستوري املستمرة. الدويل تطبيقاً مباشراً يف كينيا

  اإلعالم والنشر-هاء 

 بإنشاء جلنة كينيا الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان مبوجب قانون برملاين         ٢٠٠٢قامـت احلكومـة يف عام        -١٧
واللجنة مستقلة مبوجب القانون التشريعي وتضطلع . لتكون مبثابة مركز تنسيق وطين جلميع أنشطة حقوق اإلنسان

اقع هيئة شبه مستقلة؛ وال تتدخل احلكومة يف لكنها يف الو. بوالية واسعة تتمثل يف محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها
وقامت اللجنة بتدريب موظفني عموميني وتوعية      . واللجـنة مسـتقلة عملياً لكنها غري مستقلة مالياً        . عملـياهتا 

وتركز اللجنة، ألغراض واليتها، على مخسة أهداف استراتيجية منها زيادة فرص           . اجلمهور العام حبقوق اإلنسان   
 :وتعمل اللجنة على زيادة فرص إعمال تلك احلقوق بواسطة. قتصادية واالجتماعية والثقافيةإعمال احلقوق اال

 برامج دعم التحرر من العوز واالستغالل؛ •

 رصد وتنفيذ ورقة استراتيجيات احلد من الفقر واستراتيجية االنتعاش االقتصادي؛ •

 صياغة مقترحات سياسية بشأن حتسني موارد رزق الفقراء؛ •

 الفات يف امليزانيات من زوايا من بينها نوع اجلنس؛رصد االخت •

رصـد تلبـية االحتـياجات األساسية وتوفري احلقوق األساسية مثل احلق يف التعليم والصحة                •
 اإليدز؛/والوصول إىل عقاقري فريوس نقص املانعة البشري

 رصد مستويات الفساد وممارساته؛ •

 انون العمل؛رصد تقيد الكيانات احلكومية والشركات مبعايري ق •

تنظيم نقاشات وعمليات استقصاء ومحالت هادفة بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية وقضايا  •
 .نوع اجلنس

 تقوم ١٦ويكفي اإلشارة إىل أن مجيع املؤسسات اإلدارية والقانونية األخرى املذكورة يف الفقرة  
 . بأنشطة نشر وتوعية عامة كلّ يف إطار واليتها

وأسباب ذلك عديدة   . ١٩٧٦ينيا تقريراً شافياً وكامالً منذ أصبحت طرفاً يف العهد يف عام            ومل تقدم ك   -١٨
وتشمل شىت أشكال التحديات السياسية واالجتماعية واالقتصادية اليت واجهها البلد على مدى السنوات الثالثني              
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سان نظراً إىل ما واجهه البلد من       ومل يكن النظام السياسي يف السابق مالئماً لترويج ثقافة حقوق اإلن          . املاضـية 

 .صعوبات مجة خالل االنتقال من نظام احلزب الواحد إىل الدميقراطية القائمة على األحزاب املتعددة

  األحكام العامة من العهد-ثانياً 

 ١املادة 

. اخلارجيةتقر كينيا حبق مجيع الشعوب يف تقرير املصري ويشكل احترام هذا احلق أحد دعائم سياسة البلد  -١٩
وكينـيا طرف يف ميثاق األمم املتحدة وغريه من املعاهدات واالتفاقيات الدولية، وتؤيد بالكامل مبادئ استقالل                

ولطاملا كانت كينيا، على مدى تارخيها كبلد مستقل، مؤيداً . الدول وأولوية حقوق اإلنسان واملساواة بني الدول    
لذلك نددت، سواء يف عالقاهتا مع الدول األخرى أو داخل          . مصريهاقوياً لالمتثال ملبادئ حق الشعوب يف تقرير        

وتؤدي كينيا من هذا املنطلق دوراً نشطاً       . املنظمات الدولية، جبميع أشكال التدخل يف الشؤون الداخلية ألي بلد         
ثلة يف  ولطاملا كانت سياسة كينيا وال تزال متم      . يف عملـية دعـم السلم والدميقراطية يف شرق أفريقيا ووسطها          

وهذا املبدأ مدرج يف السياسة اخلارجية اليت تضعها وزارة اخلارجية . االعتراف حبق مجيع الشعوب يف تقرير مصريها
وُيذكـر أن كينيا ساعدت شعب السودان يف احلصول على حق تقرير مصريه مبشاركتها النشطة يف عملية                 . اآلن

 . بواسطة اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنميةالسالم كما ساعدت الصومال على تشكيل حكومة انتقالية

وأبدت كينيا، داخل األمم املتحدة، تعلقها الصادق واملتني مببدأ تقرير املصري، إذ دعمت باستمرار قرارات  -٢٠
اجلمعـية العامة وقرارات جملس األمن ومقرراته اليت تدين حاالت التدخل والغزو األجنيب واالحتالل واالستعمار               

وبنفس الروح  . تـنص على تدابري ملكافحتها وتطالب باحترام حق الشعوب يف السيادة ويف انتخاب حكوماهتا             و
وإقراراً . دعمت كينيا األمني العام يف مساعيه حللّ تلك املشاكل باستخدام وسائل سلمية لتسوية املنازعات الدولية

الصحراء الغربية وفقاً ملبادئ االحتاد األفريقي      حبـق مجـيع الشعوب يف تقرير مصريها، اعترفت كينيا جبمهورية            
وتقيم الصحراء الغربية عالقات دبلوماسية مع كينيا، وهلا        . وصوتت يف االحتاد لصاحل االعتراف بالصحراء الغربية      

 .وتصوت كينيا، من حيث املبدأ، لصاحل تقرير املصري يف األمم املتحدة مبا يف ذلك قضية فلسطني. سفارة يف البلد

وخبصـوص تقريـر املصـري على الصعيد الداخلي، تدير شؤون كينيا حكومة مركزية، لكن كثرياً من                  -٢١
وتشمل . القرارات املتعلقة برفاه اجملتمعات السياسي واالجتماعي واالقتصادي تتخذ على مستوى احلكومات احمللية

يب؛ واجملالس البلدية يف املدن الكبرية، وجمالس هيئات احلكومات احمللية يف كينيا جملس املدينة بالنسبة إىل مدينة نريو
ورغم أن نظام احلكم    . وجمالس املدن يف املدن األصغر    ) األرياف(املقاطعـات يف األقاليم الريفية واملناطق النائية        

املركـزي الوحدوي هو السائد يف البلد، ُيسجل حضور احلكومة حىت على املستويات احمللية وُترسل األموال إىل                 
ـ  رغباهتم يف املسائل /وتتوخى احلكومة احمللية متثيل السكان احملليني وينبغي أن تعرب عن إرادهتم       . تمعات احمللـية  اجمل

واملؤسسات املشمولة هبذا القانون هي جملس املدينة       . وينص قانون احلكم احمللي على إطار اإلدارة احمللية       . اإلمنائية
إدارية /وتضم ممثلني منتخبني للشعب ينتمون إىل أقاليم سياسية. افظاتاجملالس البلدية وجمالس احمل/واجملالس احلضرية

وتوجد أيضاً صناديق السلطات احمللية، . وتكفل هذه اهلياكل ال مركزية صنع القرار   . صغرية تسمى دوائر الوصاية   
قق مصلحة السكان وهي أموال ختصصها احلكومة املركزية للسلطات احمللية اليت تقوم بتوزيعها وإدارهتا على حنو حي

وتشمل الربامج احلكومية األخرى اليت تعزز حق الشعوب يف تقرير مصريها ومتتعها باحلقوق االقتصادية . ورفاههم
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أنشئ مبوجب قانون تنمية الدوائر     (صندوق تنمية الدوائر االنتخابية     : واالجتماعـية والثقافـية صناديق من بينها      
اإليدز الذي يديره اجمللس الوطين لتحديد اإليدز، وصندوق        /عة البشري ، وصندوق فريوس نقص املنا    )االنتخابـية 

 .مساعدة الدوائر االنتخابية، وصندوق جملس الطرقات يف كينيا

 ٢املادة 

يكفل دستور كينيا انطباق شرعة احلقوق على اجلميع دون أي متييز على أساس املعتقد أو اللون أو اجلنس  -٢٢
وميكن ألي شخص يعترب أن حقوقه مبوجب       ). ٨٢املادة  (لك من األسس املشاهبة     أو الديـن أو املنشـأ أو غري ذ        

غري أن حق التصويت والطعن يف االنتخابات الرئاسية والربملانية واحمللية          . الدسـتور قد انتهكت أن يلتمس اجلرب      
دد التمييز، وهي   من الدستور الكيين على حاالت عدم التقيد بقانون ع        ) ٤(٨٢وتنص املادة   . حكر على املواطنني  

 :كما يلي

 حالة غري املواطنني؛ •

أو حـاالت التبين أو الزواج أو الطالق أو الدفن أو نقل امللكية عند الوفاة أو املسائل املتعلقة                   •
 باألحوال الشخصية؛

أو حـاالت تطبيق القانون العريف على أفراد عرق معني أو قبيلة معينة يف أي مسألة ما مل يوجد    •
 يف تلك املسألة على سائر الناس؛أي قانون ُيطبق 

أو حـاالت تعّرض شخص من الذين سبق وصفهم إلعاقة أو تقييد أو حصوله على حصانة أو                  •
امتـياز ميكن تربيره بصفة معقولة يف جمتمع دميقراطي بالنظر إىل طبيعته والظروف اخلاصة اليت               

 .أحاطت مبنحه

وتضمن مشروع  . يا، أفضت إىل مشروع دستور    وُبذلـت عـلى مدى فترة طويلة جهود الستعراض دستور كين          
ورفض . كما تضمن شرعة حقوق شاملة للغاية     . الدسـتور أحكامـاً مطولة بشأن مسألة التمييز وسائر احلقوق         

. ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢١من املصوتني يف االستفتاء الدستوري الذي ُنظم يف  يف املائة ٥٧مشروَع الدستور 
 . عملية وضع الدستور مستمرةوجتدر اإلشارة إىل أن 

لكن مشروع الدستور (ورغم أن دستور كينيا ال حيمي صراحة احلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية  -٢٣
ورغم أن  . ، تعمل احلكومة على احترام هذه احلقوق ومحايتها وتعزيزها وإعماهلا         )اعتربها حقوقاً قابلة للمقاضاة   

 والثقافية ال تظهر صراحة يف الدستور، فهي تتجلى داخل إطارنا التشريعي يف             احلقـوق االقتصادية واالجتماعية   
ومل يتسن لكينيا، حبكم الصعوبات االقتصادية، ضمان       . قوانني برملانية شىت وسُتناقش يف القسم اخلاص بكل منها        

) ١٧٢الفصل  (ن اهلجرة   وعلى سبيل املثال فإن قانو    . متتع الكينيني وغري الكينيني بتلك احلقوق على قدم املساواة        
حيدان نطاق ممارسة غري الكينيني بعض احلقوق املعترف هبا يف العهد           ) ١٧٣الفصل  (وقانون تقييد عدد األجانب     

وجدير بالذكر أن الفساد يشكل حتدياً وعائقاً أمام إعمال احلقوق، كما أنه عائق أمام النمو               . مـثل حق العمل   
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ويتمثل أحد هذه التدابري . كومة أقرت تدابري إدارية وقانونية لكبح الفسادغري أن احل. االقتصادي واستئصال الفقر

 .يف إنشاء جلنة كينيا ملكافحة الفساد املشار إليها آنفاً

 الجئ تستضيفهم كينيا إال بالقدر الذي ٢٤٠ ٠٠٠وال تقيد احلقوق االجتماعية االقتصادية ملا يزيد عن     -٢٤
 اخلاص بوضع الالجئني    ١٩٦٧ املتعلقة مبركز الالجئني وبروتوكول عام       ١٩٥١يتفق وأحكام اتفاقية جنيف لعام      

وينظر الربملان .  اليت حتكم املظاهر اخلاصة مبشاكل الالجئني يف أفريقيا١٩٦٩واتفاقية منظمة الوحدة األفريقية لعام 
اده، اإلطار القانوين   وسيوفر هذا املشروع، لدى اعتم    . حالـياً يف مشروع قانون متعلق بالالجئني بغرض اعتماده        

واملؤسسـي الذي سيسهل متتع الالجئني باحلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية وفقاً اللتزامات كينيا مبوجب              
 .القانون الدويل

وكينيا ملتزمة باعتماد قانون خاص بالالجئني رغم أن عملية اعتماد مشروع قانون الالجئني كانت طويلة  
وتصاَدف لدى تناول   . ، جهود يف سبيل سن قانون خاص بالالجئني يف كينيا         ١٩٩٤ام  وُتبذل، منذ ع  . ومعقـدة 

مسألة الالجئني حتديات شىت مثل صعوبة التوفيق بني املصاحل الوطنية واملصاحل الدولية ال سيما فيما يتصل مبسألة                 
ل احلكومة على تسجيل    وتعم. الـلجوء وانعدام األمن الناجم عن وجود الجئني وسهولة اختراق احلدود الدولية           

 .الالجئني كي يتسىن هلم العمل وإقامة مشاريع يف املراكز احلضرية

وتطـبق كينـيا سياسـة إيواء يف املخيمات تقتضي إقامة الالجئني يف مناطق معينة ألسباب أمنية وبيئية       -٢٥
 يف مناطق حضرية خارج     وأسـباب تـتعلق باملوارد، فيما عدا احلاالت اخلاصة اليت يؤذن فيها لالجئني باإلقامة             

وباستطاعة الالجئني، بفضل ما تقدمه . ويعيش الالجئون يف كينيا يف خميمني مها خميما كاكوما ودداب   . املخيمات
مفوضـية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني من مساعدة، أن يتمتعوا حبقوقهم األساسية يف الغذاء واملسكن                

وال تضطلع احلكومة . متوافرة مبا يكفي بسبب قلة املوارد وكثرة عدد الالجئنيغري أن هذه اخلدمات غري . وامللبس
وتقدم حكومة كينيا إىل الالجئني بعض اخلدمات مثل . بتقدمي اخلدمات بقدر ما تؤدي دوراً تيسريياً يف هذا الصدد

 .الجئنيوتضم وزارة اهلجرة إدارة معنية بشؤون ال. ضمان األمن الشخصي وتوفري البنية األساسية

وتضمنت شرعة احلقوق الواردة    . وأعّد مشروع دستور يف إطار عملية مراجعة الدستور اجلارية يف كينيا           -٢٦
وُتكفل مجيع هذه احلقوق على     .  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    ٢٠٠٤يف مشروع دستور كينيا لعام      

حق الوصول إىل املعلومات املوجودة يف      : فل إال للمواطنني  أساس عدم التمييز يف ما عدا احلقوق التالية اليت ال ُتك          
ورغم أن  )). ب(و) أ(١-٥١املادة  (أو شخص آخر والالزمة ملمارسة أو محاية أي حق أو حرية            /حوزة الدولة و  

املصوتني الكينيني يف عملية االستفتاء رفضوا مشروع الدستور، مل تكن شرعة احلقوق موضوع تنازع وُيرّجح أن                
 . شرعة احلقوق املفصلةُ يف دستور هذا البلد مستقبالًُتعتمد

. وعـالوة عـلى ذلك، نص مشروع الدستور على إعمال احلقوق بصورة تدرجيية وفقاً للموارد املتاحة                -٢٧
من مشروع الدستور على أن تسترشد األجهزة احلكومية أو احملاكم أو اهليئات القضائية أو              ) ٥(٢٩ونصت املادة   

 أثري تساؤل بشأن تفسري وتطبيق حق أو حرية ما وإذا أعلنت الدولة أهنا ال متلك املوارد الالزمة                  اجملـالس، حيثما  
 :إلعمال احلق أو احلرية، باملبادئ التالية
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 الدولة هي املسؤولة عن بيان عدم توافر املوارد؛ •

ومـن واجـب الدولة، لدى ختصيص املوارد، أن تعطي األولوية لضمان أقصى حد من التمتع                 •
احلقوق مع مراعاة الظروف السائدة مبا يف ذلك ضعف الفئات أو األفراد الذين يدعون انتهاك               ب

 حقهم؛

وال ميكـن أن تتدخل حمكمة أو هيئة قضائية أو جلنة معنية حبقوق اإلنسان والقضاء اإلداري يف                  •
ئة قـرار صـادر عن هيئة حكومية بشأن ختصيص املوارد املتاحة، على أساس أن احملكمة أو اهلي           

 .القضائية أو اجمللس أو اللجنة كانت ستخلص إىل استنتاج مغاير

 .ويظل هذا املشروع مشروع مقترح حىت ُيعتمد يف كينيا دستور جديد من املنتظر أن يتضمن هذه احلقوق

وخبصوص قابلية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمقاضاة بشأهنا وهي غري مدرجة يف الدستور،  -٢٨
غري أن من املمكن حث احملكمة .  املتعلقة بإنفاذ احلقوق٨٤ذه احلقوق غري قابلة للمقاضاة بشأهنا مبوجب املادة فه

 .على إنفاذ أي من احلقوق داخل اإلطار التشريعي القائم

ويف إطـار عملية مراجعة الدستور اجلارية يف البلد، جتدر اإلشارة إىل أن شرعة احلقوق املقترحة يف عام                   -٢٩
 ضـمن مشـروع الدستور أكدت مواد معينة تستجيب الحتياجات بعض الفئات الضعيفة، مبا يف ذلك                 ٢٠٠٤

وكما أشري إليه آنفاً، ُرفض مشروع . املسنون والشباب واألطفال واألسر فضالً عن األقليات واجلماعات املهمشة 
رّجح أن ُتدمج بصيغتها احلالية يف الدسـتور يف مـرحلة االستفتاء لكن شرعة احلقوق مل تكن حمل تنازع ومن امل             

وقد أعّد املشروع بعد سرب آراء فئات شىت من سكان البلد، وقد رأى معظمهم أنه ينبغي تعزيز                 . دسـتور مقبل  
 . شرعة احلقوق حبيث تشمل تلك احلقوق

يف العهد وما زال يتعني فعل الكثري، لكن كينيا قامت خبطوات ال يستهان هبا صوب إعمال احلقوق احملمية  -٣٠
إعمـاالً تدرجيـياً رغـم أن شـرعة احلقوق احلالية ال تتضمن أحكاماً صرحية بشأن قابلية احلقوق االقتصادية                   

 :وتشمل تلك اخلطوات. واالجتماعية والثقافية للمقاضاة بشأهنا

، فضالً عن منح املدارس ٢٠٠٣يناير /إتاحة التعليم االبتدائي اجملاين واإلجباري منذ كانون الثاين •
هبدف )  دوالرا١٤٠ً( شلن كيين ١٠ ٠٠٠و)  دوالراً لكل طفل٢٥حنو ( شـلن كيين    ٢ ٠٠٠

 .هتيئتها الستقبال املعوقني

 إىل ٢٠٠٢ يف املائة يف عام ١٣,٦ختفيض املعدل الوطين النتشار فريوس نقص املناعة البشري من  •
.  هذا التغري اإلجيايب   وسامهت تدابري متنوعة وضعتها احلكومة يف     . ٢٠٠٤ يف املائة يف عام      ٧حنو  

اإليدز كارثة وطنية وشن محالت نشطة /وتشمل هذه التدابري إعالن فريوس نقص املناعة البشري
ومتسـقة وحسـنة التنسيق ملكافحة الوباء مبشاركة مجيع أصحاب املصلحة وخباصة احلكومة             

نقص املناعة  وأنشأت احلكومة، لقيادة عملية مكافحة فريوس       . ومبسـاعدة الشـركاء اإلمنائيني    
وباشرت احلكومة، بقيادة الرئيس شخصياً، محلة      . اإليدز، اجمللس الوطين لتحديد اإليدز    /البشري
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وأنشئت على املستوى احمللي مراكز االستشارة      . اإليدز/ملكافحـة فريوس نقص املناعة البشري     

وس نقص املناعة وأدى تضافر العديد من هذه التدابري إىل احلد من تفشي فري. واالختبار الطوعيني
 اإليدز يف كينيا؛/البشري

اجملتمعية عن طريق ختفيف حدة /إنشاء صندوق تنمية الدوائر االنتخابية حلث وترية التنمية الريفية •
 املتعلق بصندوق ٢٠٠٣وأنشئ الصندوق مبوجب قانون برملاين هو قانون عام . الفقر يف األرياف

 يف املائة من    ٢,٥من هذا القانون على ختصيص      ) ١(٤وتنص املادة   . تنمـية الدوائر االنتخابية   
دخل احلكومة العادي يف كل سنة مالية وأي أموال تتحصل عليها أو تتلقاها اللجنة الوطنية من                

وتكمن قيمة ذلك يف    . أي مصـدر آخـر لفائدة الصندوق على أن تزداد النسبة بزيادة الدخل            
ئر االنتخابية توزيعاً متكافئاً بني الدوائر      توزيـع املـوارد املـتاحة لربنامج صندوق تنمية الدوا         

ويوجد عالوة على ذلك صندوق احلد من الفقر الذي ال ُيخفّض رصيده أبداً بسبب          . االنتخابية
وتتضمن عملية ميزانيتنا برامج أساسية خاصة باحلد من الفقر حممية من           . أي تـراجع اقتصادي   

 . ختفيضات امليزانية

وتشمل . ع تدرجيياً باحلقوق االجتماعية االقتصادية بال متييز      سـن تشـريع لتيسـري متتع اجلمي        •
القائم على العدالة   ) ٢٠٠٤(التشـريعات الـيت ُسـنت أو جيري سنها مشروع دستور كينيا             

االجتماعـية االقتصـادية؛ وقانون املعوقني؛ ومشروع قانون الالجئني؛ ومشروع قانون امللكية            
ان جمدداً؛ ومشروع قانون العمالة؛ ومشروع قانون الزوجية الذي سقط لكنه سيعرض على الربمل  

 .املساواة بني اجلنسني الذي رفضه الربملان لكنه سيعرض جمدداً يف مجلة مشاريع أخرى

مبا يف ذلك اجلهات املاحنة (وتشارك كينيا يف التعاون اإلمنائي الذي تقوم فيه احلكومة وشركاؤها اإلمنائيون  -٣١
دويل وصندوق النقد الدويل، إىل جانب االحتاد األورويب واألمم املتحدة ووكالة التنمية متعددة األطراف كالبنك ال

بتجميع املوارد من أجل النهوض بالتعليم والصحة ) الدولـية التابعة للواليات املتحدة وجهات ماحنة ثنائية أخرى       
الصدد متويل التعليم االبتدائي اجملاين وتشمل األمثلة يف هذا . واإلصالحات القانونية واحلد من الفقر وتوفري السكن
وتشمل أمثلة الربامج الناشئة عن هذا التعاون محلة مكافحة       . ومشاريع االرتقاء باألحياء الفقرية يف اجملال احلضري      

اإليدز، وتوفري املياه ومرافق اإلصحاح، والتغذية، وإصالحات اإلدارة والقضاء والقطاع /فريوس نقص املناعة البشري 
 .، وبرنامج إصالح السجون)االرتقاء باألحياء الفقرية(وين، واالرتقاء باملستوطنات احلضرية غري املنظمة القان

 ٣املادة 

وكانت مشاركة كينيا يف مؤمتر     . أعربت حكومة كينيا عن قلقها بشأن رفاه النساء واحتياجاهتن اخلاصة          -٣٢
بداية العملية اليت أفضت إىل إنشاء مكتب املرأة        ١٩٧٥ عام   األمم املتحدة األول املعين باملرأة املعقود يف املكسيك       

وشكل ذلك اعترافاً باملرأة كفئة سكانية ذات       . ١٩٧٦الـتابع لـوزارة الـثقافة واخلدمات االجتماعية يف عام           
وكُلف مكتب املرأة بوصفه آلية وطنية بالنهوض بقضايا املرأة مبا يشمل . احتياجات خاصة تستدعي اهتماماً خاصاً

ياغة السياسات ذات الصلة، وتنفيذ املبادرات والربامج احلكومية اخلاصة باملرأة رصدها وتنسيقها، ومجع وحتليل ص
البـيانات واملعلومـات املصنفة حبسب نوع اجلنس، ودعم املنظمات غري احلكومية املعنية باملرأة وسائر أصحاب                
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وقد ضمن اجملتمع . تمع املدين يف إعمال حقوق املرأةوال ميكن جتاهل دور اجمل. املصلحة والتواصل مع تلك اجلهات
. املـدين، بواسطة منظمات غري حكومية نشطة متنوعة، إعمال هذه احلقوق عن طريق الضغط والدعاية النشطني               

 .وقد دفع ذلك احلكومة إىل القيام مببادرات يف جمال إدماج قضايا نوع اجلنس

ء اللجنة الوطنية املعنية بقضايا نوع اجلنس والتنمية يف تشرين          وعززت احلكومة هيكل حقوق املرأة بإنشا      -٣٣
 إدارة معنية بقضايا   ٢٠٠٤ديسمرب  /، وباالرتقاء مبكتب املرأة حبيث أصبح يف كانون األول        ٢٠٠٤نوفمرب  /الـثاين 

 نوع وتدعم هذه اهلياكل إدماج قضايا   . نـوع اجلنس داخل وزارة املرأة والرياضة والثقافة واخلدمات االجتماعية         
كما تصوغ برامج وتسدي املشورة بشأن إنشاء وتعزيز اهلياكل املؤسسية اليت           . اجلنس يف مجيع وزارات احلكومة    

. تنهض باملساواة بني اجلنسني يف مجيع جماالت احلياة وال سيما يف التعليم والعمالة والوصول إىل املؤسسات الوطنية
 . أشدها حمدودية املواردوتكمن املشكلة يف أن اللجنة تواجه حتديات شىت،

وصـاغت احلكومـة مشروع سياسة وطنية بشأن قضايا نوع اجلنس، وهو نابع من اقتناعها بأن إهدار                  -٣٤
املوارد الضخمة لن يتوقف إال بوضع إطار عام متناسق وشامل لتوجيه مجيع القطاعات والوكاالت املعنية بالتنمية                

ويتمثل املقصد العام   . لتنمية ملعاجلة مشاكل نوع اجلنس بصفة مباشرة      وبتسخري اجلهود الرامية إىل إدماج قضايا ا      
لسياسـة نـوع اجلنس والتنمية يف تيسري إدماج احتياجات الرجال والنساء وشواغلهم يف مجيع جماالت العملية                 

 املستدامة،  االقتصاد، والفقر وموارد الرزق   : وهتتم هذه السياسة باجملاالت األساسية التالية     . اإلمنائـية يف الـبلد    
والقـانون، واملشاركة السياسة وصنع القرار، والتعليم والتدريب، والصحة والسكان، ووسائط اإلعالم، وإطار             

ومل يناقش الربملان سياسة نوع اجلنس اليت وضعت ملساعدة احلكومة على إدماج            . تنفيذ السياسات، وتعبئة املوارد   
 .  حيز النفاذقضايا نوع اجلنس، ومن مث مل تدخل هذه السياسة

 اليت توفر إطاراً إلدماج قضايا نوع   ٢٠٠٥ املعتمدة يف عام     ٥وصـاغت احلكومـة الورقة الدورية رقم         -٣٥
واعُتمدت الورقة الدورية اعترافاً بأن تأثري املبادرات اإلمنائية على . اجلنس يف السياسات والتخطيط وتنفيذ الربامج 

وأنشئت اللجنة املعنية بقضايا نوع اجلنس والتنمية، كما ذُكر يف . إلمنائيةالرجال والنساء خمتلف يف سياق العملية ا
ويتمثل اهلدف واملقصد من إنشائها يف تنسيق وتيسري إدماج قضايا نوع .  أعاله، وستبدأ العمل قريباً  ٣٣الفقـرة   

 .اجلنس يف التنمية الوطنية وإسداء املشورة إىل احلكومة بشأن مجيع جوانب هذه املسألة

وتكّمل تلك  . وتوجـد يف البلد منظمات غري حكومية كثرية تنشط يف جمال تعزيز املساواة بني اجلنسني               -٣٦
وتدعم احلكومة وتشجع عمل املنظمات غري احلكومية العاملة يف         . املـنظمات عمل احلكومة يف إعمال هذا احلق       

 .ية األساسيةاإليدز والبن/جمال التنمية واحلد من الفقر وفريوس نقص املناعة البشري

 يف عام ٥١١ ١٠٠ إىل  ٢٠٠٢ يف عام    ٥٠٣ ٤٠٠وارتفـع عـدد اإلناث يف العمالة املدرة للدخل من            -٣٧
بيد أنه، من حيث املمارسة، ظلت مشاركة اإلناث        .  عامل ١ ٧٢٧ ٦٠٠، علماً أن اجملموع الوطين يبلغ       ٢٠٠٣

 ، بلغ عدد النساء العامالت     ٢٠٠١ عام   ويف. يف األنشـطة الـيت يهـيمن عليها الرجال تقليدياً تتسم بالضعف           
 .  يف املائة من عمالة القطاع احلديث٢٩,٥وميثل ذلك نسبة .  عامل١ ١٧٦ ٣٠٠ عاملة مقابل ٤٩٥ ٢٠٠
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 يعملن يف اخلدمات    ٢٠٠٣يف عام   )  يف املائة  ٥٨,٢(وكانت غالبية النساء العامالت يف القطاع احلديث         -٣٨

 . اجملتمعية واالجتماعية والشخصية

 امرأة من   ١٨وال يضم الربملان سوى     . وميثل التنفيذ فيما يتعلق مبسائل املساواة بني اجلنسني مهمة صعبة          -٣٩
وال متيز القوانني االنتخابية يف كينيا على أساس اجلنس وتسمح للبالغني من الرجال والنساء              .  عضواً ٢٢٢أصـل   

غري أن القيم .  يف املائة من الناخبني نساء٥٢ أن قرابة وجتدر اإلشارة إىل. بالتصويت والتنافس على املناصب العامة
وتشمل األسباب  . واملواقـف السائدة لدى الناس تعزز ميل النساء إىل اإلحجام عن الترشح للمناصب االنتخابية             

 شىت وُبذلت جهود. األخرى الخنفاض أعداد النساء نسبياً يف املناصب االنتخابية الفقَر والثقافة والعنف ضد املرأة            
وقامت احلكومة خبطوات . يف سبيل املساواة بني الرجال والنساء، منها مثالً مشروع قانون املساواة السالف الذكر

كذلك جتدر  . للتصدي ألوجه انعدام املساواة يف مؤسسات التعليم والتدريب كما تبني يف سياق احلق يف اإلعالم              
 اليت تنص على ضرورة إيالء      ١٩٩٧يت أدخلت يف دستور عام      اإلشارة، خبصوص تدابري احلكومة، إىل التغيريات ال      

 عضواً خاصاً لتمثيلها يف الربملان بالتناسب مع      ١٢العـناية الواجـبة للنساء عند قيام األحزاب السياسية بتسمية           
جتاه وتزعمت احلكومة واحلزب احلاكم هذا اال. ومجيع األحزاب ملزمة بتسمية نساء. أعضائها املنتخبني يف الربملان

 .  بتخصيص معظم مقاعدها الربملانية اخلاضعة للتسمية لنساء٢٠٠٢بعد انتخابات عام 

ويعترف بالقانون العريف فيما يتعلق بالبت يف شؤون التبين . وحيظر دستور كينيا التمييز على أساس اجلنس -٤٠
ويقترن هذا  .  األحوال الشخصية  أو الزواج أو الطالق أو الدفن أو نقل امللكية لدى الوفاة أو سائر شؤون قانون              

وتتجلى . االعتراف بالقانون العريف مبمارسات عرفية ميكن يف بعض احلاالت أن تكون قائمة على التمييز بطبيعتها             
الطبـيعة التمييزية للقوانني العرفية األفريقية يف معاملة النساء يف مسائل املرياث، وحقوق امللكية كافية لبيان أن                 

بدور فعال للغاية يف إعالن حقوق النساء يف جمال امللكية سواء تعلق األمر بقضايا الزواج أو                احملـاكم اضطلعت    
وتتسم بعض أنواع قوانني األحوال الشخصية، مثل الشريعة واملمارسات اإلسالمية، أحياناً          . املـرياث أو غريهـا    

ل حتدياً أمام إعمال حقوق الفئات املهمشة وال تزال اجلوانب الثقافية اليت حتدد أساس القانون العريف تشك. بالتمييز
وتعمل احلكومة على إلغاء أوجه اإلجحاف هذه عن طريق تدخالت متنوعة منها قيام             . وخباصة النساء واألطفال  

وجيري القيام  . جلـنة إصالح القانون الكينية باستعراض القانون وتوفري التدريب املستمر ملوظفي اجلهاز القضائي            
 . منظمات اجملتمع املدينبذلك بالتعاون مع

 على أال يتعرض أي طفل للتمييز على أساس األصل أو           ٥ يف املادة    ٢٠٠١ويـنص قانون األطفال لعام       -٤١
اجلـنس أو الدين أو املعتقد أو العرف أو اللغة أو الرأي أو الوجدان أو اللون أو املولد أو الوضع االجتماعي أو                      

 غري أن هذا القانون    . رق أو اإلعاقة أو القبيلة أو اإلقامة أو الصلة احمللية         السياسـي أو االقتصادي أو غريه أو الع       
 . ال يتناول مبا يكفي حالة األطفال املولودين خارج رباط الزوجية

ويف إطار عملية مراجعة الدستور اجلارية، ينص مشروع الدستور على أنه حيق للرجال والنساء أن يعاملوا  -٤٢
ويشمل هذا احلق يف تساوي الفرص يف األنشطة السياسية واالقتصادية          . ٣٧ للمادة   عـلى قـدم املسـاواة وفقاً      

وينص . وحيق للنساء والرجال على حد سواء أن يرثوا وأن يصلوا إىل امللكية ويتصرفوا فيها. والثقافية واالجتماعية
أو رفاهم أو مصاحلهم أو     مشروع القانون على حظر أي قانون أو عرف أو تقليد ميّس كرامة النساء أو الرجال                

كمـا يـنص بوجه خاص على محاية النساء وحقوقهن مع مراعاة وضعهن الفريد ودورهن الطبيعي                . مركـزهم 
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وينص أيضاً على أن توفر الدولة تسهيالت وفرص معقولة لتعزيز رفاه النساء ومتكينهن من              . كأمهات يف اجملتمع  
 رفض مشروع القانون يف االستفتاء سُيحتم بذل املزيد من          غري أن . تسـخري كامل قدراهتن واالرتقاء بأوضاعهن     

 .اجلهود لضمان إدراج هذه املكاسب يف دستور مقبل

وطلبت إىل  .  من مشروع الدستور على محاية أفراد اجملتمع املسنني        ٣٨وعـالوة على ذلك، تنص املادة        -٤٣
 :احلكومة اختاذ تدابري تشريعية وسياسية لضمان حقوق املسنني يف

 شاركة التامة يف شؤون اجملتمع؛امل •

 السعي إىل تطوير أنفسهم؛ •

 عدم التعرض جلميع أشكال التمييز والتعسف؛ •

 العيش بكرامة واحترام؛ •

 االحتفاظ باستقالليتهم االجتماعية والسياسية؛ •

 .تلقي مساعدة معقولة من أفراد أسرهم وحتت إشراف الدولة •

. عاقة فئة ضعيفة وقد يعاملون أحياناً معاملة تغفل نوع اجلنسوتقّر احلكومة أيضاً بأن األشخاص ذوي اإل -٤٤
  على أن تتخذ احلكومة كل      ٢٠٠٣ من القانون املتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة املعتمد يف عام           ١١وتنص املادة   

لك كذ. ما يسعها من التدابري يف حدود املوارد املتاحة بغية إعمال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة إعماالً كامالً               
 من مشروع الدستور على حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف التمتع جبميع احلقوق واحلريات الواردة         ٤٢تنص املادة   

 . يف شرعة احلقوق ويف املشاركة الكاملة يف اجملتمع

ويـنص مشروع الدستور أيضاً على أن تتضمن التدابري التشريعية والسياسية أحكام خاصة باملرأة ذات                -٤٥
 أنشأت احلكومة اجمللس الوطين املعين باألشخاص ذوي اإلعاقة بغرض مراقبة تنفيذ القانون املتعلق              وقد. اإلعاقـة 

باألشخاص ذوي اإلعاقة، وتنسيق وتيسري املساواة يف الفرص بني األشخاص ذوي اإلعاقة وسائر الناس، وإسداء               
 .الجتماعية االقتصاديةاملشورة إىل احلكومة بشأن دمج مسائل اإلعاقة يف مجيع جماالت التنمية ا

وصيغت سياسة  . وتعمل احلكومة على حنو وثيق مع منظمات املعوقني من أجل تعزيز املساواة يف الفرص              -٤٦
بشـأن اإلعاقة، وتتوىل جلنة توجيهية تضم ممثلني للحكومة واجملتمع املدين رصد إدماج مسائل اإلعاقة يف خمتلف                 

 .القطاعات
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 لى الصعيد الوطين تنفيذ حقوق معينة ع-ثالثاً 

 ٦املادة 

 وظيفة سنوياً يف القطاعني النظامي وغري النظامي ٥٠٠ ٠٠٠تتمثل سياسة احلكومة احلالية يف استحداث        -٤٧
وعلى هذا األساس، اعُتمد قانون     . كما تعهدت احلكومة بتوفري بيئة مالئمة للمشاريع والتنمية الصناعية        . كليهما

كأحد ) ٢٠٠٥ املعتمد يف عام     ٣القانون رقم   ( املشتريات العامة والتصرف     سـلطة االسـتثمار يف كينيا وقانون      
وتشري البيانات اليت مجعتها    . دعائم حتقيق أهداف احلكومة كما وردت يف ورقة استراتيجية االنتعاش االقتصادي          

 .٢٠٠٤ وظيفة يف عام ٤٧٠ ٠٠٠وزارة العمل ووزارة التخطيط إىل استحداث ما يناهز 

ى أن حيقـق العمل أكرب إنتاجية ممكنة، شرعت احلكومة يف توقيع عقود أداء للموظفني               وحرصـاً عـل    -٤٨
وأنشئ . الوزارات وخطط عمل سنوية للقطاع العام     /العمومـيني وصـياغة خطط استراتيجية خاصة بالقطاعات       

 . ٢٠٠٥مؤخراً يف إطار وزارة العمل مركز إنتاجية بدأ تشغيله يف هناية عام 

 من الدستور على احلماية من العبودية والعمل القسري واحلرمان          ٨١ و ٧٥ و `٢` و `١`٧٣وتنص املواد    -٤٩
وتكفل حرية التنقل حق العمل يف أي ناحية من . من امللكية وحرية التنقل، ومجيعها حقوق متصلة باحلق يف العمل

 كانون  ١٣البلد يف   وال جيوز، وفقاً للدستور، إخضاع أي شخص للعبودية أو الرق، وقد صّدق             . أحنـاء الـبلد   
واختذت احلكومة منذ   ). ١٠٥رقم  (واتفاقية حترمي السخرة    ) ٢٩رقم  ( على اتفاقية السخرة     ١٩٦٤يناير  /الـثاين 

ويف هذا الصدد،   . ذلـك احلني تدابري ترمي إىل ضمان توافق القوانني واملمارسات الوطنية مع أحكام االتفاقيتني             
لشيوخ الذي خّول الشيوخ سلطة فرض العمل القسري يف القرى           مواد من قانون سلطة ا     ١٩٩٧ألغيـت يف عام     

 ). بدعوى إجناز مشاريع جمتمعية مثل صيانة الطرقات الريفية(

تنص على ) القوانني الكينية من ٦٣الفصل (واحلكومة ملتزمة بإصالح أحكام معينة من قانون العقوبات  -٥٠
الفصل (تشمل املراجعة أيضاً قانون املالحة التجارية       و. جـواز معاقبة السجناء بإجبارهم على أداء عمل قسري        

) القوانني الكينية من ٢٣٤الفصل ( وقانون املنازعات التجارية ١٩٦٧املعتمد يف عام ) القوانني الكينية من ٣٨٩
وجتري بني ديوان الرئيس والنيابة العامة وجلنة . اللذيـن حيظـران مشاركة فئات معينة من العمال يف اإلضرابات        

 ووزارة العمل مناقشات بشأن مقترحات ترمي إىل جعل التشريع الوطين يف توافق تام مع     القوانني الكينية الح  إص
 . ١٠٥أحكام االتفاقية رقم 

نتها احلكومة ملراجعة قوانني العمل توصياهتا          -٥١ وأوصت فرقة العمل بتعديل قانون     . وقّدمـت فرقة عمل عّي
، فيما عدا فئات العمل اخلارجة      ١٠٥ري حتديداً وفقاً ألحكام االتفاقية رقم       العمالة احلايل بغية حظر العمل القس     

 ). مثل العمل العسكري أو اخلدمة العسكرية وااللتزامات املدنية العادية وما إىل ذلك(عن نطاق أحكام االتفاقية 

 تكملة دور اجلامعات    وقامت احلكومة، سعياً إىل   . ويقّدم التوجيه املهين والوظيفي يف املدارس واجلامعات       -٥٢
يف اسـتيعاب خـرجيي املـدارس الثانوية، بإنشاء معاهد قروية متعددة التقنيات ومعاهد وطنية متعددة التقنيات              

غري أن متويل هذه املؤسسات يظل حتدياً . ومؤسسات للمستوى التعليمي الثالث متخصصة يف العلوم والتكنولوجيا
ت املفروضة من اجلهات املاحنة واملتمثلة يف ختفيض النفقات العامة يف التعليم     كـبرياً بسبب القيود املالية والتكييفا     
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وتتولّى تقدَمي . وتشارك مديرية التدريب الصناعي أيضاً يف النهوض باملهارات التقنية يف مجيع القطاعات. العمومي
ز التأهيل املهين للمعوقني    بـرامج التدريب التقين واملهين أيضاً شعبة الشباب الوطنية ومؤسسات اإلصالح ومراك           

الفصل (وينص قانون التدريب الصناعي على التدريب املهين يف كينيا          . ومراكـز إصالح الشباب داخل السجون     
 ). القوانني الكينية من ٢٣٧

وتشمل التحديات الكبرية املتمثلة يف حتقيق هدف العمالة الكاملة واملنتجة واملختارة حبرية عجز االقتصاد          -٥٣
. م مستويات عالية من العمالة واالستثمار املكثف الالزم لتكييف نظام التعليم الحتياجات االقتصاد املتغريةعن دع

 وبغـية التصـدي هلـذه الـتحديات، اعـُتمدت استراتيجية االنتعاش االقتصادي الستحداث الثروة والعمالة                
دت احلكومة عالوة على ذلك ورقة واعتم. باعتبارها خطة لوضع االقتصاد على درب االنتعاش) ٢٠٠٧-٢٠٠٣(

ترمي إىل تكييف نظام تعليمنا مع احتياجات       ) انظر جزء التقرير املتعلق باحلق يف التعليم      (دوريـة بشـأن التعليم      
 . السوق يف بيئة اجتماعية واقتصادية وثقافية وطنية ودولية متغرية

يا يف كل من القطاعني العام واخلاص حتّدياً ويـبقى حتقيق التكافؤ بني اجلنسني وال سيما يف املناصب العل        -٥٤
ويتوقع أن يساهم .  نساء٦وعلى سبيل املثال ال يوجد بني األمناء الدائمني العاملني يف احلكومة حالياً سوى . كبرياً

ة املرأة  إنشاء اللجنة الوطنية املعنية بقضايا نوع اجلنس والتنمية واالرتقاء مبكتب املرأة إىل مرتبة إدارة تابعة لوزار               
وعلى صعيد  . والرياضـة والثقافة واخلدمات االجتماعية مسامهة كبرية يف تصحيح التباينات بني اجلنسني يف البلد             

 واملتعلقة باملساواة بني اجلنسني والتنمية على إنشاء ٢٠٠٥ املعتمدة يف عام ٥السياسات، تنص الورقة الدورية رقم 
) حتديد وإدارة (ويرمي سّن قانون اإلعاقات ومشروع قانون       .  العامة ُشعب معنية بقضايا نوع اجلنس يف الوظيفة      

إىل وضع تشريع حيظر    ) الذي سقط أيضاً  (ومشروع قانون املساواة    ) الذي سقط (فـريوس نقص املناعة البشري      
  على املعاقبة على التمييز    ٢٠٠١وينص قانون الطفل لعام     . وسيعاد عرض هذين املشروعني على الربملان     . التمييز

ويف سياق معاجلة . يف تعليم الفتيات والصبيان، وهو ما يؤثر تأثرياً إجيابياً على إمكانات عمالة الفتيات يف املستقبل
وأنشئت أيضاً . قضايا الشباب، جتدر اإلشارة إىل مشروع السياسة الوطنية للشباب الذي مشل خمتلف مناطق البلد             

صوص األشخاص ذوي اإلعاقة، قامت احلكومة بتحسني الوصول وخب. جمالس الشباب وعّممت يف شىت أحناء البلد
 : إىل تأهيل املعوقني وتعليمهم وتدريبهم وتوظيفهم عن طريق

 وضع سياسات لضمان وصول الفتيات والصبيان ذوي اإلعاقة إىل التعليم املناسب؛ •

والرجال إيـالء اهتمام خاص الحتياجات األطفال يف املناطق الريفية وتدريب الشباب والنساء              •
 على اكتساب مهارات مدرة للدخل؛

النهوض بالتأهيل املهين واالحتفاظ، حيثما أمكن، بفرص خاصة لألشخاص الذين يصابون بإعاقة  •
 يف مرحلة من حياهتم املهنية؛

 النهوض بربامج التعليم والتدريب املهنيني وشبه املهنيني؛ •

 . بعمالة األشخاص ذوي اإلعاقةصياغة استراتيجيات تشمل إعفاءات وحوافز ضريبية للنهوض •
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 وقـدم الـبلد تقاريـر قطرية إىل جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، وميكن الرجوع إليها لالطالع على املزيد                    

 .من التفاصيل

وُيضطر بعض العاملني املهنيني، كاألطباء واحملامني واألساتذة اجلامعيني، إىل أداء أكثر من وظيفة بسبب               -٥٥
وتساعد منظمة العمل الدولية احلكومة يف التنفيذ الوطين ملعايري العمل          . خل ال سيما يف القطاع العام     اخنفاض الد 

 ويصعب مسك ومجع املعلومات املتعلقة بالبطالة      . الـواردة يف االتفاقـيات واملـواد ذات الصلة من هذا العهد           
 .ونقص العمالة

 ٧املادة 

كما صدق البلد على سبعة من أصل ). ١١١رقم ) (الستخدام واملهنةيف ا(صدقت كينيا على اتفاقية التمييز  -٥٦
 .١٩٩٨يونيه /مثانية مبادئ وحقوق أساسية يف العمل اعتمدهتا منظمة العمل الدولية يف إعالن صادر يف حزيران

ينظم عملية حتديد أجور مجيع ) القوانني الكينية من ٢٢٩الفصل (وقانون تنظيم األجور وظروف العمالة  -٥٧
وتنطبق األجور الدنيا   . باستثناء الشرطة والقوات املسلّحة وخدمة الشباب الوطنية      ) ويؤّمنها من التناقص  (العمال  

ويقّدم اجمللس االستشاري العام املعين باألجور الزراعية وهيئة األجور الزراعية وجملس أجور            . على مجيع العاملني  
األجور، وتسدي هذه اهليئات املشورة إىل وزير العمل هبذا         العـاملني يف األمـن احلمائي مقترحات بشأن حتديد          

ويستند وزير العمل إىل هذه املشورة يف حتديد األجر األدىن الذي جتري إعادة النظر فيه من وقت آلخر                  . الشـأن 
 ٧٦,٢٠ شلناً كينياً أي حنو ٥ ٣٣٧,٥٠ويبلغ األجر األدىن حالياً . ليعكس التضخم وغريه من العوامل االقتصادية

 يف املائة، وهو ما يتوافق مع االجتاهات ٨ومثّلت مراجعة هذا الرقم السنوية حنو الزيادة قرابة   . دوالراً يف الشـهر   
 .ويكتسب األجر األدىن احملدد على هذا النحو قوة القانون بوصفه تشريعاً فرعياً. التضخمية العامة

 اجملالس من أكثر منظمات العّمال وأصحاب       وتتألف مجيع . وتراقـب جمالس األجور نظام األجر األدىن       -٥٨
ويقوم مفتش  . ويتوىل وزير العمل تعيني اجملالس    . العمـل متثيالً، ويرأسها أشخاص مستقلون من القطاع اخلاص        
وإضافة إىل اإلطار املذكور أعاله، توجد اتفاقات       . العمل بتفتيش أماكن العمل للتحقق من االمتثال ملعايري العمل        

 . يتفاوض بشأهنا العّمال وأصحاب العمل على أساس طوعيمفاوضة مجاعية 

وتعـتمد معّدالت األجور يف كينيا على القطاع واملؤهالت املهنية واخلربة الوظيفية وعلى شىت خمططات                -٥٩
ويكافأ مجيع املوظفني بصرف النظر عن جنسهم وفقاً ملؤهالهتم         . اخلدمـات اخلاصـة باخلدمة العمومية واملدنية      

 مساًء  ٣٠/٦من الساعة   (لكن بعض األحكام متنع النساء من العمل ليالً         . األجر ذاته لقاء العمل ذاته    ويتقاضون  
وينبغي استعراض هذه النقاط إذ ميكن اعتبارها قائمة على متييز واضح           . يف املواقع الصناعية  )  صـباحاً  ٣٠/٦إىل  

إنشاء جملس  ) الذي مل يعتمد بعدُ   (ساواة  واقترح مشروع قانون امل   . وتسـاهم جزئـياً يف البطالة ونقص العمالة       
ومل تكن مراقبة االمتثال لألجر األدىن فّعالة       . املساواة وحمكمة املساواة هبدف توفري إطار مؤسسي ملكافحة التمييز        

وتعمل احلكومة على التصديق على اتفاقية    . بسـبب نقـص املوظفني والقيود املالية وضعف عزمية مفتشية العمل          
 ).١٥٠رقم (تفتيش العمل 
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ويعزز ذلك . وتشكل عمليات التقييم الوظيفي وتقييم األداء السنوي أساس حتديد األجور وترقية املوظفني -٦٠
 . مبدأ تساوي فرص الترقية

 لوائح بشأن قواعد الصحة والسالمة املهنيتني يف        ٢٠٠٤نوفمرب  /وأصـدرت احلكومـة يف تشرين الثاين       -٦١
وال يفرض قانون العمالة على أصحاب العمل توفري املاء . غي أن تسجل كل سنةالصناعات وأماكن العمل اليت ينب

 يوماً ٢١(ويتضمن القانون أيضاً أحكاماً تتعلق باإلجازة السنوية . والسكن فحسب بل أيضاً تقدمي الرعاية الصحية
وبالرغم من ).  األسبوعيوم يف(وأيام الراحة األسبوعية ) ملدة شهرين(وإجازة األمومة )  شهر عمل متتالية١٢كل 

أن هذا ما ينص عليه القانون، فإن الكثري من العاملني يبقون مرتبطني بعقود عمل ال تنص على هذه املنافع بسبب             
 . ارتفاع مستويات البطالة والتنافس على فرص العمل املتاحة

 اخلدمة املرتلية وعّمال    ويسـاور احلكومة قلق بشأن فئات العمال غري املشمولني هبذا اإلطار مثل عّمال             -٦٢
مناطق جتهيز الصادرات والقطاع غري النظامي، وهي بصدد استكشاف سبل إلدماج هذه الفئات يف أحكام قوانني 

ويف حني حيق جلميع العّمال االستفادة من مزايا قانون العمالة، مل يكن إنفاذ القانون فّعاالً         . العمل النافذة يف البلد   
والعمل يف مناطق جتهيز الصادرات فئة أخرى من        .  اخلدمة املرتلية يف القطاع غري املنظم      بالنسـبة إىل العاملني يف    

وجتدر اإلشارة مع ذلك إىل أن      . العمل يصعب تفتيشها رغم أهنا مشمولة بتشريعات العمالة واألجور ذات الصلة          
 . مناطق جتهيز الصادرات معفاة من معايري الصحة والسالمة املهنيتني

ويف حني تلتزم احلكومة باحملافظة على      . ضمان امتثال جتهيز الصادرات ملعايري العمل حتدياً كبرياً       وشكّل   -٦٣
أعلى ما ميكن من معايري العمالة جلميع العّمال يف البلد، تلغي اإلعفاءات اليت استفادت منها شركات مناطق جتهيز 

مهية واإلبقاء عليه بعض املكاسب اليت حتققت يف  الصادرات بغرض جلب االستثمار األجنيب املباشر املساوي يف األ        
غري أن احلكومة تعمل على تعديل اإلعفاء الناتج عن . محاية حقوق العّمال بفضل معايري الصحة والسالمة املهنيتني

 .مشروع قانون مايل

 ٨املادة 

مت تقريراً دولياً هبذا    مبـا أن كينيا قد صّدقت على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وقدّ              -٦٤
ومع ذلك، جتدر اإلشارة إىل . ، فقد ترغب اللجنة يف الرجوع إليه فيما خيص احلقوق النقابية٢٠٠٤الشأن يف عام 

ويكّمل قانون  ). ٧٩املادة  (أن الدسـتور جييز احلرية النقابية مبا يف ذلك حق تشكيل النقابات أو االنضمام إليها                
 . هذا احلكم الدستوري) ٢٣٤الفصل (ن املنازعات النقابية وقانو) ٢٣٣الفصل (النقابات 

ويف حاالت أخرى، ُرفض تسجيل نقابات معينة . وُسجلت فيما مضى حاالت تأخري يف تسجيل النقابات -٦٥
 ُسجلت النقابات اليت ُرفض تسجيلها أو أُلغي،        ٢٠٠٣يناير  /ومنذ كانون الثاين  . وألغـي تسجيل نقابات أخرى    

 . ديداً بنقابة موظفي اخلدمة املدنية ونقابة املوظفني األكادمييني يف اجلامعاتويتعلق األمر حت

ويتطلب . ويـبدأ إجـراء تشكيل نقابة بإيداع طلب باالستمارة املخصصة لذلك لدى سجل النقابات              -٦٦
هم، فضالً عن وينبغي تقدمي أمساء األعضاء املقترحني ومهنهم وعناوين. تسجيل نقابة أال يقل عدد أعضائها عن ستة

 . اسم النقابة وعنوان املقر املسّجل وأمساء املسؤولني عن النقابة وألقاهبم الوظيفية ومهنهم
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وتوجد حالياً بعض العناصر التقنية القانونية والظروف الوطنية اليت حتول دون التصديق على اتفاقية منظمة  -٦٧

وتتضمن بعض مواد القانون الكيين قيوداً عامة . ة حق التنظيم املتعلقة باحلرية النقابية ومحاي٨٧العمل الدولية رقم 
غري أن معظم املبادئ واردة يف القوانني واملمارسات        . عـلى ممارسة احلقوق النقابية ختالف أحكام هذه االتفاقية        

تصديق وأوصت فرقة العمل املعنية بقوانني العمل بإزالة أوجه التضارب هذه، وباشرت احلكومة عملية ال             . الوطنية
وبدأت احلكومة عن طريق وزارة العمل مناقشات مع الشركاء الثالثيني هبدف التصديق            . ٨٧على االتفاقية رقم    
 . على هذه االتفاقية

غري أن منظمات العمال وأصحاب العمل . وحتتاج النقابات إىل إذن املسجل كي تنضم إىل نقابات أخرى -٦٨
لوطنية واالنضمام إليها وهذه اهليئات بدورها ُحّرة يف االنتساب إىل          ُحـّرة يف تشـكيل االحتادات أو الرابطات ا        

واهليئة اجلامعة للنقابات . ومعظم النقابات املسجلة أعضاء يف هيئات دولية. منظمات العمال وأرباب العمل الدولية
 أما اهليئة اجلامعة    .املسـجلة هـي املنظمة املركزية للنقابات، وهي عضو يف االحتاد الدويل لنقابات العمال احلرة              

ويشارك . ملـنظمات أرباب العمل فهي احتاد أرباب العمل يف كينيا وهو عضو يف املنظمة الدولية ألرباب العمل                
وزير العمل وتنمية املوارد الطبيعية مبوجب قانون النقابات يف تنظيم االنتخابات النقابية، مما حيّد من حرية النقابات 

وتواطأ أرباب عمل   . ت سلطة الوزير فيما مضى فرصة للتدخل يف عمليات النقابات         وقد أتاح . يف تدبري شؤوهنا  
لذلك . ومفتشو عمل ومسؤولون وزاريون حمتالون يف بعض احلاالت كي ال تعود املستحقات النقابية إىل النقابات

ه املسائل وال سيما    واحلكومة احلالية متحمسة ملعاجلة هذ    . يـتعذر عليها العمل بفعالية ومتثيل أعضائها كما جيب        
وباختصار، ختضع النقابات يف كينيا لقانون      . حبث أفضل السبل لضمان أن تعمل النقابات بأقصى قدر من احلرية          

ويتوىل وزير العمل   . وهي حرة يف تدبري شؤوهنا وتنظيم انتخاباهتا وفقاً لدساتريها        . الـنقابات ولسجل النقابات   
ويف بعض احلاالت، مل يسلّم أرباب العمل       . ري خمول للمراقبة أساساً   مراقـبة االنـتخابات ألن سجل النقابات غ       

 . املستحقات النقابية لسجل النقابات

وال يرد حق اإلضراب يف الدستور، رغم أن قانون النقابات جييز اإلضرابات املشروعة وينص على اإلجراء  -٦٩
مثل املشاركني يف تقدمي  (ت معينة من العمال     ومينع القانون إضراب فئا   . الواجـب اتباعه يف الدعوة إىل اإلضراب      

وميكن للموظفني األعضاء يف نقابات تنظيم إضراب بواسطة نقابتهم شريطة أن يكونوا قد             ). اخلدمات األساسية 
. أخطروا الوزير باإلضراب قبل واحد وعشرين يوماً ومل يتمكن الوزير من حل هذه املسألة يف غضون تلك الفترة       

وال ميكن  . لقـوات املسلحة ومجيع القوات النظامية من تشكيل النقابات أو االنضمام إليها           وُتمـنع الشـرطة وا    
 . ملوظفيها من مث تنظيم إضراب

 ٩املادة 

الصندوق نظام للرعاية الطبية معروف باسم  : يتألف نظام الضمان االجتماعي يف كينيا من الفروع التالية         -٧٠
راكات إجبارية من مجيع العاملني يف القطاع الرمسي وطوعية ممن يعملون        يقوم على اشت   الوطين لتأمني املستشفيات  

ويوجد . يف حالة االستشفاء أو التوليد) السرير فقط(يف القطاع غري الرمسي، ويغطي نسبة ضئيلة من الفواتري الطبية 
 إجبارية أنشئ ي، وهو صندوق للضمان االجتماعي يقوم على اشتراكاتالصندوق الوطين للضمان االجتماعأيضاً 

ويغطي قانون تعويض العمال املستحقات املمنوحة ملن أصيب . لدفع مستحقات املعاش للمستخدمني بعد تقاعدهم
ويف قطاع الوظيفة العمومية، ُتخصم اقتطاعات من مرتبات املستخدمني املدنيني الذكور           . منهم يف أماكن عملهم   
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تفيد املتزوجون من عمال القطاع العام من إعفاء ضرييب بغية          ويس. وُتدفَـع ألرامـلهم وأبنائهم يف حالة وفاهتم       
 والصندوق الوطين للضمان االجتماعي أيضاً يف       الصندوق الوطين لتأمني املستشفيات   ويوجد  . مسـاعدة األسـر   

ومعظم فئات الضمان االجتماعي مشمولة ولكن بعضها قد ال يكون مشموالً حسب نوع             . القطـاع غري الرمسي   
 ، واستحقاقات اإلعاقة  ، واستحقاقات الشيخوخة  ، واستحقاقات األمومة  ،قاقات املرض النقدية  اسـتح الـنظام، ف  

 مشمولة   واستحقاقات األسرة  ، واستحقاقات البطالة  ،واستحقاقات اإلصابة يف مكان العمل    الورثة،  واستحقاقات  
 .وفقاً ملا تقتضيه املبادئ التوجيهية لإلبالغ

فقد سن الربملان   . تدابري لكفالة إعمال احلق يف الضمان االجتماعي       ١٩٩٧واختـذت احلكومة منذ عام       -٧١
بقصد إنشاء هيئة مسؤولة عن استحقاقات التقاعد لتتوىل ) ١٩٩٧ لعام ٣القانون رقم (قانون استحقاقات التقاعد 

بذلك تنظيم نظم استحقاقات التقاعد واإلشراف عليها وتعزيزها، وتطوير قطاع الستحقاقات التقاعد وما يتصل              
وقد ُوِضعت لوائح   . كما أنشأ هذا القانون حمكمة خاضعة لتلك اهليئة لتسوية املنازعات يف القطاع           . من أغراض 

 ولوائح استحقاقات التقاعد    ٢٠٠٠وحتدد لوائح استحقاقات التقاعد املهين لعام       . خمـتلفة مبوجـب هذا القانون     
. ائدة مستخَدميهم وتلك اليت أنشأها أفراد على التوايل الترتيبات اليت أنشأها أرباب العمل لف      ٢٠٠٠الفردي لعام   

ويف . وختضـع خمـتلف ترتيبات التقاعد اخلاصة اليت أنشأها القطاعان اخلاص والعام على حد سواء هلذه اللوائح                
الوقت الراهن، ال خيضع الصندوق الوطين للضمان االجتماعي للهيئة املسؤولة عن استحقاقات التقاعد ولكن مثة               

كما أن لوائح احلدود الدنيا لتمويل نظم استحقاقات التقاعد وإهنائها لعام           .  قيد اإلعداد جلعله خاضعاً هلا     خططاً
 حتدد املستويات الدنيا للتمويل والظروف اليت جيري فيها وضع حد لنظام وطريقة ذلك بغية محاية حقوق                 ٢٠٠٢

يت وضعت يف إطاره لـه حيز النفاذ، مل يكن         وقبل دخول هذا القانون واللوائح ال     . املشـتركني واسـتحقاقاهتم   
. القطـاع مـنظماً وكثرت حاالت عدم حتويل االشتراكات املقتطعة من املستخدمني وأرباب العمل إىل النظام               

وكنتـيجة لذلـك، تعـاين بعض النظم من نقص شديد يف التمويل وال تكفل للمشتركني حتصيل ما تراكم من                    
ومن األمثلة على ذلك نظام املعاشات التقاعدية       . د التقاعد أو يف وقت مالئم     استحقاقاهتم وأي فوائد مستحقة عن    

وصـندوق االدخار لعمال مؤسسة السكك احلديدية الكينية ونظام املعاشات التقاعدية التابع جمللس مدينة نريويب               
النظم، يدين رب   ففيما يتعلق هبذه    . Telepostaونظـام املعاشات التقاعدية وصندوق االدخار التابعني ملؤسسة         

العمـل للمشتركني مبليارات الشيلينات من االشتراكات غري املسددة واحلكومة بصدد البحث عن مصادر متويل               
 .لكفالة حقوق العمال يف الضمان االجتماعي

ولفترة طويلة، كان املستخدمون حيصلون على استحقاقات التقاعد لدى تقليص عددهم أو وجود فائض               -٧٢
وكنتيجة لذلك، مل يتوافر للشخص أي ضمان اجتماعي وقت بلوغه سن التقاعد            . تقاعد املبكر مـنهم أو حىت ال    

 املستخدمني من االستفادة ٢٠٠٥ومتنع التعديالت املدخلة على أنظمة استحقاقات التقاعد يف عام .  سنة٥٥وهو 
وتشكل هذه املسألة . ذكرمن اشتراكات أرباب العمل قبل بلوغ سن التقاعد لو حصل أي من احلاالت السالفة ال

 .نقلة إجيابية حنو جعل الضمان االجتماعي أمراً واقعاً

ويرتبط أحد جوانب القصور اهلامة يف نظام كينيا العام للضمان االجتماعي بالعدد احملدود ممن يستفيدون     -٧٣
الصندوق ن قانون   غري أ . من الضمان االجتماعي يف القطاع غري الرمسي ويف أوساط من يعملون حلساهبم اخلاص            

 وقانون الصندوق الوطين للضمان االجتماعي خضعا مؤخراً للمراجعة بغرض إدراج           الوطـين لتأمني املستشفيات   
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وقد قُدِّم مشروع قانون وطين للتأمني الصحي االجتماعي للتصديق عليه يف           . هـاتني الفئـتني يف هذين النظامني      

ومل يتحول . لنظام للتأمني الصحي اإلجباري جلميع املواطنني الـربملان ينص على إنشاء برنامج مؤلف من مراحل          
 .هذا املشروع إىل قانون ألنه مل حيظ مبوافقة الرئيس ولكن املقترحات ال تزال قيد النظر

 ١٠املادة 

األفريقي كينيا طرف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل وامليثاق               -٧٤
وأبنائهما من  ) األبوان(ويعرِّف اجملتمع الكيين األسرة بأهنا وحدة تتألف من رجل وامرأة           . لطفل ورفاهه حلقوق ا 

. صلبهما أو أقرباء آخرين من األسرة املمتدة أو األطفال املعالني، أو األسر املعيشية اليت يكون أرباهبا من األطفال                
غري أن قانون العمل يعترب الطفل ألغراض .  سنة١٨ ويعـرف قانون الطفِل الطفلَ بأنه أي شخص يقل عمره عن    

وقدمت كينيا مؤخراً تقريرها القطري الثاين بشأن اتفاقية حقوق الطفل وميكن .  سنة١٦العمل من يقل عمره عن 
 .الرجوع إليه لالطالع على تفاصيل إضافية بشأن حقوق الطفل

وحيق الزواج لطرفني .  مسألة الزواج يف كينيا)القوانني الكينية من  ١٥٠الفصل  (ويـنظم قانون الزواج      -٧٥
وال يزال الزواج املبكر جيري يف واقع األمر يف بعض أحناء البلد            .  سنة أو أكثر   ١٨يبلغان  ) رجل وامرأة (متوافقني  

قانون الزواج والطالق   وتشمل النصوص التشريعية األخرى املتعلقة بالزواج       . رغـم جترميه مبوجب قانون الطفل     
 من  ١٥٧الفصل  (وقانون الزواج والطالق اهلندوسي     ) القوانني الكينية  من   ١٥١الفصل  (قي  ألفـري املسـيحي ا  

والقانون احملمدي لعقد الزواج وإيقاع الطالق والقانون احملمدي للزواج والطالق واإلرث           ) القوانـني الكينـية   
 .ريقيوالقانون العريف األف) القوانني الكينية على التوايل من ١٥٦ و١٥٥الفصالن (

ومما يبعث  . واإلجهاض حمظور يف كينيا   . وتسمح احلكومة حبضانة األطفال وتبنيهم مبوجب قانون الطفل        -٧٦
عـلى األسف أنه فيما حققت محالت احلكومة واجملتمع املدين يف الثمانينات جناحاً هائالً يف جمال تنظيم األسرة،                  

.  التسعينات وسنوات العقد األول من األلف الثالث       تظهر الدراسات احلديثة وقوع تراجع يف هذه املكتسبات يف        
ويعـزى هـذا التراجع يف املكتسبات اليت حتققت يف جمال تنظيم األسرة كذلك إىل تكريس قدر أكرب من املوارد               

غري أن تدابري تنظيم األسرة تبقى من املهام األساسية املنوطة . اإليدز/واجلهود ملكافحة فريوس نقص املناعة البشري
 .زارة الصحةبو

وهي . وإن احلكومة الكينية ملتزمة حبماية األسرة ومساعدهتا بوصفها الوحدة األساسية املكونة للمجتمع            -٧٧
غري أن احلكومة تقر بأنه يتعني عليها       . يف هذا الصدد أعدت قانون الطفل وقانون املساواة وغري ذلك من القوانني           

ار األسرة، مبا يف ذلك إساءة استعمال املخدرات والزواج املبكر          أن تواصل مكافحة املمارسات اليت تقوض استقر      
لألطفـال وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث واالنقطاع عن الدراسة وغري ذلك من املمارسات وخباصة تلك اليت                

 .تضر بالفتيات والنساء

. ال بالتعليم اجملاين واإللزاميومبوجب قانون الطفل، تتقاسم الدولة واآلباء مسؤولية كفالة متتع مجيع األطف -٧٨
ومثـة سياسة وطنية بشأن األيتام واألطفال املستضعفني تتوخى متتع األيتام واألطفال احملرومني باحلقوق واحلريات      
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ولالطالع على حتليل معمق للسياسات احلكومية بشأن الطفل، حنيلكم إىل التقرير القطري الثاين املتعلق . األساسية
 .لطفلباتفاقية حقوق ا

ورغـم أنه ال توجد أي صناديق خاصة لدعم األسر، فإهنا حتصل على استحقاقات األسرة من الصناديق                  -٧٩
وهتدف هذه الصناديق إىل    . اإلمنائية للدوائر االنتخابية وصندوق املنح املالية للطالب على صعيد الدوائر االنتخابية          

 .ة يف األرياف واحلواضرختفيف وطأة الفقر ورفع مستويات معيشة الفئات الفقري

 لتمويل مشاريع ٢٠٠٣وقد أنشئ الصندوق اإلمنائي للدوائر االنتخابية مبقتضى قانون سّنه الربملان يف عام  -٨٠
 يف املائة من ٢,٥ويستفيد الصندوق من .  دوائر يف مجيع أحناء البلد٢١٠التنمية يف الدوائر االنتخابية البالغ عددها 

وصندوق املنح املالية للطالب على صعيد الدوائر االنتخابية نظام للمساعدة . حتصِّلها احلكومةإمجايل العائدات اليت 
باملنح املالية يهدف إىل متكني الطالب احملتاجني من االستفادة من فرص التعليم اليت ال يستطيعون االستفادة منها                 

سر املعيشية من تزايد آثار الفقر ومعدالت اإلصابة        واهلدف املعلن لتلك املنح املالية هو محاية األ       . بدون تلك املنح  
ويشكل الصندوقان وسيلتني لكفالة وصول أموال التنمية إىل القواعد         . اإليدز/بوباء فريوس نقص املناعة البشري    
 .الشعبية ومن مث إىل وحدة األسرة

بية ملن هن يف إجازة     وُتقدَّم اخلدمات الط  .  يوما ٦٠ويـنص قـانون العمل على إجازة األمومة ومدهتا           -٨١
ولعل .  أو نظم خاصة أخرىالصندوق الوطين لتأمني املستشفياتاألمومة إما عرب نظم قائمة على االشتراكات مثل 

فرغم أن قانون املعوقني يقضي . ما يدعو إىل القلق على وجه اخلصوص هو حالة احلوامل ذوات اإلعاقات اجلسدية
. عل ارتيادها يف متناوهلم، فإن املستشفيات مل متتثل مجيعها بعد هلذا املقتضىحالـياً بـأن ُتصمَّم املباين بطريقة جت   

 .وهكذا، وردت تقارير مفادها أن أمهات معوقات تعذر عليهن استعمال أِسرَّة املستشفيات

ع ولقد قدمت كينيا تقريراً قطرياً بشأن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛ وميكن الرجو -٨٢
 .إليه فيما يتعلق مبسألة اخلدمات الطبية املقدمة لألمهات

ورغم عدم وجود بيانات موثوق هبا بشأن العدد احملدد ملن يعملون من . وحيظر قانون الطفل عمل األطفال -٨٣
وقد سامهت وزارة الشؤون الداخلية مسامهات . األطفال، فإن عمل األطفال مشكلة تلتزم احلكومة بالقضاء عليها

ائلة يف هذا األمر من خالل برامج متنوعة أجنزت بعضها بالتعاون مع وزارة احلكم احمللي تتعلق بأطفال الشوارع ه
وخضع أطفال الشوارع واألسر إلعادة التأهيل يف دور تديرها احلكومة          . الذين كانوا يعملون سابقاً يف الشوارع     

عمل ألطفال الشوارع السابقني الذين حيضرون دورات دائرة كما تساهم وزارة الشؤون الداخلية يف إجياد ال. احمللية
واختذت احلكومة تدابري أخرى عديدة ملكافحة عمل       . شؤون الشباب الوطنية للتدريب املهين ويتخرجون بنجاح      

األطفـال كمـا يـرد يف التقرير القطري الثاين املتعلق باتفاقية حقوق الطفل تشمل جترمي عمل األطفال وإدماج          
مل األطفال يف نظام التعليم إذ يطلب إىل مديري املدارس اإلبالغ عن أي حاالت من هذا النوع يف                  مكافحـة ع  

 .أوساط تالميذهم

 سنة بالعمل ضمن حدود تتعلق      ١٦غـري أن قـانون العمل يسمح لألطفال الذين ال تقل أعمارهم عن               -٨٤
كما أن  .  بانتظام من قبل مفتشي العمل     بسـاعات العمل ونوعه ورهنا خبضوع األماكن اليت يعملون هبا للتفتيش          
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وتواجه احلكومة حتديات يف القضاء . األطفال حمميون من أي عمل من شأنه أن يلحق ضرراً بأجسادهم أو عقوهلم

عـلى ظاهـرة عمل األطفال يتمثل التحدي الرئيسي منها يف الفقر حيث ُيجَبر األطفال على املسامهة يف دخل                   
 .اإليدز جمربون على العمل من أجل العيش/بب فريوس نقص املناعة البشريكما أن األيتام بس. األسرة

 ١١املادة 

 ٢٠٠٢لعام  وفقاً للتقديرات الوطنية    .  إن نسبة الكينيني الذين يعيشون حتت خط الفقر آخذة يف التزايد           -٨٥
واليات املتحدة يف الذين يعيشون على أقل من دوالر واحد من دوالرات ال(هم دون خط الفقر بلغت نسبة الذين 

وتشمل هذه املبادرات .  واختذت احلكومة مبادرات عديدة لتغيري هذا الوضع. يف املائـة من السكان    ٥٦) الـيوم 
. ، وإطار اإلنفاق املتوسط األجل    ورقة استراتيجية ختفيف حدة الفقر    ، و اخلطة الوطنية للقضاء على الفقر    اعـتماد   

ويبلغ . تراتيجية اإلنعاش االقتصادي الرامية إىل تقليص مستوى الفقر       كمـا أن احلكومة تنفذ يف الوقت الراهن اس        
ويسهم يف .  يف املائة، ويتقلص مستوى الفقر بتحقق التنمية والنمو االقتصاديني٤,٦مؤشر النمو االقتصادي احلايل 

 .مكافحة الفقر كذلك تنفيذ احلكومة لألهداف اإلمنائية لأللفية

 بتحسني مستوى معيشة مواطنيها حىت قبل دخول العهد الدويل اخلاص باحلقوق ولقد أبدت كينيا التزامها -٨٦
وشكل هذا االلتزام أساس الورقة     . ١٩٧٦يناير  / كانون الثاين  ٣االقتصادية واالجتماعية والثقافية حيز النفاذ يف       

وحتدد فيها احلكومة ". يةاالشتراكية األفريقية وتطبيقها على التخطيط والتنم" املعنونة ١٩٦٥ لعام ١٠الدورية رقم 
 .مالمح التزامها بالقضاء على الفقر واجلهل واألمراض

. وأدخلـت احلكومة عرب السنوات عدة تعديالت على سياستها هتدف إىل حتسني عملية تقدمي اخلدمات               -٨٧
كجهة وتشـمل هـذه التعديالت تقليص دور احلكومة يف األنشطة االقتصادية من املشاركة املباشرة إىل العمل                 

ميسِّـرة؛ وتشجيع إقامة شراكات بني القطاعني العام واخلاص يف جمال إيصال املواد واخلدمات العامة؛ وإصالح                
 .املؤسسات العامة واخلدمة املدنية

وأسـباب اعـتماد التعديالت املذكورة أعاله هي التراجع يف التنمية االقتصادية؛ وتقلص املوارد املتاحة                -٨٨
ة الضرائب؛ وسوء إدارة املوارد؛ وضعف أداء املؤسسات العامة وحصول تضخم يف قطاع          للحكومة كنتيجة لضآل  

 .اخلدمة املدنية

وال تـزال احلكومـة تركز على النمو االقتصادي بوصفه الوسيلة الرئيسية لتخفيف حدة الفقر وحتسني                 -٨٩
ل برنامج إصالح عملية إعادة ويف هذا الصدد، شرعت يف تنفيذ سياسات وبرامج من قبي. مستوى معيشة الكينيني

استيطان األراضي؛ والربنامج اخلاص للتنمية الريفية؛ وبرنامج املنشآت الريفية؛ واستراتيجية التركيز على املقاطعات 
 .من أجل حتقيق التنمية الريفية

 ١ رقم   واعـتمدت احلكومة برنامج التكيف اهليكلي يف سياق إصالحات واسعة من خالل نشر الورقة الدورية               -٩٠
ورغم أن .  املتعلقة باإلدارة االقتصادية للنمو اجلديد حتت إشراف البنك الدويل وصندوق النقد الدويل١٩٨٦لعام 

برامج التكيف اهليكلي قُدِّمت بوصفها عالجاً للتخلف والفقر يف البلد، فإن خفض النفقات العامة يف القطاعات                
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تمتع باحلقوق االجتماعية واالقتصادية بشكل عام وعلى احلق يف         االجتماعية األساسية كان لـه أثر مدمر على ال       
 .مستوى املعيشة الالئق بصفة خاصة

.  برنامج ترشيد امليزانية بغية إحداث تغيريات يف شكل اإلنفاق العام          ١٩٨٦وأطلقـت احلكومة يف عام       -٩١
ة من امليزانية وكفالة ختصيص  وتوخـى الربنامج، إىل جانب مبادرات أخرى، حتسني عملية ختصيص املوارد املتاح           

املوارد الكافية لألنشطة األساسية وتيسري اإلمكانية يف نفس الوقت للقطاع اخلاص لالضطالع بدور بارز يف التنمية 
ومن مبادرات أخرى اختذهتا احلكومة لكفالة استخدام املوارد العامة بنجاعة برنامج االستثمار العام    . االقتصـادية 

وكان هلذه التغيريات   . ، وأطر اإلنفاق املتوسطة األجل    ١٩٩٧ج استعراض اإلنفاق العام لعام      ، وبرنام ١٩٩٢لعام  
يف السياسة العامة أثر على احلكومة، وذلك جبعلها تواجه حتدي اعتماد النهج االستراتيجية وحتسني قدرهتا وكفاءهتا 

 .بغية االستجابة بفعالية

ووفقاً هلذا اإلطار، تطلب    . السياسات بعملية وضع امليزانية   ويـربط إطار اإلنفاق املتوسط األجل رسم         -٩٢
وينبغي أن ترتبط   . ومثة مثانية أفرقة عمل قطاعية    . وزارات احلكومة املوارد من أفرقة العمل القطاعية اليت ختضع هلا         

 يساعد ومن شأن التخطيط االستراتيجي أن. بـرامج الوزارات بأولويات السياسات القطاعية لتربير طلب املوارد    
وإطار اإلنفاق املتوسط األجل    . الـوزارات يف حتديد مهامها األساسية وأولويات سياساهتا وأهدافها االستراتيجية         

 .مهم يف إعمال احلقوق املنصوص عليها يف العهد، إذ يتيح إطاراً لتقدمي املوارد

.  وحتسني مستوى املعيشة   وركزت استراتيجيات احلكومة يف جمال التنمية مؤخرا على ختفيف حدة الفقر           -٩٣
خطة التنمية الوطنية الثامنة، وورقة استراتيجية ختفيف حدة الفقر، : ووثائق السياسات اليت تشكل هذا اإلطار هي

 ).٢٠٠٣لعام (واستراتيجية اإلنعاش االقتصادي من أجل خلق الثروات وفرص العمل 

 للقضاء على الفقر اليت هتدف إىل تقليص مستوى وحددت خطة التنمية الوطنية الثامنة إطار اخلطة الوطنية -٩٤
وتربز ورقة  . ، وتعزيز قدرة الفئات الفقرية واملستضعفة على الكسب       ٢٠١٥ يف املائة حبلول عام      ٥٠الفقر بنسبة   

. استراتيجية ختفيف حدة الفقر التزام كينيا وهنجها فيما يتعلق مبكافحة الفقر وبتحسني مستوى معيشة املواطنني              
وحتدد استراتيجية . الكامن وراءها هو أن احلرب على الفقر ال ميكن كسبها دون مشاركة الفقراء أنفسهموالدافع 

تدابري وبرامج على صعيد    ) ٢٠٠٧-٢٠٠٣للفترة  ( اإلنعـاش االقتصادي من أجل خلق الثروات وفرص العمل          
مايو /أطلقت احلكومة يف أيار   وقد  . السياسـات األساسـية تلتزم احلكومة بتنفيذها بغية حتسني مستوى املعيشة          

 عملية التخطيط ورسم السياسات القائمة على األهداف اإلمنائية لأللفية هبدف تقليص مستوى الفقر بنسبة ٢٠٠٤
 يف املائة، وحتسني حياة سكان األحياء الفقرية ٥٠ يف املائـة وعـدد احملرومني من املاء الصاحل للشرب بنسبة        ٥٠

 .٢٠١٥حبلول عام 

 مليون نسمة حتدياً هائالً يف توفري املياه وخدمات الصرف الصحي           ٣٣ كينيا بعدد سكاهنا البالغ      وتواجه -٩٥
 ماليني منهم يف املناطق ٩، بينما يقطن ) مليون٢٤(ويعـيش معظمهم يف املناطق الريفية    . للسـكان املـتزايدين   

 يف  ٦٨ فيدون من املاء الصاحل للشرب ب       وتقدر نسبة الذين يست   . احلضرية يسكن أكثر من نصفهم يف مستوطنات عشوائية       
وأما الذين لديهم مرافق للصرف الصحي فتقدر     .  يف املائة فقط يف املناطق الريفية      ٤٩املائـة يف املناطق احلضرية و     



E/C.12/KEN/1 
Page 26 

 
غري أن التغطية اإلمجالية تشهد .  يف املائة يف املناطق الريفية    ٤٠ يف املائة يف املناطق احلضرية مقابل        ٦٥نسـبتهم ب      

 .وراً من حيث النوعية والكمية واملوثوقية وطبيعة االستفادةتده

 مقابل ١٩٩٩ يف املائة من األسر املعيشية يف كينيا من املياه املنقولة باألنابيب يف عام ٣١مل يستفد سوى  -٩٦
. املناطقويعزى هذا التراجع إىل ضعف أداء نظام املياه املنقولة باألنابيب يف بعض             . ١٩٨٩ يف املائـة يف عام       ٣٢

 يف املائة من األسر املعيشية الريفية من نظم املياه املنقولة باألنابيب والينابيع واآلبار يف عام            ٤٥واسـتفاد أقل من     
 يف املائة من سكان األرياف على األهنار        ٢٨واعتمد حنو   .  يف املائـة يف املـناطق احلضرية       ٨٠ مقـابل    ١٩٩٩

وُتعترب هذه املياه غري نظيفة وذلك بالدرجة األوىل ألهنا ال ختضع ألي            . والـبحريات يف تلبية احتياجاهتم من املياه      
يرجى الرجوع إىل التقرير عن حالة حقوق اإلنسان، الصادر     . (شكل من املعاجلة وألهنا أكثر عرضة للمواد امللوِّثة       
 .)٢()١٢١ الصفحة ٢٠٠٤عن اجمللس الوطين الكيين حلقوق اإلنسان يف عام 

وارتفعت .  يف املائة من السكان احلضريني من املياه الصاحلة للشرب٧٠، استفاد ما يناهز ٢٠٠١ويف عام  -٩٧
.  يف املائة من السكان الريفيني من املياه الصاحلة للشرب٥٠واستفاد حنو . ٢٠٠٣ يف املائة عام ٧٥هذه النسبة إىل 

 .ودة لتوسيع برامج التزود باملياه وصيانتهاغري أن هذه النسب تراجعت بسبب تزايد السكان وعدم كفاية املوارد املرص

 خصص هلا مبلغ    ٢٠٠٤/٢٠٠٥ففي السنة املالية    . وتشرف وزارة املياه والري على قطاع املياه يف كينيا         -٩٨
 مليون شيلن ٩,٩٦ إىل ٢٠٠٥/٢٠٠٦ مليون شيلن كيين يف حني ارتفع املبلغ املخصص هلا يف السنة املالية ٦,٤١
حيدد اإلطار املؤسسي والقانوين لقطاع املياه، وقد  القوانني الكينية يف ٣٧٢، كان الفصل ٢٠٠٢وقبل عام . كيين

وهذا اإلطار جعل إدارة خدمات املياه وتوفريها مسؤولية   . أسـند مسؤولية توفري خدمات املياه كليا إىل احلكومة        
عت مسؤوليات إدارة املوارد املائية     َوُوزِّ. مركزية من حيث السياسة العامة، ووضع األنظمة وتوفري خدمات املياه         

على عدة وكاالت، مما أدى إىل نشوء شبكة من املؤسسات اليت تدير نفس املورد، وهذا وضع يشكَّل عائقاً رئيسياً 
 .أمام اإلدارة املتكاملة للموارد املائية

إدارة املوارد  املعنونة ١٩٩٩ لعام ١وأما السياسة النهائية هلذا القطاع فقد نشرت يف الورقة الدورية رقم  -٩٩
، اليت دعت إىل نقل املسؤولية عن األنشطة املتصلة بالعمليات من احلكومة املركزية إىل جهات فاعلة املائية وتنميتها

أخرى، مبا يف ذلك السلطات احمللية والقطاع اخلاص واإلشراك املتزايد للمجتمعات احمللية قصد حتسني الكفاءة يف                
 . تستطع احلكومة ضمان بيئة متكينية مالئمة من خالل سياسات وأنظمة مناسبةومل. تقدمي اخلدمات

 وباشرت عملية إصالح يف قطاع ٢٠٠٢ قانون املياه لعام     ٢٠٠٣مارس  /واعـتمدت احلكومـة يف آذار      -١٠٠
 اجملتمعات احمللية ويشمل قانون املياه إسناد برامج توفري املياه يف املناطق احلضرية إىل القطاع التجاري وإشراك. املياه

كما يوفر القانون آليات لتمويل املوارد املائية ومحايتها وإدارهتا، وميكّن . يف عملية التزويد باملياه يف املناطق الريفية
والوجهة الرئيسية لإلصالحات هي فصل إدارة املوارد املائية        . بالـتايل احلكومة من تنفيذ السياسة الوطنية للمياه       

 :وتشمل العناصر األساسية لإلصالحات فيما تشمله ما يلي. مي خدمات املياهوتنميتها عن تقد

                                                      

 .التقرير املتعلق حبالة حقوق اإلنسان الصادر عن اجمللس الوطين الكيين حلقوق اإلنسان )٢(
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  اليت تتوىل مسؤولية إدارة املوارد املائية يف البلد؛هيئة إدارة املوارد املائيةإنشاء  •

 الذي ُتناط به مسؤولية اإلشراف على توفري خدمات املياه          جملس تنظيم اخلدمات املائية   إنشـاء    •
 ومنح تراخيصها؛

 تتوىل مسؤولية توفري خدمات املياه والصرف الصحي وتنمية املوارد؛  اليتالس اخلدمات املائيةجم •

 لتيسري متويل تنمية املوارد املائية يف مناطق البلد الريفية الصندوق االستئماين خلدمات املياهإنشاء  •
 واملتدنية الدخل؛

اخلدمات واجملتمعات احمللية   نقـل نظم خدمات املياه والصرف الصحي من احلكومة إىل جمالس             •
 وفاعلني آخرين أدىن مستوى؛

 تنفيذ خطة إشراك القطاع اخلاص يف متويل وإدارة خدمات املياه والصرف الصحي؛ •

 وضع مناذج لتوزيع خدمات املياه والصرف الصحي؛ •

 إصالح املؤسسة الوطنية حلفظ املوارد املائية وأنابيب اإلمداد وإعادة تصميمها هبدف نقلها من             •
 .قطاع توفري اخلدمات املائية إىل قطاع تطوير هياكل حفظ املياه والتنقيب

وأنشـئت هيئة إدارة املوارد املائية وجملس تنظيم اخلدمات املائية وسبعة جمالس إقليمية للخدمات املائية                -١٠١
سؤوليات املتصلة  كما ُنفِّذت خطة نقل املهام اليت حتدد مبادئ وإجراءات نقل املوجودات وامل           . وباشـرت عملها  

كما أنشئ الصندوق االستئماين للخدمات املائية وتلقى التمويل . بتوفري اخلدمات جلعل اإلصالحات كاملة الفعالية
وشرع أيضاً يف تقدمي املساعدة إىل اجملتمعات استجابةً ملقترحات املشاريع          . من احلكومة واملاحنني على حد سواء     

 .اليت تلقاها حىت اآلن

 املبادئ واألهداف   ددضع مشروع استراتيجية وطنية إلدارة املوارد حت      ، وُ ٢٠٠٢ لعام   ياه لقانون امل  اًووفق -١٠٢
احتياجات املستعملني للموارد املائية وتصنيف املوارد املائية وحتديد        للبت يف   واإلجـراءات والترتيبات املؤسسية     

كما ُوِضع مشروع استراتيجية وطنية خلدمات املياه . يةاملناطق اليت ينبغي إعالهنا حمميات ومناطق حلفظ املياه اجلوف
املاء وبرنامج للتمديد التدرجيي خلدمات الصرف الصحي إىل مجيع املراكز          حصول كل مواطن على     هبدف كفالة   

 .السكانية يف كينيا

أطراف أخرى  وبغية توفري مياه نقية جلميع األسر املعيشية على بعد مسافة معقولة، تواصل احلكومة مبعية                -١٠٣
يهمها األمر إصالح نظم التزويد باملياه يف املناطق الريفية وحفر الينابيع وبناء السدود ومراكز تطهري املياه يف سائر 

 .أحناء البلد
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 حمطة هيدرولوجية ملراقبة جودة املياه، ومجعت       ٤٥، أصلحت احلكومة    ٢٠٠٣/٢٠٠٤ويف السنة املالية     -١٠٤

 مركزاً  ٣٢ه، وأصلحت نظم خدمات املياه والصرف الصحي وزادت عددها يف            عينة من امليا   ٦ ٠٠٠وحلّلـت   
 .حضرياً وذلك من أجل احلد من ضياع املياه

وأقرت احلكومة بضرورة تسريع عملية تنمية املناطق القاحلة وشبه القاحلة من أجل حتقيق منو اقتصادي                -١٠٥
وبالتايل فإن  . ري املياه للماشية ولالستخدام املرتيل وتطوير الري      ومن بني العوامل الرئيسية لتنمية هذه املناطق توف       . أسـرع 

هـدف احلكومة املتمثل يف إدماج املناطق القاحلة وشبه القاحلة يف استراتيجية التنمية اإلمجالية يعين بالدرجة األوىل إنشاء                  
 .د التنمية يف قطاعات أخرىآليات تسخِّر املوارد املائية احملدودة يف هذه املناطق لتكون أساساً ملواصلة جهو

 مقاطعة يف   ٤٤ سداً صغرياً وحوضاً مائياً يف       ١٥٠ نظاماً ريفياً لإلمداد باملياه و     ٨٣واكـتمل إصـالح      -١٠٦
 بئراً وزيدت قدرة ضخ املياه يف ٣٩وُحِفر ما جمموعه . املناطق القاحلة وشبه القاحلة وُسلِّمت إىل اجملتمعات احمللية

 . مليون متر مكعب٢,٥القاحلة مبقدار املناطق القاحلة وشبه 

 مليار متر مكعب ٣,٤ويلزم ختزين حنو .  مليون متر مكعب   ١٢٤ويبلغ املخزون احلايل من املياه يف البلد         -١٠٧
ومل يقع . ٣٠ لضمان تزويد البلد باملياه بطريقة موثوقة، أي حنو حاصل ضرب الكمية احلالية ب  ٢٠١٠حبلول عام 

وإذا تواصلت الوترية احلالية لتدهور     . جمال ختزين املياه يف السنوات اخلمس عشرة املاضية       أي اسـتثمار كبري يف      
 .٢٠١٠أحواض جتميع املياه وإزالة الغابات، سيزداد كثرياً مقدار ما حيتاج البلد لتخزينه حبلول عام 

 لتحسني التزود باملياه  مليار شيلن كيين١٣وخالل تنفيذ استراتيجية اإلنعاش االقتصادي، سيلزم أكثر من  -١٠٨
وسيلزم أكثر من   . النقية واملوثوقة وحتسني القدرة على حفظ املياه ومحاية األرواح واملمتلكات يف املناطق الريفية            

 ملـيارات شيلن كيين لتخفيف وطأة تقلبات الطقس بتخزين املياه خالل مواسم األمطار الستخدامها خالل                ١٠
 .ق القاحلة وشبه القاحلةفترات اجلفاف، وخباصة يف املناط

 حمطة إلمداد احلواضر باملياه ولتطوير      ٣٥ مليار شيلن كيين إلصالح حنو       ٥,٥وخالل فترة اخلطة، سيلزم      -١٠٩
ولتوفري املياه بوصفها إحدى . ٢٠٠٢ نظم للصرف الصحي وتطبيق اإلصالحات وفقاً ملا حدده قانون املياه لعام ٧

وسُتقام .  مليار شيلن كيين   ٣,٢لتنمية املناطق احلضرية، سُيستخَدم ما جمموعه       املقومات االجتماعية واالقتصادية    
وسُتنشأ مجيع  . حمطات كربى إلمداد املدن الكربى باملياه وحمطات أصغر إلمداد املدن الصغرى واملراكز احلضرية            

ئ فعالً عشر من املؤسسات وقد أنش.  وستعمل بنهاية فترة اخلطة٢٠٠٢املؤسسات املشار إليها يف قانون املياه لعام 
وجيري إصالح حواجز التحكم يف املياه يف أهنار . اإلحـدى عشرة اليت نص القانون على إنشائها وباشرت عملها    

 .نياندو وبوداالجني ونزويا حلماية األرواح ومصادر كسب الرزق يف التجمعات احمليطة هبا

فاملزارعون يف إطار النظم    . شئ عن مشاكل شىت   وشـكلت اسـتدامة تنمية الري مسألة مثرية للقلق النا          -١١٠
الوطنـية للري ليسوا معدين إعداداً جيداً ويف بعض األحيان ليسوا على استعداد لتحمل املسؤوليات النامجة عن                 

ويف النظم اخلاصة بصغار املالك، يتمثل التحدي الرئيسي يف حتسني إنتاجية املوارد            . حترير قطاع تسويق احملاصيل   
وهناك حتدٍّ تتقاطع فيه النظم الوطنية ونظم صغار املالك يشمل متويل وتنفيذ عملية تشغيل هياكل . مياهمن أراض و

ويف القطاع اخلاص، يتمثل التحدي الرئيسي يف خفض التكاليف من خالل           . الـري والصرف األساسية وصيانتها    
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 يف ٤٥ املعدل الوطين للكفاءة يف جمال الري ويبلغ. حتسـني إدارة املوارد املائية وحتقيق مستويات اإلنتاج املطلوبة      
 .املائة، وهو ما يشكل عائقاً رئيسياً يف جمال إدارة املوارد املائية

ولسـد تكاليف إدارة املوارد املائية، ستضع االستراتيجية الوطنية خلدمات املياه إطاراً مناسباً للجبايات               -١١١
وسيجري ترشيد نظم اإلدارة    . ملستدامة للموارد املائية أمراً ممكناً    والرسوم يكفل استرداد التكاليف جلعل اإلدارة ا      

وتتوخى اخلطط أن حتقق هيئة إدارة املوارد املائية املنشأة يف هناية املطاف            . املالية من أجل زيادة الكفاءة والشفافية واملساءلة      
 .واالستثمار التقين إىل القطاعومن شأن هذا األمر أن يساعد يف جذب رأس املال األجنيب . االستقالل املايل

 ٤٠ إىل   ٢٠ومعظم النظم القائمة لإلمداد باملياه ومجع مياه اجملاري ومعاجلتها والتخلص منها أُنشئ قبل               -١١٢
وبسبب ضعف الصيانة وعدم استبدال املعدات القدمية وعدم إنشاء مرافق جديدة إىل جانب تراجع مستوى               . سنة

وهي . شهد هذه املرافق القائمة لإلمداد باملياه والصرف الصحي تدهوراً سريعاً         املخصصـات من وزارة املالية، ت     
ويؤدي هذا األمر إىل مستويات مرتفعة للغاية من . عاجزة يف الوقت الراهن عن تلبية الطلب على املاء كّماً ونوعاً

 ١٠٠ متراً مكعباً من كل ٣٠ ومعىن هذا أنه قد ال يصل إىل املستفيدين سوى.  يف املائة٧٠اهلدر تصل نسبتها إىل 
وتشمل اخلسائر خسائر تقنية نامجة عن وجود تسرب وعدم كفاءة يف هيكل األنابيب . متر مكعب من املياه املنتجة

وتشمل اخلسائر االجتماعية سرقة املياه، . واملضخات ووحدات املعاجلة والصمامات والعدادات وخسائر اجتماعية
 املرخصة، وغري املدفوعة الرسوم، فضالً عن وسائل أخرى للحصول على املاء            وغري" غري الرمسية "والتوصـيالت   

 .بدون مقابل

وإىل عهد قريب، كان االهتمام ينصب . ويف الوقت احلاضر، ال يليب الطلب على املياه يف مجيع القطاعات -١١٣
التخزين لتلبية احتياجات احلواضر فمستويات  . على توفري إمدادات املياه وكانت إدارة املوارد املائية مسألة مهملة         

ويتزايد استنفاد املوارد نظرا لتراكم الطمي بسبب تدهور        . واألرياف متدنية للغاية مع ُضعف يف التسيري والصيانة       
وبغية . ويتسبب النقص يف املوارد وغياب مراقبة استعمال املياه يف نزاعات بني املستفيدين           . حالة أحواض التجميع  

 املياه حاضراً ومستقبالً وتعزيز تنمية البلد، جيري تنفيذ خطة لإلدارة املنهجية املتكاملة للموارد              تلبية الطلب على  
 .ويستلزم هذا األمر محاية مجيع املوارد املائية بطريقة منسقة. املائية

فريقيا وعـلى الصعيد الدويل، مهَّد االتفاق الثالثي األطراف بشأن حبرية فكتوريا يف إطار مجاعة شرق أ                -١١٤
ا ومبادرة حوض النيل اليت توفر األساس لتعاون مجيع البلدان احمليطة           شروع إدارة البيئة لبحرية فكتوري    السـبيل مل  

وينصب التركيز على ضرورة التقاسم العادل للموارد املائية واملنافع         . بالـنهر يف تنمية املوارد املائية حلوض النيل       
شتركة واستدامة املوارد وضرورة بناء الثقة والتعاون بني البلدان احمليطة بالنهر           املتأتـية من تنمية املوارد املائية امل      

وكنتيجة هلاتني املبادرتني، هناك فرص هائلة إلدخال حتسينات هامة على إدارة املوارد املائية . وضرورة محاية املوارد
 .يتعلق بقضايا تقاسم وإدارة املياه الدوليةومن الضروري أن تعزز كينيا قدرهتا التفاوضية واإلدارية فيما . املشتركة

وتوجد نزاعات حول استعمال املوارد املائية وتقامسها بني اجملتمعات احمللية ومالك األراضي اخلاصة الذين               -١١٥
ومل تعاجل احلكومة مسألة تسوية الرتاعات بشأن املوارد املشتركة، وال سيما . هم يف كثري من األحيان من األجانب

ل مالك األراضي اخلاصة، الذين كثرياً ما يكونون من األجانب، للهياكل املائية اليت تشكل مصدر معيشة                استغال
وعلى سبيل املثال، تقلصت إمكانية استفادة املواطن الكيين العادي . اجملتمعات الكينية املهمشة ورفاهها االقتصادي
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وتعكف السلطات التنظيمية املذكورة أعاله على النظر . من حبرية نايفاشا كمورد عام إذ حتيط هبا ممتلكات خاصة

وهناك أيضاً هيئة تنمية حوض هنري تانا وأردهي اليت تتوىل تنظيم ومراقبة عملية             . يف هذه الرتاعات وفقاً لوالياهتا    
 .استعمال مياه أكرب أهنار كينيا، ومها تانا وأردهي، وحفظها وإدارهتا بطريقة حتقق التنمية

ومن بينها اخلطة الوطنية للقضاء على      . مسألة احلق يف الغذاء يف عدد من مبادرات احلكومة        وعوِلجـت    -١١٦
وهناك أيضاً السياسة الغذائية الوطنية     . الفقر وورقة استراتيجية ختفيف حدة الفقر وإطار اإلنفاق املتوسط األجل         
وتكمِّل برامج التغذية املدرسية   .  الوطين الرامية إىل حتسني األمن الغذائي على صعيد األسر املعيشية وعلى املستوى          

 .يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة االحتياجات الغذائية وحتسِّن نسبة التسجيل يف املدارس واألداء

 مليار شيلن كيين من امليزانية لتنمية املوارد املائية يف املناطق القاحلة وشبه             ١,٥وخصصـت احلكومـة      -١١٧
 ٧,٧٦ إىل   ٢٠٠٤/٢٠٠٥ مليارات شيلن كيين يف السنة املالية        ٤املخصص للتنمية من    وارتفع التمويل   . القاحلة

.  مليار شيلن كيين من هذا املبلغ٣,٩وتقدم احلكومة الكينية   . ٢٠٠٥/٢٠٠٦ملـيار شيلن كيين يف السنة املالية        
 . يف املائة من امليزانية الوطنية١٢وميثل هذا املبلغ 

وال ميكن استغالل   .  من األراضي الكينية للزراعة املعتمدة على األمطار        يف املائة  ٢٠ال يصـلح سـوى       -١١٨
ويف .  هكتار٨٥ ٠٠٠ومل ُيرو سوى .  هكتار٥٤٠ ٠٠٠وباإلمكان ري حنو . املساحة املتبقية إالّ باستخدام الري

ي على وسيتركز هذا الر.  هكتار٩٠ ٠٠٠إطار خطة العشر سنوات االستراتيجية للري، سيطور ويروى أكثر من 
 .احملاصيل الغذائية

لقـد حتققـت حىت اآلن إجنازات خمتلفة على صعيد القطاعات يف السنة املالية األوىل لتنفيذ استراتيجية                  -١١٩
 :اإلنعاش االقتصادي الواردة يف ورقة االستراتيجية املتوسطة األجل

 املزارعني من مرافق استولت احلكومة على مؤسسة األلبان التعاونية الكينية لرفع مستوى استفادة •
 اإلنتاج؛

حتسنت معايري كينيا يف جمال جودة األمساك فمكنت صادرات البلد منها من االنتقال من القائمة   •
الثانـية إىل القائمـة األوىل ممـا أفضى إىل رفع القيود عن صادرات األمساك إىل دول االحتاد                  

 األورويب؛

 ؛٢٠٠٤عاونية يف عام للجمعيات الت) معدَّل(مت سن وتفعيل قانون جديد  •

 هكتاراً من أراضي الغابات املتردية، واستصلحت جهات        ١ ٧٥٩واستصلحت إدارة الغابات     •
  هكتاراً آخر؛٣ ٢٧٣يعنيها األمر 

وباشـرت املؤسسـات املسؤولة عن إدارة شؤون البيئة مثل اهليئة الوطنية إلدارة شؤون البيئة،        •
 قضايا البيئة عملها؛واجمللس الوطين للبيئة، واحملكمة الوطنية ل
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وأُِعدَّت ورقة دورية بشأن سياسة كينيا للسكن؛ كما جرى تعميم مشروع قانون السكن على               •
وتشمل التدابري األخرى املتعلقة بقطاع السكن خطة       . اجلهـات املعنـية وهي بصدد النظر فيه       

 اإلسـكان لـدى الصندوق الوطين للضمان االجتماعي، وإسكان الشرطة وموظفي السجون،           
 مشاريع حتسني حالة املساكن يف األحياء الفقرية يف ماثار         (وحتسني حالة املساكن غري النظامية      

)Mathare 4A ( وكيبريا)Kibera (وفوائد خمفضة على قروض السكن، وبيع املساكن ) وغريمها
 .ملوظفي الدولة، وما إىل ذلك

ني ملشروع الدستور يف استفتاء جرى يف أواخر وتقوم كينيا حالياً مبراجعة لدستورها؛ ورغم رفض املصوت -١٢٠
، ال يزال مثة أمل يف أن حيصل البلد على دستور جديد يتناول مبزيد من اإلسهاب احلقوق االقتصادية                  ٢٠٠٥عام  

وقد أقر مشروع الدستور حق كل شخص يف السكن الالئق واملقدور على تكلفته واحلق يف . واالجتماعية والثقافية
وع ويف ما يكفي من الغذاء املقبول النوعية وحق كل شخص يف احلصول على املاء املرضي من                 احلمايـة من اجل   

ومل تكن األحكام املتعلقة بالسكن . حيـث الكمية واجلودة وحقه يف مستوى معقول من خدمات املرافق الصحية    
 .)٣(حمط جدل ومن احملتمل أن ترد يف الدستور الذي سُيعَرض يف املستقبل

ويتمثل النهج . ينيا األمسى فيما يتعلق باألمن الغذائي هو ضمان االكتفاء الغذائي لكافة السكانوهدف ك -١٢١
غري . وُتبذَل كافة اجلهود من أجل تقليص عدد من يعانون من سوء التغذية           . يف حتسني فرص احلصول على الغذاء     

 يف املائة من    ١٧تقديرات تشري إىل أن     فال. أن كينـيا بعيدة عن حتقيق هدفها املتمثل يف ضمان االكتفاء الغذائي           
 يف املائة منهم يف احلواضر يعانون من النقص يف الغذاء حسب الدراسات االستقصائية              ٢٩الكينيني يف األرياف و   

وارتفعت نسبة األطفال دون سن اخلامسة الذين يعانون من سوء .  بشأن احلالة الغذائية١٩٩٧اليت أجريت يف عام 
، بينما بلغت نسبة الذين يعانون      ٢٠٠٠ يف املائة يف عام      ٧ إىل   ١٩٩٣ يف املائة يف عام      ٥ن  التغذية بشكل حاد م   

وتدل هذه املؤشرات على أن األمن الغذائي ال يزال يشكل حتدياً           . ٢٠٠٠ يف املائة يف عام      ١٣مـن جوع حاد     
 .ذلك أنه يتأثر مبختلف العوامل املتصلة بتوافر املياه. كبرياً

 لكايفاحلق يف الغذاء ا

 يف املائة يف عائداهتا     ٦٠ يف املائة يف الناتج احمللي اإلمجايل لكينيا وبنسبة          ٢٦يساهم قطاع الزراعة بنسبة      -١٢٢
 يف املائة من    ٨٠ويعيش حنو   . وهو بالتايل وسيلة مهمة خللق فرص العمل والقضاء على الفقر         . مـن الصـادرات   

 يف ٨٠ يف املائة منهم حتت خط الفقر ويعيش ٥٦ويعيش .  الزراعةالسكان الكينيني يف املناطق الريفية ويقتاتون من
.  يف املائة من سكان كينيا إىل الغذاء الكايف واملتوازن         ٦٠ إىل   ٥٠ويفتقر حنو   . املائة من هؤالء يف املناطق الريفية     

ويشكل .  األخرى ويشـتد انعـدام األمن الغذائي وانتشاره يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة أكثر مما يف املناطق               
 . يف املائة من جمموع الفقراء يف كينيا٥٠مزارعو الكفاف والرعي أكثر من 

وتعـتمد الزراعة يف كينيا على األمطار، ويعاين ما ُيقدَّر مبليوين شخص يف املناطق املعرَّضة للجفاف من                  -١٢٣
وخالل فترات  . يف أي وقت من األوقات    انعدام األمن الغذائي يف بعض املراحل ويتلقون اإلغاثة الغذائية بانتظام           

                                                      

 .تورد الفقرات الالحقة تقريراً أمشل بشأن احلق يف السكن )٣(
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 ومتثل هدفها ١٩٨١ولقد ُوِضعت أول سياسة غذائية يف عام .  ماليني شخص٥اجلفاف احلاد، قد يرتفع العدد إىل 

الرئيسي يف احلفاظ على االكتفاء الذايت على نطاق واسع يف املواد الغذائية الرئيسية لضمان التوزيع العادل للمواد                 
 لتأخذ يف االعتبار النظام   ١٩٩٤وجرت مراجعة هذه السياسة يف عام       . ذائية على مجيع املواطنني   ذات القـيمة الغ   

غري أنه لوحظ أن السياسات السابقة مل تنجح ألهنا         . االقتصـادي العـاملي املتغري وخباصة برامج التكيف اهليكلي        
غة سياسة جديدة لألغذية والتغذية     وجتري صيا . كانـت غري مالئمة وفات أواهنا وتفتقر إىل االنسجام والتنسيق         

 .بغرض وضع حالة األمن الغذائي للبلد يف االعتبار

ومصادر املعلومات بشأن األمن الغذائي هي األفرقة العاملة املعنية بالزراعة واملاشية، والتعليم يف حاالت               -١٢٤
جم احلاجة للمعونة الغذائية،    الطـوارئ، والصحة والتغذية، والبيانات واملعلومات، وإدارة الكوارث، وتقدير ح         

وتشكل هذه األفرقة العاملة الفريق التوجيهي املعين باألمن الغذائي يف . والفريق العامل التوجيهي املعين باملقاطعات
وعدا الفريق التوجيهي، مثة مؤسسات أخرى مستقلة . كينيا الذي خيضع لسلطة جلنة التنسيق الوطنية لألمن الغذائي

 .قدم أيضاً معلومات ذات صلة بشأن قضايا األمن الغذائيأو شبه حكومية ت

ويف الوقت الراهن،   . ، تعاقبت مخسة مواسم اتسمت بانعدام احملاصيل أو ضعفها        ٢٠٠٤يوليه  /ومنذ متوز  -١٢٥
 مقاطعة ٢٥ تلميذ يف   ٥٠٠ ٠٠٠ ماليني شخص من مجاعات الرعاة واملزارعني الريفية تضم          ٣,٥متس اآلثار حنو    

ولقد نفقت آالف رؤوس املاشية ورمبا      . املساعدة الطارئة للحفاظ على األرواح ومحاية مصادر الرزق       وحتتاج إىل   
وارتفعت معدالت سوء التغذية الشامل واحلاد بسرعة يف . هتلـك آالف عديدة أخرى باشتداد حدة آثار اجلفاف    

هي نسبة أعلى بكثري من العتبة اليت حددهتا  يف املائة، و٣٠ يف املائة و١٨اجلهات الشمالية الشرقية للبلد إىل ما بني 
وتشري التنبؤات اجلوية الواردة من اهليئات .  يف املائة، مما يدل على أن احلالة حرجة١٥منظمة الصحة العاملية وهي 

الدولـية واإلدارات احمللية واإلقليمية لألرصاد اجلوية مجيعها إىل أن هطول األمطار لفترات طويلة ستكون ضعيفة         
 طناً مترياً من املعونة ٣٩٦ ٥٢٥ويلزم ما مقداره . ٢٠٠٦نتشار وأنه ُيتوقع بالتايل سيناريو أسوأ حاالً يف عام    اال

 .٢٠٠٧فرباير / وشباط٢٠٠٦مارس /الغذائية يف الفترة ما بني آذار

ت ولضـمان احلصول على الغذاء للسكان املتضررين، التمست احلكومة من الشركاء يف التنمية ومنظما              -١٢٦
وجيري التركيز على هنج حتديد األهداف والتوزيع القائم على إشراك . اإلغاثة املسامهة يف املعونة النقدية أو الغذائية

 مقاطعة لغرض التوزيع العام     ٢٥وُحدِّدت  . اجملـتمعات لكفالـة امتالك زمام أمر العملية على صعيد اجملتمعات          
وهناك .  الغذاء مقابل العمل حيث توجد برامج يف طور التنفيذ         لألغذية لفترة ستة أشهر، بينما سيتواصل برنامج      

واملرضعات واألطفال دون سن اخلامسة يستهدف سكان املناطق ) ٣٨١ ٠٠٠(برنامج للتغذية التكميلية للحوامل 
يف  اختري لالستفادة من برنامج التغذية املدرسية املوسع         ٥٠٠ ٠٠٠كما أن عدداً من األطفال ُيقدَّر ب          . الـرعوية 

 .املناطق اليت أصاهبا اجلفاف وذلك لتشجيعهم على البقاء يف املدارس

 وتشـمل بـرامج املعونـة غري الغذائية تقدمي البذور للمزارعني املتضررين بسبب اجلفاف بتكلفة بلغت                 -١٢٧
  دوالر من دوالرات٨ ٠٠٠ ٠٠٠ دوالر من دوالرات الواليات املتحدة األمريكية، وختصيص مبلغ ١ ٣٠٠ ٠٠٠

الواليات املتحدة األمريكية لتخليصهم من عبء املواشي بتقليص أعداد قطعاهنم وتوفري موارد نقدية هلم قبل هالك 
كما أنه سُيقدَّم الدعم الصحي الطارئ للماشية       .  دوالر للمشاتل  ٢٠٠ ٠٠٠حـيواناهتم وتوفري مغذيات بقيمة      

ويف قطاع الصحة والتغذية، تتمثل     . األمريكية دوالر من دوالرات الواليات املتحدة       ٣٣٠ ٠٠٠بـتكلفة تـبلغ     
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األنشطة املقرَّرة يف تقدمي األغذية التكميلية ملن يعانون من سوء التغذية من األطفال وحتسني فرص الرعاية الصحية 
. األساسية وزيادة التغذية ورصد األمراض بغية حتديد أولويات املبادرات والعمل بناًء على وسائل لإلنذار املبكر              

 .يتوخى الدعم أيضاً إتاحة خدمات التعليم واملياه للمتضررينو

وحتتاج وزارة الصحة إىل    . تفـتقر فـئات كثرية من الرعاة وصغار املزارعني إىل معرفة أمور التغذية أو مبادئها               -١٢٨
 . الالئقنهجالتمويل لنشر ما يكفي من املوظفني وشراء منتجات غذائية متخصصة وإىل الدعم التقين لرصد التقيد بال

 من العوائق من بينها حيازة األراضي وحصول النساء عليها يف اجملتمعات واجه منو االقتصاد الريفي عدداًو -١٢٩
البيئة على حنو غري     ةاستخدام األراضي وإدار  واحمللـية ووجود تناقضات يف السياسات وضعف تنفيذ القائم منها           

الزراعي من خالل السياسات الوطنية       التدابري املتعلقة باإلصالح   ولتعزيز األمن الغذائي، جتري معاجلة    . مناسـب 
. لألراضي اليت توجد يف املراحل األخرية من صياغتها وهتدف إىل تعزيز حقوق مجيع املواطنني يف األرض وتنظيمها

 .وجتري معاجلة مسألة إنتاجية األراضي من خالل إصالحات يف الشق الزراعي جلعله أكثر فعالية وجناعة

 احلق يف السكن

، وال سيما بالنسبة للفئات ذات الدخل املتوسط واملتدين وخباصة يف املناطق             كثرياً يتجاوز الطلب العرض   -١٣٠
وتشمل الفئات  . ويف املـناطق الريفية، ال يكمن املشكل يف النقص يف السكن، وإمنا يف تدين نوعيته              . احلضـرية 

 :املستضعفة واحملرومة

 النساء؛ �

 األطفال؛ �

  وغريهم من ذوي اإلعاقات؛ جسدياًنياملعوق �

 .الفقراء �

.  هم من يعيشون يف األحياء الفقرية واملستوطنات العشوائية        ة غري الئق  واألفراد الذين يسكنون يف أماكن     -١٣١
ليس من السهل احلصول على بيانات بشأهنم، ولكن التقديرات فيما يتعلق بنريويب وكيسومو ومومباسا تشري إىل و

وتستند هذه النسب إىل عملية مسح لألحياء       .  يف املائة من السكان على التوايل      ٣٠ يف املائة و   ٣٥ يف املائة و   ٣٠
 بالتعاون بني جملس مدينة نريويب واملوئل واملكتب املركزي إلدارة          ٢٠٠٢يونيه  /الفقـرية أجريـت يف حزيـران      

 .اإلحصاءات والسكن

 التدابري املتخذة إلعمال احلق يف السكن

متثلـت اخلطـوة األوىل إلعمـال احلق يف السكن يف إنشاء وزارة السكن اليت خرجت من رحم وزارة                    -١٣٢
وكوزارة منفصلة، يتسىن للوزير وملوظفيه فيها أن يركزوا بشكل أفضل على مشكل السكن يف . األراضي والسكن
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ومن العناصر الرئيسية   . هماكما صاغت احلكومة مشروعي سياسة السكن والقانون الوطين للسكن وعممت         . كينيا

 :لسياسة السكن الكينية

 :تشجيع االستراتيجيات التمكينية - 

، اليت تشجع على إقامة     ٢٠٠٤يونيه  /اسـتعراض واعـتماد خطـة السكن يف حزيران         �
 الشراكات يف قطاع توفري السكن؛

 إعـداد مشروع قانون وطين للسكن لتفعيل قانون السكن الذي ييسر توفري السكن من        �
وتتمتع هذه اهليئات باحلرية يف العمل وال تتلقى        . قـبل جهـات أخـرى يهمها األمر       

 بالضرورة التمويل من احلكومة باستثناء املؤسسة الوطنية للسكن؛

 :اختاذ الدولة تدابري لبناء وحدات سكنية -

تقـوم احلكومة يف الوقت الراهن بتشييد مساكن ملوظفي القطاع العام من خالل نظام               �
 ظفني العموميني؛املو

تقوم احلكومة بالتعاون مع املوئل وجهات أخرى بتحسني أحوال األحياء الفقرية لزيادة             �
 عدد الوحدات السكنية وحتسني حالتها؛

جيـري حالياً استخدام األراضي اليت كانت مهملة فيما سبق من خالل عملية التجديد               �
 باملوظفني العموميني؛وإعادة التنمية احلضريني يف إطار الربامج اخلاصة 

زيـادة التمويل املخصص لتحسني أحوال األحياء الفقرية حيث خصصت احلكومة هلذا             �
  مليون شيلينغ كيين؛٤٨٨ مبلغ ٢٠٠٥/٢٠٠٦الربنامج يف السنة املالية 

 تشجيع منو املراكز الصغرية واملتوسطة اليت تعزز املساواة يف السكن؛ �

نولوجيات البناء املتاحة حملياً لتعزيز السكن األفضل من التدريب على استخدام مواد وتك �
 حيث اجلودة؛

برامج جتديد احلواضر، مبا يف ذلك املفاوضات واملشاورات، ومنح املقيمني املهلة الكافية             �
ويف الفترات األخرية قلَّت . يف احلاالت اليت يستقر فيها أشخاص يف أراضي املرافق العامة

  إىل أدىن احلدود إن مل تكن قد توقفت؛عمليات اإلخالء القسري

 :مواجهة التحديات اليت تشمل -

يوجد نقص يف البيانات ذات املصداقية فيما يتعلق حبالة         : بـيانات حمدودة  /معلومـات  �
 السكن يف كينيا؛
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عـدم كفايـة التمويل لتيسري مجع وحتديث املعلومات املتعلقة باحلق يف السكن الالئق               �
 قسري وإنشاء قاعدة بيانات خاصة هبا؛وعمليات اإلخالء ال

 .عدم دقة البيانات بسبب قيام مؤسسات خمتلفة جبمعها �

 دور املساعدة الدولية

رصـد اجملـتمع الدويل والشركاء يف التنمية موارد لتيسري إحقاق احلق يف السكن الالئق وإعماله إعماالً        -١٣٣
ولكن عدم توافر املوارد املالية يشكل      "  السكن الالئق  اإلعمال التدرجيي للحق يف   "وتلتزم احلكومة بتيسري    . كامالً

ويكفي اإلشارة إىل أن احلق يف السكن الالئق جمسد يف مشروع الدستور؛ ومبا أنه ليس من املسائل                 . عائقاً رئيسياً 
 .املثرية للجدل، فإنه من املأمول فيه إذا صيغ دستور جديد أن ُيدَرج فيه نفس الشيء

 ١٢املادة 

 يف  ٢٠ يف املائة منهم عن سنة وأعمار        ٥ مليون نسمة، وتقل أعمار      ٣٢ عدد سكان كينيا بنحو      ُيقـدر  -١٣٤
ويتصدر األمراض املنتشرة وباء املالريا تليه التهابات       .  سنة ١٥ يف املائة عن     ٥٠املائة عن مخس سنوات وأعمار      

اإليدز بطبيعة  /س نقص املناعة البشري   ويبقى داء فريو  . اجلهـاز التنفسي احلادة واألمراض اجللدية وديدان األمعاء       
وقد تكثفت جهود مكافحة وباء املالريا وخباصة يف أوساط احلوامل          . احلـال الـتحدي الصحي األكرب يف كينيا       

ولقد . ويشمل التدبري املتخذ مؤخراً توزيع الناموسيات يف املناطق املعرضة للمالريا         . واألطفال دون سن اخلامسة   
وتظهر نتائج الدراسة االستقصائية    . للسكان الكينيني خالل السنوات القليلة املاضية     تدهـورت احلالـة الصحية      

وعلى سبيل  .  وقوع تراجع يف أداء بعض اخلدمات الصحية       ٢٠٠٣لألحوال الدميغرافية والصحية يف كينيا يف عام        
 .ليص وفيات األمهاتاملثال، تدهورت الرعاية الصحية لألمهات اليت تشكل مؤشراً لقدرة النظام الصحي على تق

وإذ يعتمد هذا اإلطار العناصر اليت أوصت هبا منظمة         . غـري أن كينـيا أنشأت إطاراً للسياسة الصحية         -١٣٥
الصحة العاملية يف جمال الرعاية الصحية األساسية، فإنه يضيف إليها عنصرين آخرين، ومها الصحة يف مرحلة ما قبل 

ياسة مسألة توفري خدمات الرعاية الصحية مبا يف ذلك خدمات العالج           وتعاجل هذه الس  . الـوالدة وصحة األسنان   
. واخلدمـات الوقائية والتقوميية وتوفري املوظفني الصحيني وإمدادات العقاقري واملواد الصيدلية ضمن قضايا أخرى             

يف ذلك  وفـيما يـتعلق بالرعاية الصحية األساسية، تعهدت احلكومة بتحسني اخلدمات الصحية لألم والطفل مبا                
خدمـات ما قبل الوالدة ورعاية الطفل؛ والتحصني ضد األمراض اليت ميكن الوقاية منها؛ والعناية باالحتياجات                
 الغذائـية للمستضـعفني مبن فيهم األطفال واحلوامل والفقراء وكبار السن واملعوقون؛ وعالج األمراض البسيطة               

 واحمللية؛ وضمان اإلمداد باملياه الصاحلة للشرب وخدمات      وال سـيما املألوفة يف مستويات النظام الصحي األولية        
الصـرف الصحي الرامية إىل منع ووقف األمراض املعدية وخباصة تلك اليت ترتبط منها بقلة النظافة وضعف نظام      

 .التخلص من الفضالت البشرية

 الية تدرجيياً رغم أهنا    وحسـب استعراض اإلنفاق العام، ارتفعت حصة اإلنفاق الصحي يف امليزانية اإلمج            -١٣٦
ويرجع .  يف املائة وفقاً ملا اتُِّفق عليه يف إعالن أبوجا         ١٥ال تـزال تـناهز فقط نصف القدر املتوخى واملتمثل يف            

 متوسط، بلغ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ السنة املالية ويف. االرتفـاع يف جزء منه إىل مسامهة املاحنني املالية يف ميزانية التنمية       
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 يف املائة من إمجايل إنفاق      ٨ يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل ومثل حنو          ١,٥ لوزارة الصحة    امليزانـية اإلمجالـية   

وتعتزم .  يف املائة خالل السنوات اخلمس املاضية      ١ مقداره    ارتفاعاً وتشكل هذه النسبة إمجاالً   . احلكومـة الكينية  
ويستفيد األطفال دون   . ٢٠٠٨الية حبلول عام     يف املائة من ميزانيتها اإلمج     ١٢احلكومـة رفع املبلغ املخصص إىل       

 .سن اخلامسة من الرعاية الصحية اجملانية يف املستشفيات العامة

 وتتوخى تقليص   ،وختطـط احلكومة لتحسني اخلدمات الصحية لألمهات من خالل تعزيز سالمة التوليد            -١٣٧
وتبلغ نسبة املستفيدات من    . ٢٠٠٦/٢٠٠٨ بانتهاء الفترة    ١٠٠ ٥٦٠/٠٠٠ إىل   معدل وفيات األمهات تدرجيياً   

 . يف املائة٤٢السكان من خدمات املوظفني املدرَّبني أثناء عمليات التوليد 

وتشمل التدابري اليت ُتَعد الزمة لتحسني أوضاع الصحة البدنية والعقلية يف كينيا سن وتنفيذ قانون النظام        -١٣٨
من امليزانية لوزارة الصحة مع تركيز خاص على الربامج         الوطين للتأمني الصحي االجتماعي؛ وزيادة املخصصات       

اليت تستهدف الفئات املستضعفة؛ وتصميم وتنفيذ برامج خاصة لتقليص مستوى الفقر تتوخى حتسني ودعم موارد 
 .عالرزق للفئات املنخفضة الدخل يف اجملتم

ف حتسني نظام الرعاية الصحية زيادات  هبدة العامةوتشمل التدابري اليت اختذهتا احلكومة على صعيد السياس -١٣٩
يف املبلغ املخصص من امليزانية لوزارة الصحة؛ وحتسني مستوى توافر اإلمدادات الطبية من خالل اعتماد إصالحات 

اتية ملشاركة القطاع اخلاص وجهات أخرى      ؤ بيئة م  وإجيادأفضـت إىل إنشاء الوكالة الكينية لإلمدادات الطبية؛         
 .ري الرعاية الصحيةيهمها األمر يف توف

.  والنظافة يف جمال البيئة    الصرف الصحي وفيما يتعلق بالنظافة البيئية والصناعية، صاغت احلكومة سياسة          -١٤٠
وباإلضـافة إىل ذلك، تزايد التعاون بني وزارة الصحة ووزارة العمل يف مجهورية كينيا من جهة ومنظمة العمل                  

 من الوكاالت الدولية من جهة أخرى يف جمال الصحة املهنية والنظافة          الدولـية ومـنظمة الصحة العاملية وغريمها      
كما ُمِنحت األولوية لبناء قدرات املوظفني يف جمايل الصحة املهنية والسالمة وإلنفاذ قوانني من قبيل               . الصـناعية 

، ني الكينية القوان من   ٥١٤، وقانون املصانع، الفصل     القوانني الكينية  من   ٢٤٢قـانون الصحة العامة، الفصل      
، وقانون إدارة وتنسيق الشؤون     القوانني الكينية  من   ٢٥٤ميائية، الفصل   يوقـانون األغذية والعقاقري واملواد الك     

 .البيئية

وتشمل التدابري اليت اختذهتا كينيا ملنع األمراض املستوطنة واملهنية وغريها من األمراض وعالجها واحلد من  -١٤١
 :انتشارها

دارات احلكومية والشركاء يف التنمية مثل املنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين           اإلالتعاون بني    �
 والقطاع اخلاص؛

ـ حتو � ل موارد وزارة الصحة بالتدريج إىل خدمات وقائية وتقوميية وغري ذلك من أنواع الرعاية              ي
 ت؛الصحية األساسية، وخباصة تكثيف نظم مراقبة األمراض ومواجهتها على صعيد املقاطعا

 كما ركزت احلكومة على إنفاذ مجيع القوانني واألنظمة املتعلقة بالصحة العامة؛ �
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  األدوية وتوزيعها وخباصة على مرافق الرعاية الصحية األساسية؛شراءحتسني نظامي  �

 .بناء القدرات وتدريب املوظفني الصحيني �

يع الكينيني، وّسعت احلكومة نطاق تغطية      وبغـية تـأمني اخلدمـة والعناية الطبيتني يف حالة املرض جلم            -١٤٢
اخلدمات الطبية ليشمل على وجه اخلصوص املناطق الريفية وفئات أخرى مستضعفة واملناطق اليت تعاين من نقص                

وباإلضافة إىل ذلك، واصلت احلكومة تعزيزها لنظم اإلحالة داخل املرافق احلكومية وبني املرافق العامة              . اخلدمات
 . سواءواخلاصة على حد 

ومـن املتوقع أن يكون للتدابري املذكورة أعاله أثر إجيايب على املستضعفني حيث ستتيح هلم فرصاً أفضل                
وعالوة على ذلك، سيفضي إنفاذ القوانني إىل محاية الصحة البيئية وبالتايل إىل            . لالسـتفادة من الرعاية الصحية    

 . حتسني أحوال املعيشة

فرغم أن البلد ليس يف مقدوره إعفاؤهم من    . للمسنني مصدر قلق خاص   وشكلت تكلفة الرعاية الصحية      
رسـوم اخلدمة، فإهنم يستفيدون من اإلعفاء العام يف مجيع املستشفيات العامة، الذي يشمل مجيع من يتعذر عليهم                  

 .ون املعوقنيكما يستفيد من اإلعفاء من الرسوم املعوقون، وينص على ذلك قان. حتمُّل التكاليف الطبية بسبب الفقر

 : احملليةواتُِّخذت التدابري التالية لتحقيق القدر األقصى من مشاركة اجملتمعات -١٤٣

يف الوقت الراهن، تعقد املقاطعات منتدياهتا الصحية اليت تضم يف عضويتها ممثلي مجيع اجلهات               �
 ؛ احمللياليت يهمها األمر مبا يف ذلك اجملتمع

وُتموَّل هذه اخلطط على أساس     . ية اليت ُتحدَّد أولوياهتا بوضوح    تعد املقاطعات خططها الصح   مث   �
وتشـارك اجملتمعات يف ختطيط برامج الرعاية الصحية األساسية وتنظيمها وتسيريها           . سـنوي 

كما . ومراقبتها من خالل ممثليها يف مجيع اجملالس اإلدارية الصحية واللجان املوجودة يف املرافق            
بصفة خاصة على املشاركة يف مجيع هنج الرعاية الصحية األساسية اليت        ُيشـجَّع أفراد اجملتمعات     

 .تستمد مقوماهتا من اجملتمع وعلى امتالك زمام أمرها

 :وتشمل التدابري املتَخذة للتوعية باملشاكل الصحية الشائعة وتدابري منعها واحلد منها -١٤٤

 رمسية خالل جتمعات غري   من احمللي   صعيد اجملتمع  على العامـة  الصـحة  جمـال  يف التثقـيف  �
("barazas") ؛يدعو إليها عادةً الزعماء احملليون وعمال الصحة العامة 

 ؛التثقيف عرب الوسائط املطبوعة واإللكترونية وامللصقات وما إىل ذلك �

عقد جلسات للتثقيف يف جمال الصحة داخل مرافق الصحة العامة لفائدة من يترددون على دوائر  �
 ؛ملقيمني يف املستشفياتاملرضى غري ا

 .تكثيف الربامج الصحية املدرسية �
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 ١٤ و١٣املادتان 

وكان مشروع الدستور سيصحح هذا . ال يتضمن الدستور احلايل لكينيا أي بند ينص على احلق يف التعليم -١٤٥
فل يف   وألزم الدولة بإعمال حق كل ط      ، منه على أن لكل شخص احلق يف التعليم        ٦٢الوضـع حيث نصت املادة      

 ومثة أربعة عشر   .  أن ُيحتفَظ هبذا النص يف عملية مراجعة الدستور اجلارية          فيه واملأمول. واإللزاميالتعلـيم اجملاين    
 من  ٢١١ومن بينها قانون التعليم، الفصل      .  يتناول بشكل أو آخر خمتلف جوانب التعليم        برملانياً قانونـاً ) ١٤(

، وقانون جملس البالغني، الفصل     القوانني الكينية  من   ٥٨٦، الفصل   ٢٠٠١ لعام   ، وقانون الطفل  القوانني الكينية 
وينشئ معظم هذه القوانني مؤسسات     .  وغريها من القوانني املنشئة ملختلف اجلامعات      القوانني الكينية  من   ٢٢٣

 .للتعليم ومؤسسات إدارية متصلة بالتعليم

ليم الكينيني وتعزيز التطور التدرجيي للمؤسسات      لـزم قانون التعليم وزير التعليم بالنهوض مبستوى تع        وُي -١٤٦
كما يسمح للوزير بأن يصوغ، من وقت       . السياسات الوطنية للتعليم  تنفيذ  املكرسة لتعزيز التعليم يف اضطالعها ب     

وينشئ هذا القانون   . إىل آخر، خطة لتطوير التعليم تنسجم وأي خطة وطنية للتعليم والتنمية االجتماعية يف كينيا             
 أساسية للتعليم من قبيل املعهد الكيين للتعليم الذي تتمثل مهمته يف التنسيق بني املؤسسات املخصصة                مؤسسات

 .لتدريب املدرسني واالختبارات والبحوث التربوية واملواد التعليمية وما يتصل بذلك من مسائل

ومن بني أحكامه   . فلأحكام اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الط     ) ٢٠٠١لعام  (ويسـتوعب قانون الطفل      -١٤٧
.  واحلق يف الرعاية الصحية    واإللزاميالرئيسية املتعلقة باحلقوق االجتماعية ضمان احلق يف التعليم األساسي اجملاين           

كما أن  . كل طفل احلق يف التعليم الذي تقع مسؤولية توفريه على احلكومة واآلباء           ل منه على أن     ٧ويـنص البند    
 من اتفاقية ٢٨ للمادة  وفقاًإلزامياً التعليم األساسي اجملاين الذي ينبغي أن يكون ه االستفادة منـكل طفل حيق ل"

 عن كفالة هذا احلق، يفرض القانون عقوبة على أي شخص يتعمد اإلخالل به، حيث                وفضالً ."حقـوق الطفل  
 .مة واحلبس معاً أو بغرامة أقصاها مخسة عشر ألف شيلينغ كيين أو بالغرا شهرا١٢ًدة أقصاها ملحياكم باحلبس 

سنوات يف مرحلة   ) ٤(سنوات يف مرحلة التعليم االبتدائي وأربع       ) ٨ (يـتألف نظـام التعليم من مثاين      و -١٤٨
دورات يف  ) ٣(ويتألف املوسم الدراسي من ثالث      . يف مرحلة التعليم اجلامعي   سنوات  ) ٤(التعليم الثانوي وأربع    

 وميكن ملن  . الرابعة مساءً حىت   و  الثامنة صباحاً  منمل املدارس   وتع.  من التعلم   أسبوعاً ١٣السـنة مدة كل منها      
ال ينتقلون إىل مرحلة اجلامعة االلتحاق باملعاهد الوطنية املتعددة التخصصات التقنية واملعاهد املتعددة التخصصات      

 .طاع اخلاصالقرها التقنية اخلاصة بالشباب والكليات التقنية اليت تسريها احلكومة أو بالكليات اليت يسّي

 ٤ و٤ و٨، واستجابةً من احلكومة للرأي العام املرتعج من نظام التعليم احلايل املؤلف من ١٩٩٨ويف عام  -١٤٩
. جلنة حبث شؤون نظام التعليم يف كينيا      سـنوات، ووفـاًء منها بوعدها االنتخايب بإصالح قطاع التعليم، عينت            

سنة ) ١٢ (ة عشراثنيتاملستويات وبتمديد التعليم األساسي إىل وأوصت باعتماد منهج دراسي يف املتناول يف مجيع 
واقترح التقرير عن أعمال اللجنة سن إطار قانوين جديد جامع يشمل جوانب            . ليشـمل مرحلة التعليم الثانوي    

عا إىل  التعلـيم اليت مل يتناوهلا قانون التعليم احلايل مثل تعليم األطفال يف سن مبكرة والتعليم التقين واخلاص، ود                 
. وال يزال معظم هذه اإلصالحات بانتظار التنفيذ      . توحيد مجيع القوانني اليت تعاجل مسألة التعليم يف قانون شامل         

غري أن احلكومة أنشأت فرقة العمل املكلفة باستعراض وتوحيد اإلطار القانوين لقطاع التعليم والتدريب وإجراء               
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 ١كما اعتمدت احلكومة الورقة الدورية رقم . وانني املتصلة بالتعليمالبحوث، اليت أنيطت هبا مهمة توحيد مجيع الق
 . املتعلقة بإطار سياسات التعليم والتدريب وإجراء البحوث٢٠٠٥لعام 

 خطة رئيسية للتعليم والتدريب للفترة     ووضـعت احلكومـة بالتنسـيق مع جهات أخرى يهمها األمر             -١٥٠
. ٢٠٢٠لسياسات إعداد البلد لتحقيق هدف التصنيع حبلول عام  بغرض توفري اإلطار التوجيهي )٢٠١٠-١٩٩٧(

إعداد مناهج دراسية تتوخى رفع اجلودة واالستجابة لالحتياجات االقتصادية؛    : وتـناول التقرير جوانب من قبيل     
، وحتسني الكفاءة والفعالية،     والتنظيم  اإلدارة وحسنوإعـداد ونشر مدرسني أكفاء، وتعبئة املوارد وختصيصها،         

زيـادة املساواة يف املشاركة وختفيف التكلفة على اآلباء دون احلاجة إىل زيادة املخصصات للميزانية من وزارة                 و
وتطرح الورقة الدورية   .  مجيع هذه التوصيات اجلوانب املختلفة للحق يف التعليم يف كينيا          زعزِّوُيتوقع أن ت  . املالية
 . قضايا مماثلةرنامج دعم قطاع التعليم يف كينيا، أيضاً، اليت سيجري تفعيلها من خالل ب٢٠٠٥ لعام ١رقم 

وتشمل التدابري األخرى يف جمال السياسات اليت كان هلا حىت اآلن أثر على هذا القطاع استحداث سياسة  -١٥١
 يف املائة   ٨٥حبجز  ذه السياسة، ألزمت احلكومة املدارس الثانوية يف كل مقاطعة          وهب. ١٩٨٥حصص القبول عام    

 يف املائة للتالميذ من باقي      ١٥ماكن يف فصوهلا للتالميذ الوافدين من املقاطعة واملدارس االبتدائية احمللية و          مـن األ  
والغرض من هذه السياسة هو معاجلة مسألة .  يف املائة على التوايل٤٠ يف املائة و٦٠وُعدِّلت هذه النسبة إىل . البلد

 .مشةتكافؤ الفرص يف التعليم يف أوساط الفئات امله

 للطالب الذي تنفذه وزارة التعليم سياسة ترمي إىل معاجلة مسأليت إتاحة الفرص املالية نظام املنحويشكل  -١٥٢
 مليون شيلينغ كيين يف السنة      ٥٤٨وارتفعت امليزانية املرصودة هلذا النظام من       . وضمان تكافؤها لألطفال الفقراء   

وتواصلت عملية نزع طابع    . ٢٠٠٢/٢٠٠٣يف السنة املالية     مليون شيلينغ كيين     ٧٧٠ إىل   ٢٠٠١/٢٠٠٢املالية  
 .املركزية عنه ليصل إىل املستفيدين املستهدفني يف كافة أرجاء البلد

 تقدمية، وقد رفعت معدالت التسجيل يف البلد بنسبة ٢٠٠٣وتعـد سياسة تعميم التعليم االبتدائي لعام         -١٥٣
 مليون طفل يعملون، وقد انقطع    ١,٩لة األطفال حيث يقال إن      غري أن أهدافها مهددة بتفشي ظاهرة عما      . كبرية
 . مليون منهم كلياً عن الدراسة بينما جيمع الباقون بني العمل والدراسة١,٣

 اهتماماً كبرياً هلدف توفري التعليم األساسي ٢٠١٥-١٩٩٩اخلطة الوطنية للقضاء على الفقر للفترة وتويل  -١٥٤
معدالت التسجيل واإلمتام يف أوساط الفقراء وفشل استراتيجية تقاسم التكاليف          للجمـيع، إدراكاً منها لتراجع      

وتـراجع املؤشرات االجتماعية، وتعيد تأكيد أمهية دفع تكلفة املستوى األساسي املفتوح يف التعليم من األموال                
وإن املبلغ املخصص من    . العامة، وبالتايل استخدام خدمة أساسية للتنمية البشرية للمساعدة يف احلد من الفوارق           

.  يف املائة من امليزانية املتكررة     ٤٠,٥٦ يف املائة من امليزانية الوطنية و      ١٩امليزانية للتعليم كبري نسبياً؛ فهو يشكل       
 مليار شيلينغ كيين يف السنة املالية ٨٤,٧٠ مليار شيلينغ كيين مقابل ٩١,٩٢ بلغ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ويف السنة املالية 

٢٠٠٤/٢٠٠٥. 

 ١٨ ٦١٧ إىل   ٦ ٥٠٨ من   أمثال ما كان عليه فزاد    قـد ارتفع عدد املدارس االبتدائية بأكثر من ثالثة          لو -١٥٥
ومنت اجلامعات  .  يف السنوات السبع والثالثني األخرية     ٣ ٢٠٧ إىل   ١٥١بيـنما ارتفع عدد املدارس الثانوية من        
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جهود احلكومة املطردة من أجل  رقام علىوتدل هذه األ. مبوازاة التوسع امللحوظ ملؤسسات التدريب املهين والتقين

 .زيادة فرص التعليم املتاحة للكينيني خالل السنوات األربعني األخرية

 يف املائة يف الفترة     ٣٣,٣بنسبة  ) الطفولة املبكرة (وارتفـع التسجيل يف مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي           -١٥٦
  من األوالد   ٦٣٦ ٨٠٨ ملسجلني يف هذا التعليم   بلغ عدد ا  ،  ٢٠٠٠يف عام   و. ٢٠٠٤ إىل   ٢٠٠٠املمـتدة مـن     

 ٢٠٠٤وشهد عام . ٧٨٨ ٧٦٤البنات و ٨١٥ ٧٧٥، بلغ عدد األوالد ٢٠٠٤ويف عام .  من البنات٦٠٩ ٧٩٣و
وارتفع . ٢٠٠٣املدارس االبتدائية باملقارنة مع عدد املسجلني يف عام         ب التحقوا طفل   ٢٦٧ ٠٠٠ حنو   زيادة بلغت 

وميكن . ٢٠٠٤ مليون يف عام ٧,١ إىل ٢٠٠٢ مليون يف عام ٦,١املدارس االبتدائية من املسجلني يف عدد إمجايل 
  يبلغ صايف املعدل احلايل لاللتحاق باملدارس    و. االبتدائي اجملاين  عـزو هذا االرتفاع إىل استحداث سياسة التعليم       

) ٦(تراوح أعمارهم بني ست     يدل على أنه ال يزال العديد ممن ت        وهذا يف املائـة ممن هم يف سن الدراسة،          ٨٤,٥
وبلغ عدد املسجلني   . سنة من األطفال ال يستفيدون بعد من التعليم االبتدائي اجملاين         ) ١٣ (ةسنوات وثالث عشر  

وبعد مرور .  بنت٢ ٩٨٨ ٠٠٠ ولد و٣ ١٤٣ ١٠٠ قبل استحداث سياسة التعليم االبتدائي اجملاين٢٠٠٢يف عام 
 بنت،  ٣ ٥٧٤ ٤٠٠ ولد و  ٣ ٨١٠ ٤٠٠ إىل    اجملاين ارتفع عدد املسجلني    سنتني على استحداث التعليم االبتدائي    

 . يف املائة٢٠,٤٥ يف صايف معدل االلتحاق باملدارس نسبته  إمجالياًما يشكل ارتفاعاً

 يف عام ٩١٢ ٦٢٤ بينما بلغ ،٨١٩ ٢٢٧  يف التعليم العايل٢٠٠٢بلغ العدد اإلمجايل للمسجلني يف عام و -١٥٧
   ولداً ٤٨١ ٦٢٠، بلغ العدد اإلمجايل     ٢٠٠٤يف عام   و ، بنـتاً  ٣٨٧ ٩٤٨ و  ولـداً  ٤٣١ ٢٧٩ وضـم    ،٢٠٠٤

وال ). يف املائة ١١,٤ (٩٣ ٣٩١ عدد الطالب املسجلني يف املدارس الثانوية وبلغت الزيادة يف. بنات ٤١٣ ٠٠٤و
  من حتولت حيث    طفيفاً تزال الفوارق بني اجلنسني قائمة وإن عرفت نسبة األوالد إىل البنات يف التسجيل حتسُّناً             

 .٢٠٠٤ يف عام ٤٨:٥٢ إىل ٢٠٠٢ يف عام ٤٧:٥٣

 إىل  ٢٠٠٠/٢٠٠١ يف السنة األكادميية     ٥٩ ١٩٣وارتفـع عدد الطالب امللتحقني بالتعليم اجلامعي من          -١٥٨
ويعزى هذا االرتفاع إىل اعتماد برنامج مرن للتعلم يف خمتلف          . ٢٠٠٤/٢٠٠٥ يف السـنة األكادميية      ٩١ ٥٤١
لمنقطعني عن الدراسة ممن لديهم مؤهالت وتعذر       للعاملني يف القطاعني العام واخلاص و     ل موجَّهعـات العامة    اجلام

  مقابل   ذكراً ٣٩ ٦٣٧  سجل ٢٠٠١/٢٠٠٢ السنة األكادميية    ويف. اسـتيعاهبم يف الـربامج األكادميـية العادية       
  أنثى،  ٢٨ ٠٩٧ مقابل   ذكراً ٥٣ ٣٩٤  فقد سجل  ٢٠٠٤/٢٠٠٥ السنة األكادميية    ، وأمـا يف    أنـثى  ٢٣ ٠٤٠

 .لطالباتل يف املائة ٢١ مقابل  الذكور الطالبيف عدد يف املائة ٣٤ نسبته ما ميثل ارتفاعاً

 يف املائة يف عام     ٢ إىل   ١٩٩٩ يف املائة يف عام      ٥,٠ الدراسة من    للتسرب من واخنفـض املعدل السنوي      -١٥٩
 :كومة التدابري التالية، اعتمدت احلتسربواولالستجابة الحتياجات من . ٢٠٠٤

 ؛ بسبب احلملاملتسرباتإعادة قبول الفتيات  �

 ؛فتح مراكز للتعليم غري النظامي لالستجابة الحتياجات األطفال األكرب سناً �

 وإلزامياً؛ جعل التعليم االبتدائي جمانياً �
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 ؛ اختيارياًجعل شراء الزي املدرسي أمراً �

 ؛املدرسية يف املناطق املهمشة الوجبات الغذائيةكُثِّفت برامج  �

 ؛مت توسيع مرافق املدارس الثانوية القائمة لزيادة معدالت االنتقال �

موجهة رحلة ما بعد حمو األمية استجابة       ملمت إعـداد مـناهج دراسـية للتعلـيم غري النظامي و            �
مية الوظيفية  وينبع هذا األمر من إدراك أمهية تلقني مهارات حمو األ         . للمتسـربني ولتعليم الكبار   

 ؛هلؤالء املتعلمني بعد اكتساهبم مهارات حمو األمية األساسية

وسيلة لبلوغ هدف توفري التعليم ك منهبغرض حتسني مستوى االستفادة    الكـبار   ُعـزِّز تعلـيم      �
 يف عام   ١٠٨ ٤٣١من  فزاد عددهم    يف املائة    ١,٤ بنسبة   املسجلنيوقد ارتفع إمجايل    . للجمـيع 
وشكلت املتعلمات أغلبية املتعلمني البالغني . ٢٠٠٤ يف عام  بالغاًتعلماً م١٠٩ ٩٢٣ إىل ٢٠٠٣

 .٢٠٠٤يف عام  يف املائة ٧١,٣إذ بلغت نسبتهن 

 بينما  ،٢٠٠٢ يف عام     يف املائة  ٤٧,٣ فقد بلغت نسبته      االنتقال من املرحلة االبتدائية إىل الثانوية      وأمـا  -١٦٠
ـ   يف املائة بدعمها للهياكل     ٧٠ ترفع تلك النسبة إىل   كومة أن    وتأمل احل  .٢٠٠٤يف عام     يف املائـة   ٥٢,٦ تبلغ

 يف املائة املنشودة، ٢٠ املرحلة االبتدائية إىل نسبة نسبة التسرب منولتقليص . األساسية وزيادة املنح املالية للطالب
 مليون  ٦٦٥ من    التغذية املدرسية   وجبات فقد ارتفعت ميزانية برنامج   . زاد قطاع التعليم خمصصاته لوجبة الغداء     

. ٢٠٠٤/٢٠٠٥ السنة املالية    يف مليار شيلينغ كيين     ١,٣٥٦ إىل   ٢٠٠٢/٢٠٠٣ السنة املالية    يفشـيلينغ كـيين     
 املناطق القاحلة وشبه القاحلة واملستوطنات العشوائية احلضرية حيث تبلغ نسبة           ويسـتهدف هذا الربنامج أساساً    

اإليدز /شق لدعم من تيتموا بسبب فريوس نقص املناعة البشري        واقُتِرح استحداث   . االستمرار يف الدراسة أدناها   
 مليار شيلينغ كيين خالل السنوات اخلمس القادمة ملساعدهتم يف مستويي           ١,٨ه مبلغ سنوي مقداره     ـُيخصص ل 

 .التعليم االبتدائي والثانوي

 شيلينغ كيين ٢ ٠٠٠ولتعزيز فرص التعليم املتاحة لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة، خصصت احلكومة  -١٦١
 شيلينغ  ١٠ ٠٠٠وباإلضافة إىل ذلك، منحت احلكومة مبلغ       .  لكل طفل ذي احتياجات خاصة أو إعاقات       سنوياً

 وااللتحاق هبا يف    التسربوحلل مشكل معدالت    . ملعوقنيعلى ا كيين لكل مدرسة للتزود مبا جيعل ارتيادها أيسر         
وخالل الفترة اليت تشملها    . عمها للمدارس الداخلية االبتدائية   املـناطق القاحلة وشبه القاحلة، زادت احلكومة د       

وقد أنفقت عليها احلكومة يف     .  االقتصادي، سريفع القطاع الطاقة االستيعابية هلذه املدارس       اإلنعاشاسـتراتيجية   
لتعليم  مليون شيلينغ كيين، مبا يف ذلك املنح املقدمة لألفراد بغرض تعميم ا            ١٩١السـنتني األخريتـني أكثر من       

 .عدم املساواة يف توزيع املدرسنيهو  ولكن، مثة مشكل مل ُيحل كلياً. االبتدائي

ففي املدارس االبتدائية، ُيفترض أن تكون نسبة       . ملدرسنيإىل عدد ا   الطالب    عدد ويوجد مشكل يف نسبة    -١٦٢
 يف  ٦٨:١وحلة وشبه القاحلة     يف املناطق القا   ٢٦:١ بني   ٢٠٠٤ يف عام    تراوحت ولكنها   ٤٢:١لتالميذ  إىل ا املدرسـني   

إىل  نسبة املدرسني    ، بلغت ٢٠٠٤ويف عام   .  للتباينات بني األقاليم وعدم املساواة يف توزيع املدرسني        املراكز احلضرية نظراً  
 .غري أنه ُيطرح مشكل عدم املساواة يف توزيع املدرسني الذي مل ُيحل كلياً. ١٩:١لطالب يف املدارس الثانوية ا
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حديات اليت تواجه النظام التعليمي يف كينيا االكتظاظ يف املدارس االبتدائية وحتميل اهلياكل             ومـن الـت    -١٦٣

ما ال طاقة هلا به، وال سيما منذ اعتماد سياسة التعليم           ) قاعـات الدراسة واملراحيض وما إىل ذلك      (األساسـية   
فقرية من االلتحاق باملدارس رغم اعتماد    االبـتدائي اجملـاين؛ وعدم متكن األطفال يف املناطق اهلامشية واألحياء ال           

لتالميذ بسبب عدم كفاية املوارد لتوظيف املدرسني؛   إىل ا ؛ وتدين نسبة املدرسني     واإللزاميسياسـة التعليم اجملاين     
 .وعدم االنضباط يف املدارس وخباصة منذ إلغاء العقاب اجلسدي

وُتفرض عقوبات شديدة يف حال عدم القيام       . فال بد من تسجيلها   . مثـة أنظمة إلنشاء املدارس اخلاصة      -١٦٤
وُتنشأ بعض املدارس االبتدائية مببادرات من . بذلـك ألن تسجيلها يتيح إمكانية مراقبة نوعية التعليم الذي تقدمه  

ذلك أن احلكومة تغلق بسهولة املدارس الثانوية       . وخيتلف األمر فيما يتعلق باملدارس الثانوية     . اجملـتمعات احمللـية   
ـ  تنازل أحياناً . جراء ذلك الذين يتضررون    عدد اآلباء واملدرسني     لقلةة اليت ال تتقيد باألنظمة      اخلاص  عن هذه   وُي

 .املدارس للحكومة لتتوىل إدارهتا وتعيني مدرسيها

 بالتعليم، وال سيما ين حيول دون التحاق كثري    كبرياً وال تـزال القدرة على حتمل التكاليف تشكل عائقاً         -١٦٥
فقد كان متوسط ما حتملته األسرة املعيشية من .  سياسة تقاسم التكاليف يف املدارس الثانوية واجلامعاتبعد اعتماد

 للغاية، حيث ناهز دخل أربعة أشهر، ما أدى إىل خفض األسر املعيشية              مرتفعاً ١٩٩٩تكالـيف التعليم يف عام      
تكاليف  سياسة التعليم االبتدائي اجملاين، ال تزال وحىت بعد اعتماد. الفقرية لنفقاهتا عليه وسحب أبنائها من املدارس

. األزيـاء املدرسـية والغـذاء والنقل يف املناطق احلضرية تعيق التحاق التالميذ املنتمني إىل األسر املعيشية الشديدة الفقر                  
جلميع األطفال الكينيني وإزالة     على التزام احلكومة بتوفري التعليم        قوياً ويشـكل اختاذ مبادرة التعليم االبتدائي اجملاين دليالً       

 مليون طفل يف املدارس من أصل ثالثة ماليني أشارت التقديرات    ١,٣ل أكثر من    جِّ، سُ ٢٠٠٣وبنهاية عام   . عائق التكلفة 
 .إىل أهنم مل يلتحقوا باملدارس، وهذا اجتاه يبدو أنه يوقف بالفعل التراجع الذي حصل يف السنوات املاضية

ارس الثانوية حيث مل ُتطبَّق سياسة التعليم اجملاين وال يزال اآلباء يتحملون تكاليف             وعـلى صـعيد املد     -١٦٦
 ٦٣,٨ يف املائة للمدارس النهارية و٤٦ إذ بلغ التعليم، ُيعد متوسط ما تتحمله األسر املعيشية من التكاليف مرتفعاً

 .ارس النهارية والداخلية يف املائة للمد٥٦,٦يف املائة للمدارس الداخلية ومتوسط إمجايل مقداره 

 يف املائة ٩ أقل من ، ينتمي إمجاالً)مستويات الدخل(وفيما يتعلق باملساواة يف القدرة على حتمل التكاليف  -١٦٧
 مستوى اإلنفاق على الفرد، بينما من حيث مـن الطـالب يف مرحلة التعليم الثانوي إىل أفقر مخس من السكان              

وكما هو الشأن فيما خيص التعليم االبتدائي، توجد تباينات خطرية          .  أغىن مخس   يف املائة منهم إىل    ٣٠ينتمي حنو   
فبينما يبلغ املعدل اإلمجايل للتسجيل يف املدارس الثانوية يف عموم          . بـني املقاطعات يف مستوى االلتحاق بالتعليم      

 يف املائة يف مقاطعة نيانزا ١,٢  يف املائة حيث مل ُيسجَّل سوى٥ يف املائـة، مثة مخس مقاطعات يقل فيها عن        ٢٦كينـيا   
 بعض من أعلى معدالت الفقر ووفيات األطفال وتفشي فريوس نقص           ولدى هذه املناطق أيضاً   . اجلنوبـية الكربى السابقة   

. فالتعليم إذَن يف كينيا فوق طاقة الفقراء أكثر من غريهم         .  اجلنسني وأصرخ التفاوتات بني  اإليدز والوفيات   /املناعة البشري 
 .سبة للفقراء، تستوجب ضروريات البقاء على قيد احلياة أن ينفقوا دخلهم على الغذاء بالدرجة األوىلفبالن

فرغم أن وزارة التعليم مل     . ال يتمـتع األطفـال احملتاجون للتربية اخلاصة هبذا احلق بقدر مساو لغريهم            و -١٦٨
أنشأت املعهد الكيين للتربية اخلاصة، تعترف فقط بضرورة تدريب مدرسي األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة بل        
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قد تراجع التمويل احلكومي املخصص للتربية اخلاصة من نسبة         و. مل حيظ هذا األمر مبا يكفي من الدعم احلكومي        
، حسب الدراسات   ٢٠٠٠/٢٠٠١ السنة املالية    يف يف املائة    ٠,٠٩ إىل   ١٩٨٠ يف املائة عام     ٠,٤٦زهيدة بلغت   

، مل حيص   ٢٠٠٨-٢٠٠٢وحسب خطة التنمية الوطنية للفترة      . اصة بتلك السنوات  االستقصـائية االقتصادية اخل   
  إالّ سنة، ومل يلتحق     ١٩ مليون تتراوح أعمارهم بني سنة و      ١,٨ طفـل معـوق من أصل        ١٠٠ ٠٠٠سـوى   
ة من  ونوعية التعليم املتاح حىت هلذه اجملموعة الضئيل      . منهم باملدارس العادية أو اخلاصة    )  يف املائة  ٢٢ (٢٢ ٠٠٠

 هذا املعدل املتدين    وُيعزى. املدرسني املدرَّبني عدد  املسـتفيدين أقـل من املستوى املطلوب بالنظر إىل النقص يف            
 ٤٠ إالّاللـتحاق باملدارس إىل ضعف اإلدارة وارتفاع تكاليف تدريب املدرسني، وتظهر السجالت أنه ال يتم                ل

 .ليت تستغرق سنتني يف املعهد الكيين للتربية اخلاصة يف السنة الدورة الدراسية للتربية اخلاصة امدرساً

ومن بني الشركاء   . وتعاونـت احلكومة يف مسعاها لتوفري التعليم االبتدائي اجملاين مع الشركاء يف التنمية             -١٦٩
ة للواليات  ووكالة التنمية الدولية التابع، وإدارة التنمية الدولية،البنك الدويل: الرئيسيني الذين دعموا هذا الربنامج

 ، والوكالة اليابانية للتعاون الدويل    ، والوكالة الكندية للتنمية الدولية    ، والوكالة السويدية للتنمية الدولية    ،املتحدة
 إىل جماالت توفري وُتوجَّه مساعدهتم أساساً.  وبرنامج األغذية العاملي  ،)اليونيسيف(ومنظمة األمم املتحدة للطفولة     

ية وتطوير اهلياكل األساسية وإصالحها، مبا يف ذلك قاعات الدراسة واملراحيض، وتوفري            املقررات واملواد املؤسس  
وعدا التعليم االبتدائي اجملاين، يدعم خمتلف الشركاء يف        .  التغذية املدرسية   وجبات الغذاء للتالميذ يف إطار برنامج    

 .التنمية كذلك جماالت أخرى يف قطاع التعليم

 ١٥املادة 

 مع أي قانون    متعارضاًلعدالة أو   ل منافياً"مل يكن العرف  عريف األفريقي يف كينيا قوة القانون ما        لقانون ال ل -١٧٠
ويلزم الدستور الكيين احلايل    . القوانني الكينية  من   ٨ القضائية، الفصل    السلطةوينص على ذلك قانون     ". مكتوب

الذي رفضه املصوتون يف استفتاء     ) ٢٠٠٤(غري أن مشروع الدستور الكيين      . األعراف/الصمت إزاء وضع الثقافة   
 ونص على إنشاء اللجنة الوطنية للثقافة فضالً. بشأن الثقافة   كامالً  تضمَّن فصالً  ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢١

كما اشتمل مشروع الدستور على أحكام تلزم       . كل عام يوم الثقافة   من  ديسمرب  / كانون األول  ٢٦عـن جعـل     
ومن احملتمل يف عملية مراجعة الدستور      . كينيا وبتعزيز ومحاية ثقافات جمتمعاهتا    الدولـة باالعتراف بتنوع شعب      

 . يف الدستور القادم وإدراجها٢٠٠٤ األحكام املتعلقة بالثقافة من مشروع الدستور لعام أخذ الكثري مناجلارية 

الدراسي مواد من قبيل التاريخ كما يضم املنهج . وُتدرَّس اجلوانب الثقافية يف املدارس منذ الطفولة املبكرة -١٧١
 املهرجانات املسرحية   ، ومعه ويعزز هذا األمر  . والتربية املدنية اليت تدرس اجلوانب الثقافية ملختلف جمتمعات كينيا        

 . اهلوية الثقافية والتفاهم والتعايش بني خمتلف اجملموعات العرقية،واملوسيقية

 ١٦٤جلنسانية والرياضة والثقافة واخلدمات االجتماعية من       وارتفعـت ميزانية التنمية لوزارة الشؤون ا       -١٧٢
. ٢٠٠٥/٢٠٠٦ السنة املالية    يف مليون شيلينغ كيين     ٤٩٥ إىل   ٢٠٠٤/٢٠٠٥ السنة املالية    يفمليون شيلينغ كيين    

 مليار  ١,٦٢ إىل   ٢٠٠٤/٢٠٠٥ السنة املالية    يف مليار شيلينغ كيين     ١,٥٩كمـا ارتفعت النفقات املتكررة من       
 .٢٠٠٥/٢٠٠٦ السنة املالية يفكيين شيلينغ 
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إنشاء املسرح الوطين هذه التدابري وتشمل . واختـذت احلكومـة تدابري للحفاظ على ثقافة شعوب كينيا       -١٧٣
 وزارة التراث الوطين املكملة لعمل إدارة الثقافة يف وزارة الشؤون  الوطنية، وإنشاء املتاحف الكينيةوإنشاء ؛الكيين

  ومتصالً  ومؤسسياً  قانونياً كما أنشأت احلكومة إطاراً   .  والـثقافة واخلدمات االجتماعية    اجلنسـانية والرياضـة   
ومثة خطط  . يف إطار التراث الوطين لكينيا    وإدارة الشؤون املتصلة هبا     حلفظ األحياء الربية    العامـة   بالسياسـات   

ومثة مشروع قانون . خاصةيها ملكية العتماد قوانني تتوخى محاية املمتلكات الثقافية حىت يف احلاالت اليت تكون ف
وجتدر اإلشارة  . وتنظر احلكومة يف مسألة إعالن بعض املواقع األخرى متاحفاً        .  الوطين  والتراث  الوطنية للمتاحف

 املتصلة باملعارف التقليدية واملوارد اجلينية وحقوق امللكية  العامةإىل أنه توجد جلنة توجيهية تيسر رسم السياسات  
ويشكل النمو احلايل لقطاع الطب البديل أحد جهود احلكومة         . سياق املنظمة العاملية للملكية الفكرية    الفكرية يف   

 .من أجل تعزيز الثقافة والطب التقليدي

خيضـع البحث العلمي لقانون العلوم والتكنولوجيا، وجيري يف اجلامعات ومعاهد البحوث املمولة من              و -١٧٤
 واملعهد الكيين للبحث ، واملعهد الكيين للبحوث الطبية،كيين للبحوث الزراعيةامليزانـية العامـة، مـثل املعهد ال       

 املنشئ هليئة الصناعيةوامللكية الفكرية واالبتكارات حممية مبوجب قانون امللكية . وما إىل ذلك، الصناعيوالتطوير 
 يف مشروع قانون بشأن الكائنات   تنظر حالياً كما أن كينيا    . الصناعيةتنظيمية ُتعَرف باسم املعهد الكيين للملكية       

 .املعدلة وراثياً
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