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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة 
      

 من اتفاقية القضاء على     ١٨النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة              
  مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

    
  التقرير الدوري السابع للدول األطراف     
  * كينيا    

  

 
  

 .يصدر هذا التقرير بدون حترير رمسي  *  
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ــة           ــة الدولي ــا عــن تنفيــذ االتفاقي ــة كيني ــدوري الــسابع حلكومــة مجهوري ــر ال التقري
  للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

    
  مقدمة    

أُعد التقرير السابع جلمهورية كينيـا عـن تنفيـذها التفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال                      - ١
والطفولــة، والتنميــة االجتماعيــة، التمييــز ضــد املــرأة حتــت إشــراف وزارة الــشؤون اجلنــسانية،  

وســبق إعــداد التقريــر . بالتعــاون مــع طائفــة متنوعــة مــن املنظمــات احلكوميــة وغــري احلكوميــة  
حلقات عمل نظمها ممثلو مجيع وزارات احلكومة وعدد من منظمـات اجملتمـع املـدين للنظـر يف                  

هـا يف البلـد، والتزامـات       معىن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة ومـدى انطباق            
احلكومة بتطبيقها، وتشاطر املعلومـات عـن التـدابري الـيت اختـذهتا احلكومـة حـىت اآلن مـن أجـل                      

فـضال عـن التحـديات املـستمرة والبازغـة إزاء اجلهـود الـيت تبـذهلا احلكومـة مـن أجـل                       . تنفيذها
  . ٢٠٠٩أبريل / إىل نيسان٢٠٠٦فرباير /ويغطي التقرير الفترة من شباط. التنفيذ

وأعـــد هـــذا التقريـــر يف ســـياق الـــتغريات اهلائلـــة الـــيت حـــدثت يف البيئـــات الـــسياسية     - ٢
واالجتماعية والثقافية واالقتصادية يف كينيا، النامجة عن أزمة ما بعد االنتخابـات الـيت أدت إىل         

ملانيـة  الرئاسية والرب ) العامة(اندالع عنف واسع النطاق، فجرته إىل حد كبري نتائج االنتخابات           
وعقـب إعـالن نتيجـة االنتخابـات        . ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٢٨األخرية اليت أجريت يف     

شر يف كل أحناء البلـد، واسـتمر     تن، تفجر العنف وا   ٢٠٠٨ديسمرب  /ألول كانون ا  ٢٩بقليل يف   
ويف أثنـاء تلـك     . ، وظـل باقيـا يف بعـض أجـزاء مـن البلـد لفتـرة أطـول                 ٢٠٠٨مارس  /حىت آذار 

نـف، مبـا يف ذلـك القتـل العابـث        البلد مـستويات غـري مـسبوقة مـن كـل أنـواع الع             الفترة، شهد   
 سيدة وفتاة على األقل، وتـدمري ممتلكـات         ١ ٥٠٠ شخصا، واغتصاب    ١ ١٣٣ال يقل عن     ملا

 شـخص داخليـا يف كينيـا،    ٣٥٠ ٠٠٠مـا ال يقـل عـن      تبلغ قيمتها ماليـني الـشلنات، وتـشريد       
ــساء واألطفــال   ــهم مــن الن ــا للمــساعدة    .)١(الكــثري من ــا صــندوقا وطني ــة كيني ــشأت حكوم  وأن

  . اإلنسانية ومديرية جديدة إلعادة التوطني
وكحل توفيقي بني احلزب الذي تـويل احلكـم يف البلـد وحـزب املعارضـة، والسـتعادة                   - ٣

السالم، والقانون، والنظام يف البلد، سن الربملان العاشر للبلد، بدعم وتيسري قويني مـن اجملتمـع                
وأضـفى القـانون، الـذي بـدأ        . ٢٠٠٨ لعـام    ٤، القانون الـوطين للوفـاق واملـصاحلة رقـم           الدويل

ــاذه يف  ــارس / آذار٢٠نف ــة      ٢٠٠٨م ــة واملعارضــة إلقام ــني احلكوم ــاق ب ــى اتف ــشروعية عل ، امل
حكومة ائتالفيـة تتـسم يف املقـام األول بإنـشاء مكتـب رئـيس الـوزراء ونوابـه، وإشـراك رئـيس                       

وُعـدل دسـتور    . نيني من احلزب احلاكم وحزب املعارضة يف حكـم البلـد          الوزراء ونوابه والربملا  
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ــا      ، لعــام ٢رقــم ) تعــديل(البلــد كــي يــبني هيكــل احلكــم املعــدل مبوجــب قــانون دســتور كيني
، واختــذت يف الوقــت ذاتــه   ٢٠٠٨عــام ل ١٠رقــم ) تعــديل(، وقــانون دســتور كينيــا   ٢٠٠٨

تكـون خلفـا للجنـة االنتخابيـة لكينيـا الـيت مت             ترتيبات إلنشاء جلنة انتخابية مستقلة مؤقتة كيما        
  . حلها، وإلصالح العملية االنتخابية إلرساء القواعد املؤسسية إلجراء انتخابات حرة ونزيهة

ولقد عاد اهلـدوء عامـة يف البلـد، ولكـن العنـف الـذي حـدث بعـد االنتخابـات قـضى                         - ٤
وباإلضـافة إىل   . ٢٠٠٧ديـسمرب   /على كثري من املكاسب اليت حققتها كينيا قبـل كـانون األول           

اخلسارة يف األرواح واملمتلكات، ازدادت إمكانية اإلصابة بفريوس نقص املناعة البـشرية نظـرا              
وفقد العديد من املشردين الذين وضعوا يف إطـار برنـامج للعقـاقري    . لتفشي حوادث االغتصاب  

يـــدز هـــذه األدويـــة اإل/املـــضادة للفريوســـات العكوســـة إلدارة فـــريوس نقـــص املناعـــة البـــشرية
يستطيعوا احلصول على إمدادات جديدة أو عقاقري بديلة يف أثناء العنـف، ممـا يـثري خمـاوف                   ومل

مــن ظهــور ســالالت مــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية مقاومــة للعقــاقري املــضادة للفريوســات  
ف، أصـبح   العكوسة، وبالنظر إىل توقف األنشطة الكفافية واالقتصادية لفترة طويلة بسبب العن          

  . هناك اآلن يف البلد فقر واسع النطاق، وتضخم مرتفع املعدل، ونقص يف اإليرادات احلكومية
ووفقا للمبادئ التوجيهية للجنة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة بـشأن شـكل                      - ٥

 ، يقدم هذا التقرير على أساس كل مـادة        )HRI/GEN/2/Rev.1الوثيقة رقم   (التقارير ومضموهنا   
علـى حــدة، التقـدم احملــرز بـشأن تــدابري تنفيـذ اتفاقيــة القـضاء علــى مجيـع أشــكال التمييـز ضــد        
املــرأة، وكيــف أفــضت التــدابري املتخــذة حــىت اآلن إىل حتــسني حيــاة املــرأة، وكــذلك العقبــات   
اجلديدة واملستمرة اليت تعوق تقدم املرأة يف خمتلف اجملاالت منذ تقدمي تقريري كينيـا األخرييـن                

ويتضمن هذا التقرير، حتت كـل مـادة، معلومـات عـن التقـدم              . إىل اللجنة ) خلامس والسادس ا(
والتحديات توفر املزيد من اإلجابات علـى التعليقـات اخلتاميـة والـشواغل املعـرب عنـها بـشأن                   

ــر   . تقريــري البلــد األخرييــن إىل اللجنــة  ــواردة يف التقري ويالحــظ أن بعــض جهــود احلكومــة ال
فيــذ االتفاقيــة تــستهدف أيــضا الوفــاء بااللتزامــات الــواردة يف الــصكوك الدوليــة  والراميــة إىل تن

األخرى اليت تتضمن أحكاما تتعلق بتنمية املرأة، مثل منـهاج عمـل بـيجني واألهـداف اإلمنائيـة                  
  . )٢(لأللفية

    
   تعريف التمييز - ١املادة     

مـن العوامـل األخـرى غـري        التمييز ضد املرأة يف كينيا يقوم علـى اجلـنس ويعـززه عـدد                 - ٦
اجلنسانية، ومنها االنتماء السياسي، واألصل العرقي أو القبلي، وما برح يتجلى يف العديـد مـن               

، ٢٠٠٦ومت، منـذ تقـدمي التقريـر القطـري األخـري يف عـام               . األشكال، مبا فيها العنف اجلنـساين     
  .  االتفاقيةإحراز قدر من التقدم صوب االمتثال ملتطلبات التعريف اليت تقضي هبا
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 من اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال            ١وأدرج التعريف املراعي ملتطلبات املادة        - ٧
 ففي الدسـتور اجلديـد املقتـرح، يـرد          ).املقترح(التمييز ضد املرأة يف نسخيت الدستور املنقح        

  : تعريف للتمييز يتضمن التمييز على أساس اجلنس على النحو التايل) ١ (٣٧يف املادة 
ال متيز الدولة، علـى حنـو مباشـر أو غـري مباشـر، ضـد أي شـخص علـى أي                      ”    

أســاس، مبـــا يف ذلـــك العـــرق، أو اجلــنس، أو احلمـــل، أو احلالـــة الزوجيـــة، أو احلالـــة   
الصحية، أو األصل العرقي أو االجتماعي، أو اللون، أو العمر، أو اإلعاقة، أو الـدين،               

  “. أو اللغة، أو املولد،يأو الضمري، أو املعتقد، أو الثقافة، أو الز
ــادة    - ٨ منــها علــى أال ميــارس أي شــخص، علــى     ) ٢( لتــنص يف الفقــرة  ٣٧ومتــضي امل

ــواردة يف       حنــو ــز ضــد أي شــخص آخــر علــى أن مــن األســس ال مباشــر أو غــري مباشــر، التميي
  ). ١( الفقرة

 كي يوفر إطـارا قانونيـا   ٢٠٠٨ لعام ٩وصدر قانون استعراض دستور كينيا رقم         - ٩
 ولتـــوفري أســـاس قـــانوين إلنـــشاء أجهـــزة تنـــاط هبـــا مـــسؤولية تيـــسري  ســـتعراض الدســـتور،ال

ويــدل إدراج التعــاريف احملـسنة للتمييــز علــى إدراك احلكومـة لاللتزامــات الــيت   . )٣(االسـتعراض 
وعلـى الـرغم مـن رفـض الدسـتور      . تضطلع هبا مبوجب االتفاقية واجلهود اليت تبـذهلا للوفـاء هبـا          

، جـددت احلكومـة اآلن التزامهـا        ٢٠٠٥ يف اسـتفتاء وطـين أجـرى يف عـام            املستعرض واحملسن 
وإمتام استعراض دستور كينيا جزء من اتفاق مت التوصل إليه بوسـاطة            . بإمتام عملية االستعراض  

ومـــع مـــا حتظـــى بـــه عمليـــة . مـــن الـــسيد كـــويف عنـــان وأدى إىل ظهـــور احلكومـــة االئتالفيـــة
دويل كـبري، مثـة أمـل يف أن تـصل كينيـا يف القريـب إىل                 االستعراض املعتزمة للدستور من دعـم       

ولقد مت إنشاء فريق من اخلـرباء الـدوليني واحمللـيني           . تعريف للتمييز يتسق مع متطلبات االتفاقية     
ويتوقع أن يوفر أي دسـتور جديـد        . يتضمن سيدتني كينيتني لإلشراف على عملية االستعراض      

  . دأ املساواةتعريفا دقيقا للتمييز، وأن جيسد أيضا مب
 يتمثل أحد التحديات الـيت تقـف يف سـبيل التطـوير الدسـتوري          :التحديات والعقبات   - ١٠

، بــالنظر إىل ٢٠١٢يف كينيــا يف عــدم الــيقني فيمــا يتــصل باســتمرار الربملــان احلــايل حــىت عــام   
يب وقـد حتـول حماكمـة مـرتك       . الصعوبات الكامنة يف التوصل إىل اتفاقات يف احلكومة االئتالفية        

العنـــف بعـــد االنتخابـــات دون أداء احلكومـــة ملهامهـــا، مبـــا يف ذلـــك اجلهـــود املبذولـــة حاليـــا   
وتبذل احلكومة اآلن جهودا إلنشاء حمكمة خاصة حملية حملاكمـة مـرتكيب            . الستعراض الدستور 

 علــى الــصعيد احمللــي؛ ومــن شــأن هــذه العمليــة أن  ٢٠٠٥أعمــال العنــف بعــد انتخابــات عــام 
 مــن مــرتكيب أعمــال العنــف يزيــد علــى مــا قــد تــشهده احملكمــة اجلنائيــة    تــشهد حماكمــة عــدد 

  . الدولية
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ومثــة حتــد آخــر قــد يقــف يف ســبيل تقــدم عمليــة اســتعراض الدســتور، وهــو أن األزمــة   - ١١
االقتصادية العاملية الراهنة قد تتسبب يف قيود مالية قد يكون هلا أثرها علـى عـدد مـن املـشاريع                     

  . خططة، مبا فيها استعراض الدستوروالربامج واألنشطة امل
    

   تدابري للقضاء على التمييز ضد املرأة - ٢املادة     
اختــذت حكومــة كينيــا عــددا مــن اإلجــراءات التــشريعية، والقــضائية، واإلداريــة،    - ١٢

 منذ تقدمي التقرير القطـري      والربناجمية للقضاء على التمييز ضد املرأة يف عدد من القطاعات         
.  يف جمال التشريع، إصدار عدد من القوانني اليت جتـّرم صـراحة التمييـز ضـد املـرأة                  ومت،. األخري

، الــذي بــدأ نفــاذه يف ٢٠٠٧ لعــام ١١وعلــى ســبيل املثــال، حيظــر قــانون العمــل اجلديــد رقــم  
ــرتقبني   ٢٠٠٧ديـــسمرب /كـــانون األول ٢٠ ، صـــراحة التمييـــز ضـــد املـــوظفني الفعلـــيني أو املـ
  : فهو ينص على). أ) (٣ (٥ يف مادته مضايقتهم على أساس اجلنس أو

حيظر على أي صاحب عمل التمييز، على حنـو مباشـر أو غـري مباشـر، ضـد                  ”    
أي موظف علـى أسـاس العـرق، أو اللـون، أو اجلـنس، أو اللغـة، أو الـدين، أو الـرأي                       
ــاعي، أو اإلعاقـــة،    ــه، أو اجلنـــسية، أو األصـــل العرقـــي أو االجتمـ الـــسياسي أو خالفـ

 احلالة العقلية، أو احلالة فيما يتعلق بفريوس نقـص املناعـة البـشرية؛ فيمـا                ، أو احلمل أو
ســـتقدام، أو التـــدريب، أو الترقيـــة، أو شـــروط وأحـــوال العمـــل، أو إهنـــاء اليتـــصل با

   “.العمل، أو غري ذلك من املسائل الناشئة عن العمل
 يف جمـال  ق املـرأة ويتسم قانون العمل اجلديد يف كينيا بأنه تقدمي يف النهوض حبقـو             - ١٣

ــصلة         ــسائل ذات ال ــشأن امل ــرأة ب ــز ضــد امل ــه بوضــوح للتميي العمــل ويف مكــان العمــل، بتجرمي
  . بالعمل، على أساس اجلنس أو احلمل

 لعــالج مــسألة العرقيــة، ٢٠٠٨ لعــام ١٢وُســن قــانون الوئــام الــوطين والتكامــل رقــم    - ١٤
وقام برملان كينيـا عقـب   . لتمييز ضد املرأةإقرارا بأهنا عامل حفاز للعنف والتمييز، مبا يف ذلك ا    

ــام       ــل ع ــل يف أوائ ــات بقلي ــد االنتخاب ــف بع ــوطين    ٢٠٠٨أحــداث العن ــام ال ــانون الوئ ــسن ق  ب
تــشجيع الوئــام الــوطين والتكامــل  ”، الــذي يتمثــل هدفــه يف  ٢٠٠٨ لعــام ١٢والتكامــل رقــم 
س عرقـي، يف حـني متنـع         من القـانون التمييـز علـى أسـا         ٣وحتظر املادة   . )٤(“...بتجرمي التمييز   

 مـن القـانون التمييـز يف جمـال     ٧وحتظر املادة  . “التمييز عن طريق اإليذاء   ” من القانون    ٤املادة  
 ١٢ و   ١١واملادتان األساسيتان األخريـان مـن القـانون مهـا املادتـان             . العمل على أساس العرق   

ى املمتلكـات األخـرى   اللتان حتظران التمييز يف احلصول علـى األرض والتمييـز يف احلـصول علـ      
  . على التوايل
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 وقامـت   .٢٠٠٨ لعـام    ٦وقد صدر قانون تقصي احلقائق والعدل واملـصاحلة رقـم             - ١٥
احلكومـــة، إدراكـــا منـــها جلـــسامة انتـــهاكات حقـــوق اإلنـــسان املرتكبـــة يف البلـــد منـــذ نيلـــه    

ء أحـداث  االستقالل، وضرورة توفري سـبل اإلنـصاف؛ وبـدافع مـن الفظـائع املرتكبـة ال يف أثنـا             
ــات يف أواخــر عــام     ــل عــام  ٢٠٠٧العنــف احلاصــلة بعــد االنتخاب ــا يف ذلــك  ٢٠٠٨ وأوائ ، مب

أحداث العنف املرتكبة ضد املرأة والفتيـات الـصغريات، فحـسب وإمنـا أيـضا تلـك املرتكبـة يف                    
 لعـام   ٦السنوات السابقة لذلك، سنت احلكومة قانون تقصي احلقائق والعـدل واملـصاحلة رقـم               

على إنشاء جلنة لتقصي احلقائق والعدل واملصاحلة، تتمثل مهامها يف مجلـة أمـور         للنص   ٢٠٠٨
  : منها

إجياد سجل دقيـق وكامـل وتـارخيي بانتـهاكات وخمالفـات حقـوق اإلنـسان                ”    
واحلقوق االقتصادية اليت قامت الدولة، واملؤسسات العامة، وكذلك شـاغلو املناصـب            

 ١٩٦٣ديــسمرب / كــانون األول١٢ا بــني العامــة بارتكاهبــا ضــد أشــخاص يف الفتــرة مــ
، وذلك عن طريق مجلة أمور منها إجـراء حتقيقـات وعقـد             ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٨ و

جلسات استماع لتحديـد حـاالت االنتـهاكات اجلـسيمة حلقـوق اإلنـسان أو احلقـوق                 
، واملـــذابح، االنتـــهاكات اجلنـــسيةوالتحقيـــق يف ... االقتـــصادية وطبيعتـــها ونطاقهـــا 

ــر ســبل       وحــاالت اإل ــها، وتقري ــسؤولني عن ــد امل ــانون، لتحدي ــدام خــارج نطــاق الق ع
ــا    ــق هب ــا يتعل ــصاف فيم ــادة يف     . [“ووســائل اإلن ــارة خبــط داكــن زي ــذه العب ــت ه كتب

  . )٥(]التأكيد
 وتعمـل احلكومـة اآلن      وجيري حاليا تنفيذ قانون تقصي احلقائق والعدل واملـصاحلة،          - ١٦

  . على تعيني مفوضني لالضطالع هبذه املهمة
 ويتعــرض الكــثري مــن النــساء  .٢٠٠٦ لعــام ١٦وُســن قــانون محايــة الــشهود رقــم    - ١٧

ضــحايا االنتــهاكات اجلنــسية، والعنــف العــائلي، وغــري ذلــك مــن االنتــهاكات، للمعانــاة دون    
واسـتجابة لـذلك، سـن الربملـان        . التماس سبل اإلنصاف القانونية خوفا من األعمـال االنتقاميـة         

ــة    ــانون محاي ــم  الكــيين ق ــشهود رق ــام ١٦ال ــاذه يف   ٢٠٠٦ لع ــدأ نف ــذي ب ــول١ ال ســبتمرب / أيل
وينـشئ القـانون مجلـة أمـور مـن      . ، لتوفري احلمايـة للـشهود يف القـضايا اجلنائيـة وغريهـا         ٢٠٠٦

ــهم        ــد هويت ــشهود مــن حتدي ــة ال ــضمن محاي ــشهود يت ــة ال ــامج حلماي ــها برن ، )اجلــزء الثالــث (بين
ــا    ــذين حيت ــة خاصــة للــشهود ال ــة وترتيبــات جتاري ــادة (جون إىل محاي ــشهود  ) ٢٦امل وحــصانة ال

  ). ٣٤املادة (يتصل باإلجراءات القانونية اليت قد تتخذ ضدهم  فيما
وقامت اللجنة الكينية إلصالح القانون بتنقيح وإعـادة صـياغة عـدد مـن مـشاريع                  - ١٨

الـوزراء   وقدمت مشاريع القـوانني هـذه إىل جملـس    .القوانني التقدمية فيما يتعلق حبقوق املرأة 
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وحــدث هــذا مــن قبيــل التــسليم  . إلقرارهــا، وســتقدم بعــد ذلــك إىل الربملــان ملناقــشتها وســنها 
والتعقيـدات والتناقـضات    . بضرورة محاية املرأة فيما يتـصل باملـسائل املتعلقـة بـالزواج واألسـرة             

وتتــضمن مــشاريع القــوانني . وأوجــه عــدم املــساواة النامجــة عــن وجــود قــوانني خمتلفــة للــزواج 
  : ملنقحة واليت أعيدت صياغتها ما يليا

 الـذي يرمـي إىل معاجلـة مـسائل العنــف     ٢٠٠٧مـشروع قـانون محايـة األسـرة لعــام       ‘١’  
  العائلي ضد املرأة يف سياق األسرة؛ 

 الـذي يرمـي إىل مواءمـة وتوحيـد مجيـع قـوانني            ٢٠٠٧مشروع قانون الزواج لعـام        ‘٢’  
ملتكـافئ جبميـع أنـواع الـزواج، والـنص علـى            الزواج املضمونية، واالعتـراف القـانوين ا      

  إجراءات مبسطة للمسائل الزوجية؛ 
 الذي ينص على أحكام أوضح حلقوق املرأة        ٢٠٠٧قانون املمتلكات الزوجية لعام       ‘٣’  

املتزوجة يف امللكية، وحصوهلا على املمتلكات الزوجية، والـسيطرة عليهـا، والتـصرف             
  . فيها

، ٢٠٠٧نون صياغة مشروع قانون تكافؤ الفرص لعـام      وأعادت جلنة إصالح القا     - ١٩
 وقُــدم مــشروع .مــستخدمة يف ذلــك مــشروع قــانون تكــافؤ الفــرص الــذي انقــضت مدتــه 

القانون إىل الربملان إلصداره يف شكل قانون حيمي ويعـزز املـساواة بـني الرجـل واملـرأة يف كـل                     
وسيـضفي القـانون، يف حالـة    . جماالت احلياة، وجيّرم بصفة خاصة التمييز علـى أسـاس جنـساين       

صدوره، الطابع القـانوين علـى اشـتراط املـساواة بـني مجيـع املـواطنني بغـض النظـر عـن نـوعهم                        
ومـن أجـل   . اجلنساين، وسيجّرم كل أشكال التمييز، مبـا يتمـشى مـع الدسـتور اجلديـد املقتـرح              

ن، أعطـت وزارة    معاجلة مسألة التأخري اليت عاقت إصدار مشاريع القوانني طوال فترة من الـزم            
الشؤون اجلنسانية والطفولـة والتنميـة االجتماعيـة يف خطتـها االسـتراتيجية األولويـة للخطـوات              

  . الالزمة لكفالة سنها
وحدث تقـدم إجيـايب ومـشجع يف العمليـات القـضائية الـيت حـددت وأوضـحت مـدى                      - ٢٠

 الكينيـة، ووفـرت اإلطـار    انطباق اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف احملـاكم     
  . القانوين لتطبيق االتفاقية يف البلد، باإلضافة إىل التقدم يف الساحة التشريعية

 يف عــدد مــن وطبقــت احملــاكم يف كينيــا مباشــرة أحكــام االتفاقيــة كــسلطة قانونيــة    - ٢١
اثــة القــضايا لتحديــد املــسائل ذات الــصلة املتعلقــة بــاملرأة، مبــا يف ذلــك الــزواج القــسري، وور   

وملـا كانـت كينيـا بلـدا        . املمتلكات، وفقا ملا تـنص عليـه االتفاقيـة مـن عـدم التمييـز ضـد املـرأة                  
يأخــذ بنظــام القــانون العــريف، يلــزم أن يكــون هنــاك تــشريع تنفيــذي وطــين لكــل اتفــاق دويل    

وال يوجـد تـشريع تنفيـذي وطـين       . تصدق عليه، من أجل تفعيل انطباق االتفاقات داخل البلـد         
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 القــضاء علــى مجيــع أشـكال التمييــز ضــد املــرأة أو للعديـد مــن االتفاقــات الدوليــة الــيت   التفاقيـة 
صدق عليها البلد على مر السنني، وال يوجد تشريع وطين شامل يـأذن بـالتطبيق احمللـي جلميـع               

وهذا يعين أنه لن يكون هناك إطـار قـانوين لتطبيـق      . االتفاقات الدولية اليت صدقت عليها كينيا     
وهـذه  .  يف البلد، على الرغم من التزام احلكومة بتنفيذها املعرب عنه بالتـصديق عليهـا              االتفاقية

وجيـري يف كينيـا التغلـب علـى     . مشكلة تعـوق تنفيـذ االتفاقـات الدوليـة يف الكـثري مـن البلـدان        
هذه املشكلة عن طريق اهليئة القضائية فيما تصدره من أحكـام قـضائية، وال سـيما فيمـا يتعلـق                    

  . فاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةبتطبيق ات
، الــيت انطــوت علــى مــسألة توزيــع أصــول )٦(ويف قـضية مــاري رونــو ضــد جــني رونــو   - ٢٢

التركة فيما بني املستفيدين من تركة رونو الذي تويف بال وصية، كانت املـسألة األساسـية هـي      
رى حكمـا بإعطـاء قطعـة أصـغر مـن           ما إذا كان من السليم والقانوين أن تـصدر احملكمـة الـصغ            

 على أسـاس أهنـن نـساء وحيتمـل أن يتـزوجن             األرض اليت تشكل جزءا من التركة لبنات املتوىف       
وقــام القاضــي، بعــد أن درس أحكــام  . يف املــستقبل ومــن مث يــرثن ممتلكــات يف أمــاكن أخــرى 

راف تقليديـة متييزيـة،   قانون اخلالفة الذي ترك املسائل املتصلة بامللكية التقليديـة لـألرض إىل أعـ            
بالنظر على حنو أكرب وبطريقة موضوعية يف مدى مناسبة وانطبـاق القـانون الـدويل فيمـا يتعلـق                

وذكـر القاضـي أن كينيـا صـدقت علـى اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال           . بالبـت يف القـضية  
لـدويل اخلـاص    التمييز ضد املرأة، والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية، والعهـد ا               

بــاحلقوق االقتـــصادية واالجتماعيـــة والثقافيـــة، وامليثــاق األفريقـــي حلقـــوق اإلنـــسان وحقـــوق   
الشعوب، وأنه على الرغم من أن البلد يأخـذ بنظريـة القـانون العـريف الـيت تقـضي بـأن القـانون                     

 قـد   العريف الدويل وقانون املعاهـدات ال يـشكالن جـزءا مـن القـانون احمللـي إال حينمـا يكونـان                    
أدجما فيه عن طريق تـشريع تنفيـذي، فـإن الـتفكري احلـايل بـشأن نظريـة القـانون العـريف هـي أن                         
ــة حيثمــا      القــانون العــريف الــدويل وقــانون املعاهــدات كليهمــا ميكــن أن تطبقهمــا حمــاكم الدول

واعتمـد  . يكون هناك تنازع مع قانون الدولة املطبق حاليـا، حـىت يف غيـاب تـشريع تنفيـذي                  ال
لى قانون االجتـهاد القـضائي مـن واليـات قـضائية أفريقيـة أخـرى مثـل زامبيـا يف قـضية                      أيضا ع 

وحـدت هـذه االجتـهادات باحملكمـة إىل الوصـول إىل نتيجـة              . )٧(لونغوي ضد الفنـادق الدوليـة     
مؤداها أن املسألة الرئيسية املتعلقة بالتمييز، اليت تطرحها هذه القضية، لـن تعـاجل علـى حنـو تـام                    

إىل التشريع احمللي وحده، وأن القوانني الدولية ذات الصلة اليت صـدقت عليهـا كينيـا                باالستناد  
  . تنري أيضا قرار احملكمة

التطبيق املباشر األول على يد حمكمـة ألحكـام اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال              - ٢٣
 أرض   قضت احملكمة، على أساس أحكام االتفاقيـة ضـد التمييـز، بتقـسيم             - التمييز ضد املرأة  

املتــوىف، الــيت كانــت يف صــميم الــرتاع علــى اخلالفــة، بالتــساوي واإلنــصاف بــني أوالد وبنــات  
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ويف هذه القضية، طبقت احملكمـة      .  أكرا منها  ١٤,٤٤املتوىف التسعة، وحصول كل منهم على       
مباشرة، وألول مرة، االتفاقية للبت يف مسألة إرث حساسة كـان حيكـم فيهـا حـىت اختـاذ هـذا                     

، الـسلطة  ٢٠٠٥أبريـل  /وميثل القرار الذي صدر يف نيـسان   .  حقوق ومصاحل النساء   القرار ضد 
ملـة يف اإلرث    االتوجيهية اآلن بشأن مسائل اإلرث، خاصة حيثما تكـون حقـوق البنـات واألر             

داخلة يف املوضوع، وما برح قضاة احملكمة العليا يـستخدمونه عنـد البـت يف قـضايا اخلالفـة يف       
ختلفة اليت ال تسمح قوانينها العرفية بأن ترث البنـات ممتلكـات الـشخص    عدد من اجملتمعات امل 

  . املتوىف
التطبيق الالحق على يد حمكمة ألحكام اتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز         - ٢٤

 كـان اخلـالف يف      - ٢٠٠٠ لعـام    ١٢٦٣ يف قضية اخلالفة يف احملكمة العليا رقـم          - ضد املرأة 
يتعلـق بتوزيـع املمتلكـات يف تركـة املتـوىف فيمـا بـني               ) املتـوىف ( نتوتو   قضية تركة لوريونكا أويل   

أوالده، وكان أبناؤه من الرجال يزعمون أن توزيع تركة املتوىف حبكـم القـانون، ينظمـه قـانون                 
  . ماساي العريف الذي ال يسلم حبق البنات يف وراثة تركة آبائهم

إىل قــضية رونــو ضــد رونــو الــيت   عوأشــارت احملكمــة لــدى حكمهــا يف هــذا املوضــو    - ٢٥
احتكم فيها القاضي إىل أحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وغريها مـن                

 ٨٣االتفاقيات الدولية على أهنا سلطة، وأصـدر حكمـا أكـد فيـه أنـه ال ميكـن اسـتخدام املـادة            
ــى أســاس اجلــنس يف      ) ب) (٤( ــالتمييز عل ــسمح ب ــيت ت ــا، ال ــن دســتور كيني ــانون  م  مواضــيع ق

األحــوال الشخــصية، للتمييــز ضــد املــرأة يف وراثــة املمتلكــات ألن كينيــا صــدقت علــى اتفاقيــة  
. القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة وغريهـا مـن الـصكوك الدوليـة الـيت حتـرم التمييـز               

  : وذكرت احملكمة
دم إن الــسيد موكــومي يف الوقــت الــذي يتفــق فيــه علــى مبــدأ وروح عــ... ”    

الـيت يـرى أهنـا حتمـي أو         ) ٤ (٨٢التمييز الوارد يف الدستور، أكـد علـى أحكـام املـادة             
تقر القوانني املتعلقة بأيلولة املمتلكات عند الوفاة أو أي مواضيع أخرى تتعلـق بقـانون          

 املـذكور ينطـوي علـى ذلـك         عـرض وأالحظ بالفعل أنه يبدو أن ال     . األحوال الشخصية 
الــيت تــضمنت ) ٣ (٨٢رض املــرء تــاريخ التعــديل يف املــادة ولكــن لــو اســتع. االســتثناء

، فإنين أرى أنـه ال ميكـن تـصور أن روح الدسـتور هـي تلـك الـيت                    “أو اجلنس ”عبارة  
لقد صدقت كينيا على مجيع العهـود واملعاهـدات الدوليـة قبـل             . قدمها السيد ميكومي  

ــذكور يف الدســتور   ــديل امل ــادة  . إجــراء التع ــاال) أ (٨٢ومت ســن امل ــع احلكــم  ب قتران م
والذي مل يتضمن التمييز على أسـاس اجلـنس، وتـبني     ) ٣ (٨٢األصلي الوارد يف املادة     

ــديل        ــضروري إجــراء التع ــات أن مــن ال عقــب اعتمــاد عــدد مــن املعاهــدات واالتفاقي
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ويف ظـل هـذه الظـروف، ميكـن أن يفتـرض            . إلدراج حظر التمييز على أسـاس اجلـنس       
ور بعد أن أصـبحت كينيـا       لضروري إدخال التعديل املذك   املرء بأمان بأنه تبني أن من ا      

  . يد بالقوانني الدولية، وقيمها، وروحهاعرضة للتق
ــا مدركــة للمعاملــة التمييزيــة الــيت تتعــرض هلــا النــساء يف مجيــع          وكانــت كيني

ــة والشخــصية   ــا عــن علــم وحــق خطــوة    . جوانــب القــوانني العرفي وهلــذا اختــذت كيني
وهـذا هـو املطمـح الـذي        .  ضد املرأة جبميع طرقه وأنواعه     جسورة للقضاء على التمييز   

وينبغي أال يـشكل دسـتور أي بلـد يف          ... وصل إليه البلد ويعتزم عن حق البقاء عنده         
وهكـذا فـإنين    ... العامل جمرد جـسد أو هيكـل عظمـي دون روح أو نفـس خاصـة بـه                   

ــادة   ــام امل مــان أي مل توضــع، وال ميكــن أن توضــح، حلر  ) ب) (٤ (٨٢أرى أن أحك
والتوصـل إىل   . شخص من حقه االجتمـاعي أو القـانوين علـى أسـاس اجلـنس فحـسب               

وينبغـي  . رأي خبالف ذلك سيحط من الكرامة البشرية مـع تطبيـق اجلـنس بوجـه عـام                
  . يل أن أضيف أن اختاذ رأي مغاير سيوجد حتما اختالال وحالة تتسم بالسخف

) قـانون اخلالفـة    (٣٢ادة  وسأقرر دون أي حتفظ، حىت وإن كانت أحكـام املـ              
تطبق بالفعل على منطقة يواسني غيشو، وحىت وإن كان قانون ماسـاي العـريف ينطبـق                
ــدهن        ــة تركــة وال ــات يف وراث ــذي يلغــي حــق البن ــانون العــريف ال علــى التركــة، إن الق

مــن قــانون )) ٢ (٣املــادة (ميكــن تطبيقــه ألن ســيكون مناقــضا للعدالــة واألخــالق    ال
 وهكــذا فــإنين أرى أن مــن حــق البنــات املعترضــات أن يــرثن مــن   ) ...نظــام القــضاء

   “.أوتشورا أويروا/كيسمارا/آر ناروك. ركة املعروفة باسم إلأصول الت
حتديد موعد لبـدء نفـاذ قـانون الوقايـة مـن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية واإليـدز                      - ٢٦

ضـد االغتـصاب وغـريه مـن      ميكن أن يؤدي هذا القانون إىل تعزيز محاية النـساء    .ومكافحتهما
: أعمال اإليذاء اجلنسي، واألشكال األخرى من املظامل املتعلقة بـاجلنس والنـوع اجلنـساين ألنـه               

؛ ويـنص علـى تــدابري   ) منـه ٢٦املــادة (حيظـر العـدوى عـن علـم بفــريوس نقـص املناعـة البـشرية        
نص علـى محايـة     للوقاية من فريوس نقص املناعـة البـشرية واإليـدز وإدارهتمـا ومكافحتـهما، ويـ               

وتعزيز الصحة العامة، وتوفري ما هو مناسب من معاجلة، وإرشاد، ودعـم، ورعايـة لألشـخاص         
املــصابني بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية واإليــدز أو الــذين هــم عرضــة لإلصــابة هبمــا، وحيظــر  
التمييز يف أماكن العمل، واملدارس، واملؤسـسات الـصحية، مبـا يف ذلـك حظـر فـرص أي قيـود                     

 السفر أو السكن، أو املنع من اخلدمة العامة، أو احلرمان من خدمات الـدفن، أو احلرمـان                  على
مــن اخلــدمات االئتمانيــة والتأمينيــة علــى أســاس اإلصــابة الفعليــة أو املتــصورة أو املــشتبه فيهــا     

ــشرية فحــسب    ــة الب ــى هــذه األعمــال     . بفــريوس نقــص املناع ــة عل ــى عقوب ــانون عل ــنص الق وي
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ومل يتحقـق بعـد أثـر هـذا القـانون ألن مـن املقـرر                . يزية بصفتها أفعاال جرمية   واملمارسات التمي 
  . ٢٠٠٩أبريل / نيسان٣٠أن يبدأ نفاذه يف 

 وينبغـي أن يكـون هـذا        .٢٠٠٩اعتماد برملان كينيا لقـانون األفعـال اجلنـسية لعـام              - ٢٧
وحيظــر . ينيــاالقــانون معلمــا يف احلــد اهلــام مــن العنــف اجلنــسي جبميــع أشــكاله ومظــاهره يف ك 

القانون مجيع أشكال العنف واإليذاء اجلنسيني، مبا يف ذلك العنف اجلنـسي ضـد املـرأة، ويـنص       
دة علــى االغتــصاب وغــريه مــن أشــكال االنتــهاكات اجلنــسية، ينبغــي أن   مــشدعلــى عقوبــات 

ن وعني املدعى العام لكينيا فرقة عمل متعددة القطاعات معنية بتنفيذ قـانو           . يكون هلا أثر رادع   
 وأطلــق أعماهلــا، وهــي فرقــة عمــل ذات اختــصاص معــني وهــو  ٢٠٠٦األفعــال اجلنــسية لعــام 

إعداد إطار سياسي وطين ومبادئ توجيهية وطنية والتوصية هبمـا لتنفيـذ وإدارة قـانون األفعـال                 
، واقتــراح تــدابري فعالــة لوضــع خمططــات وبــرامج وآليــات أخــرى حتظــى  ٢٠٠٦اجلنــسية لعــام 

ة ومعاجلــة ورعايــة ضــحايا العنــف اجلنــسي، ومعاجلــة مــرتكيب األفعــال  بــالقبول مــن أجــل وقايــ
  . اجلرمية اجلنسية واإلشراف عليهم وإعادة تأهيلهم، ضمن أمور أخرى

ونظمــت فرقــة العمــل املعنيــة باملبــادئ التوجيهيــة للمــدعني العــامني واملنــشأة مبوجــب      - ٢٨
 لتوعيــة وتــدريب املــدعني العــامني  بـرامج إقليميــة ٢٠٠٦قـانون األفعــال اجلرميــة اجلنــسية لعــام  

وتـسترشد فرقـة العمـل، يف أدائهـا لواليتـها، مببـادئ املـساواة بـني                 . وغريهم من اجلهات املعنيـة    
  . اجلنسني، ومراعاة املنظور اجلنساين، وحقوق اإلنسان

 يف الوقت الذي حترز فيه فرقة العمـل تقـدما، جيـري             :أنظمة لألفعال اجلرمية اجلنسية     - ٢٩
. قانون األفعال اجلرمية اجلنسية يف الكثري من القضايا ويتوقع احلصول على نتائج إجيابيـة             تطبيق  

 تــشرين ١٧ املؤرخــة ١٣٢وعــالوة علــى ذلــك، صــدرت مبوجــب املــذكرة القانونيــة رقــم        
، أنظمــة تفــصيلية لألفعــال ٢٠٠٦ لعــام ١٣٣، واملــذكرة القانونيــة رقــم ٢٠٠٨أكتــوبر /األول

األحكام الصادرة ضد مرتكيب األفعال اجلرميـة اجلنـسية، واإلذن بإنـشاء     اجلرمية اجلنسية لتعزيز    
للخطرييــن مــن مــرتكيب ) الرينــا(مــصرف لبيانــات احلمــض النــووي الــرييب املــرتوع األكــسجني 

األفعــال اجلرميــة، يتكــون مــن مؤشــر ملــسرح اجلرميــة، ومؤشــر للخطرييــن مــن مــرتكيب األفعــال 
اخلـاص هبـم،    ) الرينـا (النـووي الـرييب املـرتوع األكـسجني         اجلرمية اجلنسية، مبا يف ذلك احلمض       

وتـسمح األنظمـة بإعـداد صـورة        . لتعزيز إجراءات التعرف على اجملـرمني يف قـضايا االغتـصاب          
ــة اجلنــسية وحفــظ البيانــات املتعلقــة بــاحلمض النــووي الــرييب املــرتوع      ملــرتكيب األفعــال اجلرمي

  . األكسجني اخلاص هبم طوال حياهتم
ــدت حمكمــة  - ٢٠٠٦يــذ احملــاكم لقــانون األفعــال اجلرميــة اجلنــسية لعــام      تنف  - ٣٠  أي

االستئناف أول إدانة مبوجب قانون األفعال اجلرمية اجلنسية يف قضية شـهدت حكمـا بالـسجن       
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 ٨٠االسـتئناف اجلنـائي رقـم       (مدى احلياة ضد شخص قـام بـإغواء األطفـال يف القـضية التاليـة                
  ). امبو أومومبو ضد اجلمهوريةجيكوب أودي) كيسومو (٢٠٠٨لعام 
 تقـوم احلكومـة     .تنفيذ الربامج واألنشطة الرامية إىل القضاء على التمييز ضد املرأة           - ٣١

الكينية حاليا، بغية إكمال التدابري التـشريعية والقـضائية لتعزيـز حقـوق املـرأة، بتنفيـذ عـدد مـن                 
ــاون مــع شــركاء     ــا أو بالتع ــا مبفرده ــشطة إم ــربامج واألن ــع   وتوا. ال ــاون م ــة، بالتع صــل احلكوم

الــشركاء اإلمنــائيني، تنفيــذ برنــامج لإلصــالح يف قطــاع احلكــم، والعــدل، والقــانون، والنظــام،  
وزارة، وإدارة، ووكالـة، عـن طريـق وزارة العـدل والوئـام الـوطين،        ) ٣٠(يغطي ما يزيد علـى      
انون، والنظـام   وتتمثل رؤية برنامج إصالح قطاع احلكم، والعـدل، والقـ         . والشؤون الدستورية 

كينيــا آمنــة، ومأمونــة، ودميقراطيــة، وعادلــة، وخاليــة مــن الفــساد، وحتتــرم حقــوق   ”يف إقامــة 
إصــالح وتعزيــز مؤســسات   ” وتــتلخص مهمتــها يف  “اإلنــسان، ويــسودها الرخــاء للجميــع   

القطــاع لتعزيــز محايــة حقــوق اإلنــسان، واحلكــم الــذي يتــسم بالكفــاءة واملــساءلة والــشفافية،   
سعيا لتنفيذ هذه الرؤية واملهمـة، يلتـزم الربنـامج بقـيم مـشتركة تتـضمن اإلصـالح                  و. “والعدل

  . القائم على احلقوق، واالستجابة للمنظور اجلنساين ضمن أمور أخرى
وقد أُدمج برنامج إصالح قطاع احلكم والعدل والقانون والنظـام منـذ إنـشائه يف عـام                   - ٣٢

وتتــضمن آثــار الربنــامج التعــاون مــع القــادة  . ا يف خطــط احلكومــة وبراجمهــا وميزانياهتــ ٢٠٠٣
 أرملـة طـردن مـن أسـرهن العتراضـهن علـى             ٢٠احملليني، كمـا أنـه شـهد نقـل مـا ال يقـل عـن                 

وتتضمن عملية النقل توعية أعضاء اجملتمع حبقوق املرأة، واحلظـر القـانوين            . وراثة األرملة قسرا  
  . املنازل املهدمةالنتهاكات حقوق الوراثة، واملساعدة يف إعادة إعمار 

 تنــهض حكومــة كينيــا، بالتعــاون مــع .الربنــامج الــوطين للمعونــة القانونيــة والتوعيــة  - ٣٣
الشركاء اإلمنائيني، بتنفيذ برنامج وطين للمعونة القانونية والتوعية، حتت إشراف وزارة العـدل              

ـــ . والوئــــام الــــوطين والــــشؤون الدســــتورية   /ولوأطلقــــت احلكومــــة الربنــــامج رمسيــــا يف أيلـ
يـوفر املـشروع اآلن   . وبالشراكة مع اهليئـة القـضائية ومنظمـات اجملتمـع املـدين         . ٢٠٠٨سبتمرب  

املعونة القانونية للكينيني، مبن فيهم النـساء الـاليت مل يكـن مبقـدورهن حـىت اآلن احلـصول علـى                
انيـة املاليـة    املعونة القانونية والتوعية ذات الصلة، بالنظر إىل التكلفة الباهظة، وعـدم تـوفر اإلمك             

وسيجري بعد االنتهاء من املرحلـة التجريبيـة للمـشروع، تقيـيم شـامل ملـا صـادفه مـن           . واملادية
ويوفر املشروع حاليـا الـسبيل أمـام النـساء          . جناحات وحتديات بغية تنفيذه على الصعيد الوطين      

اكم، مـع  يف املناطق اليت يغطيها اللتماس اإلنـصاف إزاء انتـهاك حقـوقهن عـن طريـق نظـام احملـ              
  . احلصول على مساعدة قانونية من أفراد مؤهلني يعينون يف إطار املشروع
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 وضعت احلكومة خطـة واسـتراتيجية وطنيـة طموحـة للبلـد حتمـل          .٢٠٣٠رؤية عام     - ٣٤
 مـن خـالل     ٢٠٣٠وتضع هذه اخلطة رؤية وطنية يتم حتقيقهـا يف عـام            . ٢٠٣٠اسم رؤية عام    

واهلـدف مـن رؤيـة      . الـسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة     ثالث ركائز أساسـية، وهـي الركـائز         
إقامة جمتمع عادل يسوده الوئام ويتمتع بالتنميـة        ” يف إطار الركيزة االجتماعية هو       ٢٠٣٠عام  

ــة   ــة ومأمونـ ــة نظيفـ ــصفة يف بيئـ ــة املنـ ــشواغل  . “االجتماعيـ ــة الـ ــزة االجتماعيـ ــددت الركيـ وحـ
ــسلطة و    ــع ال ــصاف يف توزي ــسانية، وال ســيما اإلن ــا إحــدى    اجلن ــى أهن ــسني عل ــوارد بــني اجلن امل

وترمي اخلطة إىل زيادة الفرص عامة بـني النـساء، وزيـادة مـشاركة املـرأة يف مجيـع                   . األولويات
وتـسعى إىل عمــل ذلـك بالبــدء   . عمليـات صــنع القـرارات االقتــصادية واالجتماعيـة والــسياسية   

 فـــرص األعمـــال التجاريـــة، بزيـــادة متثيـــل املـــرأة يف الربملـــان، وحتـــسني إمكانيـــة الوصـــول إىل 
واخلــدمات الــصحية، واخلــدمات التعليميــة، واإلســكان، والعدالــة جلميــع اجملموعــات احملرومــة، 

فيها النساء، واألشخاص ذوو اإلعاقة، والشباب، واألشخاص الـذين يعيـشون يف األراضـي               مبا
لثقافيــة القاحلــة وشــبه القاحلــة وغريهــا، وتقليــل أوجــه الــضعف عــن طريــق حظــر املمارســات ا

ــات         ــام الفتي ــدارس أم ــادة االلتحــاق بامل ــاث، وزي ــشويه األعــضاء التناســلية لإلن ــل ت ــضارة مث ال
واألطفال من جمتمعات الرحل واجملتمعات الريفية الفقـرية وجمتمعـات األحيـاء الفقـرية، وحتقيـق            
املــساواة واإلنــصاف بــني اجلنــسني وحتقيــق العدالــة، مبــا يف ذلــك االرتقــاء بتــدريب األشــخاص  

  . ذوي اإلعاقة واالحتياجات اخلاصة
 مـشاريع رئيـسية سـتنفذ خـالل         ٢٠٣٠ لرؤيـة كينيـا لعـام        - صندوق مـشاريع املـرأة      - ٣٥

.  مـن أجـل تعزيـز حقـوق املـرأة     ٢٠١٢-٢٠٠٨اخلطة اخلمسية األوىل املتوسطة األجل للفتـرة        
تـوفرة لـه وكفاءتـه      ومن بني هذه املشاريع صندوق مشاريع املـرأة، مبـا يف ذلـك زيـادة املبـالغ امل                 

واملـشروع الثـاين هـو إنـشاء صـندوق احلمايـة            . عامة يف املشاريع الـيت تطلقهـا املـستفيدات منـه          
الفقرية يف كينيا، وهو أيـضا مـشروع رئيـسي آخـر يف     /االجتماعية لدعم املرأة األصلية الضعيفة    

ــام      ــا لع ــة كيني ــة لرؤي ــزة االجتماعي ــام   ٢٠٣٠إطــار الركي ــول ع ــشاؤه حبل . ٢٠١٢، وســيتم إن
وســيقطع هــذان املــشروعان الرئيــسيان شــوطا طــويال حنــو ســد الفجــوة احلرجــة يف امليــدان          

  . االقتصادي واالجتماعي لصاحل املرأة
 على الرغم من التقدم احملرز، ال تـزال باقيـة بعـض التحـديات               - التحديات والعقبات   - ٣٦

حاليــا تــدابري لتــوفري وعلــى الــرغم مــن أنــه تتخــذ . القدميــة وظهــرت بعــض التحــديات اجلديــدة
. املعلومات القانونية عن احلقوق، فإن التدابري املتخـذة حـىت اآلن حمـدودة يف نطاقهـا ومواردهـا           

وتــستهدف حلقــات العمــل املعقــودة للتوعيــة بــاحلقوق القانونيــة يف املنــاطق واملقاطعــات عــددا  
امج إىل حـد كـبري      وتعتمـد الـرب   . حمدودا مـن املـشتركني وال تأخـذ يف احلـسبان غالبيـة الـسكان              

على التمويل املقدم من املاحنني الذي قل حاليا إىل حد كبري، مما جيعل مـستقبل معظـم الـربامج                   
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ونتيجـة هلـذه التحـديات، ضـمن غريهـا، ال تـزال حالـة املـرأة فيمـا يتـصل                   . يكتنفه عـدم الـيقني    
ــدد          ــد ع ــى يف تزاي ــذي يتجل ــى النحــو ال ــبري، عل ــيئة إىل حــد ك ــة س ــة القانوني حــاالت باحلماي

  .  أدناه١االغتصاب يف البلد، املبينة يف اجلدول 
  

   ١اجلدول 
  ٢٠٠٨-٢٠٠٢إحصاءات اجلرمية السنوية، 

  
احلاالت املبلغ عنها 
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ لدى مراكز الشرطة

االغتــــصاب مبــــا يف 
ذلـــــــــك حماولـــــــــة 

 ٣ ١٢٦ ٣ ٥١٧ ٣ ٣١٣ ٣ ١٤٥ ٣ ٤٣٩ ٣ ٣١٧  ٢ ٠٠٥ االغتصاب
 ١٣٣ ١٧٧ ٢٥٢ ١٠٧ ١٨٢ ٦٢ ٧٦ الفساد

  
حكومة كينيا، وزارة التخطيط والتنمية الوطنية، مديرية الرصـد والتقيـيم، التقريـر املرحلـي الـسنوي                   :املصدر  

 وإدارة ٢٠٠٨، الدراسة االستقصائية االقتـصادية لكينيـا لعـام    ١٢٤، ص  )٢٠٠٦-٢٠٠٥(الثالث  
   .شرطة كينيا

  
ــواردة يف اجلــدول  وال تتــضمن األرقــ   - ٣٧ ــساء   ١ام ال  أعــاله املعــدل املرتفــع الغتــصاب الن

 ٢٠٠٧بعـد االنتخابـات يف أواخـر عـام     الـيت وقعـت   والفتيات الصغريات قبـل أحـداث العنـف         
 ١ ٥٠٠وتفيد التقارير أنه مت يف هذه الفترة اغتـصاب          .  ويف أثنائها وبعدها   ٢٠٠٨وأوائل عام   

 من الناس أصيبوا بفريوس نقص املناعة البـشرية يف          سيدة، معظمهن بشكل مجاعي، وأن الكثري     
ومثة شك يف أن عدد النساء الاليت تعرضن للعنف اجلنـسي أو اجلنـساين يزيـد علـى                  . أثناء ذلك 

ذلك، ولكن الكثري من حاالت االغتصاب اليت وقعت يف تلك الفتـرة مل يبلـغ عنـها بـالنظر إىل                   
ويفيــد تقريــر اللجنــة .  االغتــصاب بعــد ذلــكاهنيــار القــانون والنظــام وقتــل العديــد مــن ضــحايا

 أنـه بـسبب الـسياق الـذي وقعـت فيـه             “تقرير واكـي  ”املعنية بالعنف بعد االنتخابات يف كينيا       
أعمال العنف اجلنسي، اختـذت هـذه األعمـال شـكل االغتـصاب اجلمـاعي أو الفـردي، وكـان                    

ــشويه األعــضاء ا        ــشعة لت ــال ب ــه حــدثت أعم ــي، وأن ــدافع عرق ــها ب ــاث  الكــثري من لتناســلية لإلن
  . والذكور

ــرادا مــن        - ٣٨ ــد مــن ضــحايا العنــف اجلنــسي إصــابات أخــرى، وفقــدوا أف وحلقــت بالعدي
أسرهم، وديارهم وممتلكاهتم ومل يكـن لـديهم مـالذ يلجـأون إليـه التماسـا للمـساعدة، وانتـهى                    

 قـوت  هبم األمر حبياة الوحـدة أو العـيش يف خميمـات املـشردين داخليـا دومنـا وسـيلة الكتـساب           
ومثة مزاعم بأنه كان من بـني مـرتكيب أعمـال العنـف اجلنـسي أفـراد مـن قـوات األمـن                       . يومهم
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الكينية، مبن يف ذلك أعضاء من وحدة اخلدمـة العامـة وأعـضاء مـن القـوات املـسلحة، وشـرطة                 
ومن أجـل معاجلـة اإلدعـاء بتـورط قـوات األمـن يف أعمـال                . اإلدارة، وأعضاء من قوات األمن    

ي، أنــشأت قــوة الــشرطة فرقــة عمــل للتحقيــق يف االهتامــات املوجهــة ضــد أفــراد  العنــف اجلنــس
  . الشرطة املعنيني

وتتــضمن التحــديات الــيت تواجــه هــذه التطــورات التــشريعية تــسخري اإلرادة الــسياسية    - ٣٩
ــز املــساواة بــني اجلنــسني    وتتــصدى منظمــات اجملتمــع املــدين هلــذه   . واشــتراك الرجــال يف تعزي

ــإجر  ــسان موجهــة حنــو الرجــال      التحــديات ب ــشأن حقــوق اإلن ــة ب اء محــالت للتثقيــف والتوعي
  . والنساء يف البلد

    
   التدابري املتخذة لتنمية املرأة والنهوض هبا - ٣املادة     

 أعـاله، بـسبل شـىت       ٢تعزز التدابري التشريعية والتدابري األخرى الواردة يف إطـار املـادة              - ٤٠
إال أنـه يلـزم يف إطـار هـذه املـادة توثيـق            .  يف عدد من اجملـاالت     ويف واقع احلال، النهوض باملرأة    

  . التدابري احلكومية اليت يقصد هبا على وجه التخصيص النهوض باملرأة
 شــهد إنــشاء وزارة الــشؤون اجلنــسانية، والرياضــة،   - اإلطــار الــسياسي واملؤســسي   - ٤١

 بدايـة النظـر     ٢٠٠٣ل يف عـام     والثقافة، واخلدمات االجتماعية عقب االنتخابـات الوطنيـة بقليـ         
وحتـت إشـراف    . ز يف حالـة ووضـع املـرأة ومـشاركتها يف خمتلـف جمـاالت احليـاة يف البلـد                   املركّ

 . بشأن املساواة بـني اجلنـسني والتنميـة        ٢٠٠٦ لعام   ٢ورقة الدورة رقم    عتمدت  الوزارة، اُ 
لـيت تـشري إىل أوجـه       ومتثل هذه الورقة سياسـة احلكومـة بـشأن املـساواة بـني اجلنـسني والتنميـة ا                 

عدم املساواة بني اجلنسني املسلم هبا، والعوامل اليت تسهم يف وجود الوضـع غـري املتكـافئ بـني                   
وهـذه الـسياسة    . الرجل واملرأة، وتبني التزام احلكومة مبعاجلة أوجه عدم املساواة القائمـة حاليـا            

الـصكوك الدوليـة املعنيـة    جزء من التـزام احلكومـة بعـالج الـشواغل اجلنـسانية املعـرب عنـها يف                
  . بالشؤون اجلنسانية وحقوق اإلنسان اليت أصبحت كينيا طرفا فيها

 عـن التـزام احلكومـة بالنـهوض بوضـع          وتعرب سياسة املساواة بني اجلنسني والتنميـة        - ٤٢
املـرأة علـى النحـو الــوارد يف اتفاقيـة القـضاء علــى مجيـع أشـكال التمييــز ضـد املـرأة والــصكوك          

واهلدف العام للسياسة هو كفالة متكـني املـرأة وتعمـيم احتياجاهتـا وشـواغلها               . خرىالدولية األ 
يف مجيــع قطاعــات التنميــة يف البلــد حــىت ميكنــها أن تــشارك يف املبــادرات اإلمنائيــة وأن تــستفيد 

وتؤكد السياسة على ضرورة التركيز على استراتيجيات الـتمكني الـيت         . منها على قدم املساواة   
ى فهم الصالت األساسية داخل القطاعـات فحـسب وإمنـا تـسلم أيـضا بـأن النـهج        ال تربهن عل  

القــائم علــى املنظــور اجلنــساين والتنميــة هنــج شــامل، ومــن مث ينبغــي أن تــدرج االســتراتيجيات   
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الربناجمية املساواة كهدف وكآلية لتحقيق التنمية اليت تـوازن بـني شـؤون اجلنـسني، عـن طريـق                   
  . املرأة والرجلإزالة أوجه التباين بني 

وتتــوىل سياســة املــساواة بــني اجلنــسني والتنميــة إنــشاء مؤســسات ووضــع بــرامج      - ٤٣
وتنـهض وزارة الـشؤون اجلنـسانية       .  يتم عن طريقها تنفيذ األهداف احلكوميـة احملـددة         وأنشطة

والطفولة واخلدمات االجتماعية، عن طريق إدارة الشؤون اجلنسانية واللجنـة الوطنيـة للـشؤون              
نسانية بدعم تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين يف مجيـع وزارات احلكومـة، وإسـداء املـشورة                    اجل

بــشأن أثــر مجيــع الــسياسات احلكوميــة علــى املــرأة، ورصــد حالــة املــرأة، واملــساعدة يف صــياغة 
  . السياسات وتنفيذ االستراتيجيات الرامية إىل القضاء على التمييز اجلنساين

ــربامج و   - ٤٤ ــضمن ال ــة وتت ــشطة العالجي ــسني     األن ــني اجلن ــساواة ب ــة امل ــواردة يف سياس  ال
إنشاء آليات مؤسسية لتعزيز تعيني املرأة يف املناصب العليـا لـصنع القـرارات، والعمـل         : والتنمية

على حتقيق التوازن بني اجلنسني يف املرشحني الوطنيني لالنتخاب أو التعيني يف اهليئات الدوليـة               
وتستهدف هذه الربامج واألنـشطة عـالج أوجـه عـدم املـساواة             . رد الالزمة واحمللية، وتعبئة املوا  

الـسياسة،  (املوجودة يف اشتراك الرجال والنـساء يف خمتلـف القطاعـات، مبـا فيهـا قطـاع العمـل                    
، مع مالحظة أن عدد الفقريات مـن النـساء، علـى سـبيل املثـال، يزيـد علـى عـدد                      )١٠-٦ص  

  ). ٩السياسة، ص (رية والريفية على حد سواء الفقراء من الرجال يف املناطق احلض
 مت اآلن تقـسيم     - إنشاء وزارة الشؤون اجلنسانية، والطفولة، والتنميـة االجتماعيـة          - ٤٥

. وزارة الــشؤون اجلنــسانية، والرياضــية، والثقافــة، واخلــدمات االجتماعيــة ســابقا إىل وزارتــني  
ماعيـة هـي اآلليـة اجلديـدة النـشطة وذات          ووزارة الشؤون اجلنسانية، والطفولـة، والتنميـة االجت       

الكفــاءة لــدفع تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين، وتعزيــز تنفيــذ االتفاقــات الدوليــة الــيت تعــاجل     
ولقـد وضـعت الـوزارة خطـة اسـتراتيجية لتوجيـه أعماهلـا ذات األولويـة                 . املساواة بني اجلنسني  

لعمليات اإلمنائيـة، وتـدبري امليزانيـة الوطنيـة،     الرامية إىل تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع ا       
ــدخالت، وتعزيــز التعــاون            وتعزيــز تــوفري البيانــات املقــسمة حــسب اجلــنس بغيــة توجيــه الت

  . والشراكة مع اجلهات املعنية من أجل التنمية املستدامة
ويوجد لدى وزارة الشؤون اجلنـسانية، والطفولـة، والتنميـة االجتماعيـة موظفـون          - ٤٦

 موظفـا مـن أصـل       ١ ٤٤٦ويبلـغ عـدد املـوظفني العـاملني حاليـا           .  مؤهلون تأهيال عاليا   فنيون
. وهــو العــدد املــأذون بــه مــن املــوظفني الالزمــني لتنفيــذ اخلطــة االســتراتيجية   موظفــا  ٢ ٧٨٢

. وللوزارة إدارات يف كـل منطقـة يف البلـد وموظـف للـشؤون اجلنـسانية يف كـل منطقـة تقريبـا                      
 منطقـة يوجـد هبـا موظفـون معنيـون بالـشؤون             ٨٤، هناك   ٢٠٩لغ عددها   ومن بني املناطق البا   

ــة     ــى صــعيد املنطق ــة عل ــة االجتماعي ــسانية والتنمي ــصلة    . اجلن ــة ذات ال ــني اجلهــات املعني ــن ب وم
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بالوزارة، الشركاء اإلمنائيون، واملؤسسات األكادميية والبحثية، ووكـاالت اإلعـالم والعالقـات            
نظمــات اجملتمعيــة، واجملتمعــات احملليــة، فــضال عــن اهليئــة القــضائية  العامــة، واجملتمــع املــدين، وامل

  . )٨(والقطاع اخلاص، والوزارات املختصة، واملؤسسات احلكومية
 متكنــت احلكومــة، عــن طريــق شــعبة الــشؤون      - التقــدم صــوب النــهوض بــاملرأة     - ٤٧

زارة، مـن إحـراز   اجلنسانية وجلنة الشؤون اجلنـسانية واملؤسـسات األخـرى املنـشأة يف إطـار الـو          
  : وتتضمن اإلجراءات املتخذة ما يلي. تقدم صوب النهوض باملرأة يف خمتلف القطاعات

ــة        •   ــل وزارات احلكومـ ــسانية يف كـ ــشؤون اجلنـ ــسيق الـ ــز لتنـ ــشاء مراكـ ــغ اآلن (إنـ تبلـ
ــاة املــــسائل اجلنــــسانية يف كــــل وزارات وإدارات   ) وزارة ٤١ ــيم مراعــ لتيــــسري تعمــ

 احلكومة؛ 

لخدمة يبني االلتزامات املتصلة باخلدمة بغية حتـسني اخلـدمات يف خمتلـف             وضع ميثاق ل    •  
 ؛ )٩(اجملاالت

ــة تنــسيق ومواءمــة        •   وضــع دليــل للتــدريب بــشأن تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين بغي
مبـــادرات تعمـــيم مراعـــاة املنظـــور اجلنـــساين الـــيت تتخـــذها خمتلـــف اجلهـــات الفاعلـــة  

 احلكومية وغري احلكومية؛ 

  نظام للرصد والتقييم بغية تتبع تعميم مراعاة املنظور اجلنساين على صعيد البلد؛ وضع  •  

 ؛ )٢٠١٢-٢٠٠٨(وضع خطة عمل وطنية لتنفيذ السياسة اجلنسانية   •  

ــاث            •   ــلية لإلن ــضاء التناس ــشويه األع ــة ت ــن ممارس ــي ع ــة للتخل ــل وطني ــة عم وضــع خط
ــة للتخلــي عــن مما   )٢٠١٢-٢٠٠٨( ــة فني ــة وطني ــشاء جلن ــشويه األعــضاء  ، وإن رســة ت

 التناسلية لإلناث، وأمانة بدعم قوي من اجملتمع املدين والشركاء اإلمنائيني؛ 

 قطع األعضاء التناسلية لإلناث؛ /وضع سياسة للتخلي عن ممارسة تشويه  •  

وضــع خطــة اســتراتيجية تــبني مهامهــا، ورؤيتــها، وأهــدافها، وحتــدياهتا، وبراجمهــا،           •  
 سات، والدروس املستفادة؛ وأنشطتها، وأفضل املمار

التعاون مع الـوزارات لوضـع سياسـات جنـسانية قطاعيـة، مثـل الـسياسة اجلنـسانية يف                     •  
؛ ومـشروع سياسـة لـألرض، واسـتراتيجية         ٢٠٠٧جمال التعليم اليت مت وضعها يف عـام         

 لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين لوزارة الزراعة، ضمن أمور أخرى؛ 
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ات احلكوميــة وغــري احلكوميــة لتعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين   التفــاوض مــع املنظمــ  •  
وتعزيز مشاركة املرأة يف خمتلف األنشطة، فضال عن تعزيز املساواة بني الرجـل واملـرأة              

 يف خمتلف اجملاالت؛ 

إجــراء دراســات استقــصائية ملختلــف الــوزارات واإلدارات احلكوميــة لتقريــر حالــة          •  
 طاعات، فضال عن املستوى احلايل ملشاركتها؛ مشاركة املرأة يف خمتلف الق

 . العمل على محاية املرأة من خمتلف اإليذاءات، مثل تشويه األعضاء التناسلية لإلناث  •  

 أجرت شعبة الـشؤون اجلنـسانية والتنميـة االجتماعيـة دراسـة             - التقدم الثقايف للمرأة    - ٤٨
 أسـاس ألنـشطتها الراميـة إىل القـضاء علـى      عن تشويه األعضاء التناسلية للمرأة يف كينيا إلقامـة   

 إىل أن هذه املمارسـة ال تـزال متـارس يف    )١٠(وخلصت اإلدارة يف حتليلها للحالة . هذه املمارسة 
، ممـا ميثـل اخنفاضــا   ٢٠٠٣ يف املائـة مـن النـساء تعرضـن هلـا يف عـام       ٣٢كينيـا، وأنـه يـذكر أن    

أفـــادت الدراســـة أيـــضا أن الفتيـــات و. ١٩٩٨ يف املائـــة يف عـــام ٣٨ضـــئيال باملقارنـــة بنـــسبة 
ممـا كـان عليـه      ) ١٢-٧(يتعرضن اآلن لعملية تشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث يف سـن أبكـر                

، وأن تــشويه العناصــر التناســلية لإلنــاث جيــري علــى حنــو متزايــد  )١٥-١٢(احلــال يف املاضــي 
 جتـري علـى   حتت إشراف طيب، على عكس ما كان حيدث يف املاضي حني كانت هذه العملية          

واختــذت احلكومــة جمموعــة متنوعــة مــن   ). يف ســن اخلامــسة(يــد ممارســني تقليــديني فحــسب  
التدابري القانونية واإلدارية، مبا فيها إصدار مراسيم رئاسية لتجرمي هـذه املمارسـة، الـيت ال تـزال                  

طقــوس تبــدل احلــال، وكفالــة القابليــة للــزواج، وشــرف العائلــة،   : قائمــة ألســباب شــىت منــها 
  . التحكم يف النشاط اجلنسي، واملتطلبات الدينية، واهلوية الثقافية والعرفيةو

 - قطع األعـضاء التناسـلية لإلنـاث      /التعليم وغريه من التدابري لكبح ممارسة تشويه        - ٤٩
يتضح مـن جتربـة البلـد، فيمـا يتـصل بالتـدابري القانونيـة ضـد ممارسـة تـشويه األعـضاء التناسـلية                         

ولقـد  ). ٧الـصفحة   (دابري وحدها ال ميكن أن تقـضي علـى هـذه املمارسـة              لإلناث، أن هذه الت   
ــك          ــا يف ذل ــيم، مب ــشركاء، أســاليب مكرســة للتعل ــف ال ــع خمتل ــاون م ــة، بالتع وضــعت احلكوم

وتنــهض شــعبة الــشؤون اجلنــسانية حاليــا بتنفيــذ تــدابري منــها تــشجيع تعلــيم الفتيــات   . اإلقنــاع
  .  لإلناث، بغية القضاء عليهاملعارضة ممارسة تشويه األعضاء التناسلية

 قامــت - العمــل مــع اهلياكــل القائمــة حاليــا لتخفيــف املمارســات الثقافيــة الــضارة   - ٥٠
احلكومة، يف امليدان الثقايف، ببذل جهـود يف إطـار برنـامج قطـاع احلكـم، والعـدل، والقـانون،                    

ــادة    ــيني(والنظــام، للعمــل مــع الق ــيني يف أجــزاء مع ) القبل ــديني احملل ــد لعــالج   التقلي ــة مــن البل ين
انتهاكات حقـوق املـرأة، وتعزيـز احتـرام حقوقهـا عـن طريـق التوعيـة حبقـوق اإلنـسان وتـدابري              

ففــي مقاطعــة نيــانزا، مــثال عمــل املــسؤولون مــع جملــس حكمــاء ليــو والرؤســاء . عمليــة أخــرى
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احمللـــيني لتعزيـــز احتـــرام حقـــوق املـــرأة مـــن خـــالل التعلـــيم، وحلقـــات التوعيـــة، واملناقـــشات  
 سـيدة علـى األقـل سـبق أن طـردهن أقـارهبن           ٢٠وكان من نتيجة ذلك أن أعيـدت        . االنفرادية

ويوجــد اآلن يف العديــد مــن هــذه  . مــن مــساكنهن الزوجيــة إىل هــذه املــساكن وأعيــد بناؤهــا  
املناطق مستوى ملموس مـن فهـم األضـرار املتعلقـة بوراثـة األرملـة، وبـدأ سـكان هـذه املنـاطق                       

إلنـسان ومـدى انطباقهـا، والعواقـب القانونيـة املترتبـة علـى انتـهاكات                يفهمون طبيعة حقـوق ا    
  . حقوق اإلنسان

، سـن قـانون     ٢٠٠٧ مت، يف عـام      - تقدم املـرأة يف جمـايل الـسياسة وصـنع القـرارات             - ٥١
ــم    ــسياسية رق ــام ١٠األحــزاب ال ــاذه ٢٠٠٧ لع ــدأ نف ــة االشــتراك   . ، وب ــانون كفال ــشد الق وين
 يف احلياة السياسية وصـنع القـرارات فيمـا يتـصل باملـسائل الـسياسية                املتكافئ بني الرجل واملرأة   

 علــى عــدم تــسجيل أي حــزب سياســي إذا كــان ١٤ويــنص القــانون يف املــادة . املتعلقــة بالبلــد
يقوم على أساس جنساين أو يعـزز الدعايـة اجلنـسانية، وإذا كانـت الكلمـات أو الـشعارات أو                    

، ))أ (١٤املـادة   (كن أن تؤدي إىل انقسام بـني اجلنـسني          العالمات أو الرموز اليت يستخدمها مي     
وكان له دستور أو نظام أخالقي تشغيلي ينص بأي شكل من األشكال علـى ممارسـات متيزيـة            

؛ أو يقبـل باسـتعمال      ))ج (١٤املـادة   (تتعارض مع أحكام دستور البلد أو أي قـانون مكتـوب            
ــو     ــادي باســتعماهلما كوســيلة لبل ــوة أو ين ــسياسية  العنــف أو الق ــه ال ــادة (غ أهداف )). د (١٤امل

 يف املائـة مـن كـل        ٥٠ أو   ٣٠وقصر القانون عن أن يكون به حكم ينص على أن تكون نسبة             
ــساء    ــن الن ــانيني املنتخــبني م ــأن تكــون    . الربمل ــاك شــرطا ب ــاغلي   ٣٠إال أن هن ــن ش ــة م  يف املائ

ات العـامالت حاليـا يف   ويبعث األداء فوق املتوسط للنـساء املنتخبـ     . الوظائف من اجلنس اآلخر   
برملان كينيا على األمـل يف أال تكـون اجلهـود املكثفـة املبذولـة لتعزيـز املرشـحات للربملـان دون                      

  . طائل، وهذه مسألة حان أواهنا منذ أمد طويل
 قـام الــرئيس كيبـاكي، اســتجابة   - تقـدم املـرأة يف املــسائل االجتماعيـة واالقتــصادية     - ٥٢

سانية بتعزيــز املــساواة بــني الرجــل واملــرأة يف القطاعــات العامــة،  لتوصــية سياســة الــشؤون اجلنــ
 يف املائـة مــن  ٣٠ بـأن تكـون نـسبة    ٢٠٠٦أكتـوبر  /بإصـدار مرسـوم تنفيـذي يف تـشرين األول    

وعلــى الــرغم مــن أن نــسبة . لنــساءاآلن فــصاعدا مــن مجيــع التعيينــات يف املناصــب العامــة مــن ا
 يف املائة ولـن تكفـل املـساواة بـاملعىن الفعلـي،             ٥٠يف املائة ليست هي نفس الشيء كنسبة         ٣٠

يف ضــوء تــاريخ عــدم املــساواة بــني الرجــل واملــرأة يف كينيــا، كــان املرســوم التنفيــذي الرئاســي  
ومل متتثـل هلـذا املرسـوم التعيينـات احلكوميـة الـيت متـت        . خروجا سارا على تقليد عـدم املـساواة     

 اللـتني حققتـا يف املـسائل        “كريغلـر ” و   “واكي”بعد صدوره، مبا يف ذلك التعيينات يف جلنيت         
 واملتعلقــة باالنتخابــات الرئاســية والعنــف بعــد االنتخابــات  ٢٠٠٧/٢٠٠٨احلاصــلة يف الفتــرة 

إال أن من اجلدير بالذكر أن مسائل العنف اجلنسي واجلنساين مت تناوهلا علـى حنـو         . على التوايل 
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ويف . يدات كمفوضـات أو أمينـات   علـى الـرغم مـن عـدم تعـيني سـ        “واكـي ”موجز يف تقريـر     
 ســفرية مــن بــني املمــثلني الدبلوماســيني للبلــد يف  ١٣إطــار التعيينــات الدبلوماســية، هنــاك اآلن 

  .  بعثة١٠٠بعثاته عرب العامل البالغ عددها 
 قامـت احلكومـة، اعترافـا منـها بـأن النـهوض             - مشاركة املرأة يف التنمية االقتصادية      - ٥٣

ا حــىت تــستطيع أن تتخــذ بنفــسها اإلجــراءات الالزمــة لتحــسني ظروفهــا بــاملرأة يقتــضي متكينــه
 لتيـسري حـصول املـرأة علـى االئتمـان التمـويلي الـصغري         صندوق مـشاريع املـرأة    املادية، بإنشاء   

 ميزانيـة قـدرها   ٢٠٠٧وخصـصت للـصندوق عنـد إنـشائه يف عـام            . وغريه من اخلدمات املاليـة    
صندوق عـن طريـق قنـاتني للتوزيـع، مهـا الوسـطاء             وتـصرف األمـوال مـن الـ       . بليون شلن كـيين   

وقـدمت أمـوال حـىت      . املاليون املختارون وخمطط مشاريع املرأة على صـعيد الـدوائر االنتخابيـة           
ــة      ــة، والتنميـ ــسانية، والطفولـ ــشؤون اجلنـ ــه وزارة الـ ــوىل إدارتـ ــذي تتـ ــصندوق، الـ ــن الـ اآلن مـ

علــــى النحــــو املوضــــح يف   ســــيدة يف كــــل املقاطعــــات الثمــــاين٩٢ ٠٠٠االجتماعيــــة، إىل 
والطلــب علــى االئتمــان يزيــد بكــثري علــى األمــوال املتاحــة املخصــصة مــن وزارة    . ٢ اجلــدول
، تسلم احلكومـة    ٢٠٣٠وكمشروع رئيسي يف إطار الركيزة االجتماعية يف رؤية عام          . اخلزانة

بــضرورة زيـــادة قـــدرة صـــندوق مـــشاريع املـــرأة إذا أريــد لـــه أن يكـــون لـــه أثـــر يف الـــتمكني   
ــصادي للمــرأة ا ــسانية     . القت ــشؤون اجلن ــوظفي ال ــا م ــسانية حالي ــشؤون اجلن ــستخدم وزارة ال وت

والتنميــة االجتماعيــة علــى صــعيد املنــاطق يف كــل أحنــاء البلــد للتوعيــة بالــصندوق وكيفيــة           
  . االستفادة منه

  
   ٢اجلدول 

  فرادى املستفيدات من صندوق مشاريع املرأة حسب املقاطعات
  

 عدد النساء املنطقة
 ٠٠٠ ١١ نريويب

 ٤٥٠ ٩ الشمالية الشرقية

 ٩٠٠ ١٧ ريفت فايل

 ٩٠٠ ٩ الساحلية

 ٤٥٠ ١٣ نيانزا

 ٣٠٠ ١١ الشرقية

 ٢٠٠ ١٠ الوسطى

 ٨٠٠٠ ٨ الغربية

 ٠٠٠ ٩٢ اجملموع

  
    ٢٠٠٩مارس /سجالت صندوق مشاريع املرأة، آذار  :املصدر  
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رى اختذهتا احلكومة لكفالة وصـول       مبادرة أخ   إنشاء صندوق مشاريع الشباب    وميثل  - ٥٤
الــشابات والــشباب يف كينيــا إىل مرافــق االئتمــان لتمكينــهم مــن إقامــة مــشاريع أعمــال جتاريــة  

وقـدم الـصندوق، الـذي تتـوىل إدارتـه وزارة الـشباب             . واحلصول علـى دخـل لتحـسني حيـاهتم        
   .والرياضة، خدماته حىت اآلن إىل عدد من الشابات يزيد على الشباب

  
   ٣دول اجل

  فرادى املستفيدين من صندوق التنمية ملشاريع الشباب
  

 اجملموع الذكور اإلناث  املنطقة

 ٩٦٥ ٢٧ ٩٢٣ ٩ ٠٤٢ ١٨ كينيا

 ٣٥٢٦ ٧٨٠ ١ ٧٤٦ ١ نريويب

 ٦١٦١ ٧٨٤ ٢ ٣٧٧ ٣ الوسطى

 ٢٣٣٥ ٤٨٨ ٨٤٧ ١ الساحلية

 ٦٠٩٦ ٤٤٧ ٢ ٦٤٩ ٣ الشرقية

 ٥٦ ٤٠ ١٦ الشمالية شرقية

 ٣٤٥٣ ٨٢٢ ٦٣١ ٢ نيانزا

 ٤٤٨١ ٢٩٦ ١ ١٨٥ ٣ ريفت فايل

 ١٧٥٧ ٢٦٦ ٤٩١ ١ الغربية
  
  .٢٠٠٨يانات اجلنسانية يف كينيا، صحيفة الب :املصدر 

وحصل عدد من الشابات يزيد على عدد الشباب علـى أمـوال إلقامـة أعمـال جتاريـة،                 - ٥٥
وعلـى سـبيل   . ستفيدينغـري أن هنـاك تفاوتـا إقليميـا كـبريا يف عـدد املـ            . ٣كما يرد يف اجلدول     
 سـيدة يف املقاطعـة الوسـطى حـصلن علـى أمـوال، مل تـستفد مـن                   ٣ ٣٧٧املثال، ففي حني أن     

 سيدة يف املقاطعة الشمالية الشرقية، كما أن النـساء يف املقاطعـة الـشمالية               ١٦الصندوق سوى   
 أولويـات  وتعتـزم احلكومـة يف املـستقبل وضـع    . الشرقية أشد فقـرا بكـثري مـن النـساء يف نـريويب        

إقليمية للمستفيدين من الـصندوق، وإجـراء رصـد وتقيـيم لتحديـد كيفيـة اسـتعمال الـصندوق                   
  . وأثره
ــة   - ٥٦  تــسلم احلكومــة بــأن الــتمكني االقتــصادي   - إنــشاء صــندوق للحمايــة االجتماعي

للمرأة ال يـزال واحـدة مـن أقـوى الوسـائل لتحـسني وضـعها، واشـتراكها يف خمتلـف قطاعـات               
، وضــعت ٢٠٣٠ويف رؤيــة عــام . عزيــز مــشاركتها علــى قــدم املــساواة مــع الرجــلاجملتمــع، وت

احلكومة أحكاما إلنشاء صندوق للحماية االجتماعيـة لتيـسري إمكانيـة احلـصول علـى االئتمـان          
. وجيري حاليا صياغة السياسة الناظمة لعمليـات الـصندوق        . والتحويالت النقدية بشروط مرنة   
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شاء صندوق احلماية االجتماعيـة وغـريه مـن الـصناديق، حاجـة            وستعاجل احلكومة، عن طريق إن    
  . املرأة إىل احلصول على التسهيالت املالية لتعزيز األعمال التجارية الصغرية

اجلهود الـيت تبـذهلا احلكومـة لزيـادة إمكانيـة حـصول       وتكمل حاليا على حنو متزايد       - ٥٧
 صـندوق كينيـا االسـتئماين املـايل          منظمـات غـري حكوميـة مثـل        املرأة علـى التـسهيالت املاليـة      

 والكثري من منظمات التمويل الصغري الـيت تقـدم قروضـا بـشروط مرنـة                “جامعي بورا ”للمرأة  
وشــجعت احلكومــة علــى . للنــساء إلقامــة أعمــال جتاريــة صــغرية يف املنــاطق احلــضرية والريفيــة 

  . إنشاء املزيد من هذه املنظمات وتعزيز قدرات ما هو موجود منها اآلن
 وضعت احلكومة الكينية سياسـة شـاملة للتعلـيم تعـرف        - تقدم املرأة يف جمال التعليم      - ٥٨

ــدورة، رقــم  ”باســم  ــة ال ــة إىل    )١١(“٢٠٠٥ لعــام ١ورق الــيت حتــدد خمتلــف اإلجــراءات الرامي
وتعتــزم احلكومــة، مــن أجــل زيــادة إمكانيــة   . حتــسني إمكانيــة احلــصول علــى التعلــيم للجميــع  

ــة مجيــع احلــواجز الثقافيــة عــن طريــق توعيــة اجلهــات املعنيــة     حــصول املــرأة علــى الت  علــيم، إزال
واجملتمعــات بــضرورة التخلــي عــن املمارســات االجتماعيــة الثقافيــة الــيت حتــول دون مــشاركة    
الفتيات والفتيان على حنو فعال يف التعلـيم يف املـدارس الثانويـة، وإنفـاذ التـشريعات الراميـة إىل                    

  ).  من السياسة٤٨الصفحة (فال مكافحة انتهاك حقوق األط
ــة للمنظــور اجلنــساين إىل   - امليزنــة املراعيــة للمنظــور اجلنــساين   - ٥٩  تــسعى امليزنــة املراعي

. تعميم مراعاة املنظـور اجلنـساين يف عمليـة امليزنـة، مـن التخطـيط إىل التنفيـذ والرصـد والتقيـيم          
أداة فعالــة ملــساءلة احلكومــة يــد كــوُتــستخدم امليزنــة املراعيــة للمنظــور اجلنــساين علــى حنــو متزا 

ــا ــا     فيم ــسني وحتقيقه ــني اجلن ــساواة ب ــا بامل ــصل بالتزامه ــا إىل إجــراء   . يت ــة كيني ــسعى حكوم وت
إصالحات يف امليزانية، تتضمن مشاركة اجلمهور يف عمليـة إعـداد امليزانيـة للـسماح بالـشفافية                 

يتعلـق بإعـداد امليزانيـة    وجيري اإلعالن عن جلسات اسـتماع القطـاع العـام فيمـا        . واملفاوضات
عــن طريــق وســائط اإلعــالم احملليــة، وبــذلك تتــاح الفرصــة للمــرأة للمــسامهة يف عمليــة إعــداد   

ويتمثــل تطــور إجيــايب آخــر يف التحــول مــن امليزنــة القائمــة علــى البنــود حيــث كانــت  . امليزانيــة
اجميـة الـيت تـوفر مـا هـو          امليزانية تقوم على أساس توفري مـا هـو الزم لبنـود معينـة إىل امليزنـة الربن                 

ومكّن هـذا التحـول احلكومـة مـن تتبـع خمصـصات امليزانيـة               . مشاريع معينة /الزم لتمويل برامج  
ــرأة     ــسني ومتكــني امل ــساواة بــني اجلن ــق امل ــيت ترمــي إىل حتقي ــوارد   . ال ــضا ختــصيص امل وجيــري أي

  . واستخدامها على أساس بيانات مقسمة حسب اجلنس
شكل عــدم كفايــة اإليــرادات احلكوميــة مــشكلة ميكــن أن   يــ- التحــديات والعقبــات  - ٦٠

. تــؤدي إىل عــدم فعاليــة العديــد مــن الــربامج احلكوميــة مثــل امليزنــة املراعيــة للمنظــور اجلنــساين 
ويتمثل حتد رئيـسي آخـر يقـف يف سـبيل التـدابري الـيت تتخـذها احلكومـة لتعزيـز مـساواة املـرأة                         
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ولقــد .  يف آليــات رصــد التقــدم احملــرز وتقييمــهواشــتراكها يف خمتلــف قطاعــات اجملتمــع الكــيين
وضــعت احلكومــة، عــن طريــق وزارة الــشؤون اجلنــسانية، إطــارا للرصــد والتقيــيم ملعاجلــة هــذه 
املسألة، وإعـداد تقريـر رمسـي يـبني كيـف نفـذت التـدابري بالـضبط، ومـن اسـتفاد، علـى سـبيل                         

نـساء أو جمموعـات النـساء الـيت         املثال، من املدفوعات املقدمة مـن صـندوق مـشاريع املـرأة، وال            
حصلت على أموال على سبيل التحديد، وأقاليم أو أجزاء البلد اليت يعملن فيها، وأثـر التـدابري                  

  . املتخذة، مبا يف ذلك املدفوعات املقدمة من الصندوق
وعــالوة علــى ذلــك، مل ختــصص بعــض الــوزارات ميزانيــات إلنــشاء املراكــز الالزمــة      - ٦١

نـسانية، ممـا جيعـل مـن األكثـر صـعوبة حتقيـق املـساواة الفعليـة يف التعيينـات                     لتنسيق الـشؤون اجل   
إال أنـــه جيـــري تـــدريب الـــوزارات علـــى امليزانيـــات املراعيـــة للمنظـــور اجلنـــساين،  . احلكوميـــة

  . وُخصصت موارد لبعض اهليئات شبه احلكومية للربامج اجلنسانية
    

ــة للتعجيــل   - ٤املــادة      باملــساواة الفعليــة بــني الرجــل   اختــاذ تــدابري خاصــة مؤقت
  واملرأة 

علــى الــرغم مــن أن التــدابري اخلاصــة املؤقتــة لكفالــة اشــتراك الرجــل واملــرأة علــى قــدم     - ٦٢
املــساواة ضــرورية يف العديــد مــن اجملــاالت والقطاعــات يف كينيــا، مت حتديــد قلــة فحــسب مــن    

ــذه اجملــاالت باالهتمــ       ــة، وحظيــت ه ــا حامســة األمهي ــى أهن ــسنوات  اجملــاالت عل ام املركــز يف ال
  . األخرية
 يقـوم الـضمان االجتمـاعي، يف     - التدابري اخلاصة املؤقتة للتكاليف املتعلقة باألمومـة        - ٦٣

ويتـضمن اهليكـل األساسـي القـانوين للـضمان عـددا مـن القـوانني،                . كينيا، علـى أسـاس العمـل      
نبغــي مراعاهتــا، وقــانون فيهــا قــانون املعاشــات التقاعديــة الــذي ُيعــىن بالــشيخوخة كحالــة ي  مبــا

الصندوق الوطين لتأمني املستشفيات الذي ُيعىن بتقدمي املوظفني ملـسامهات يف صـندوق قـانوين               
يضاهيها فيه أصحاب العمل، وقانون الصندوق الوطين للـضمان االجتمـاعي الـذي ُيعـىن أيـضا             

. لتقاعــدمبــسامهات املــوظفني يف صــندوق يــستخدم عنــد التقاعــد، أو عنــد الوصــول إىل ســن ا  
يوجد قانون أو برنامج شامل للضمان االجتماعي يعىن بكل احلـاالت الـيت ينبغـي مراعاهتـا             وال

بــل أن أطــر الــضمان االجتمــاعي القائمــة حاليــا،  . علــى حنــو مــا تــنص عليــه الــصكوك الدوليــة 
سيما الصندوق الوطين لتأمني املستشفيات املفتوح العضوية لكل املوظفني، ال تغطي عـادة              وال
ال خدمات رعاية طبية حمدودة جدا، ألن مسامهات املوظفني وأصـحاب العمـل، علـى أسـاس                 إ

وإقــرارا . املرتبــات، تكــون عــادة أدىن مــن أن تغطــي الرعايــة الطبيــة، وال مسيــا رعايــة األمومــة   
ــا إىل الــوالدة يف املــرتل،           ــة الــيت تفــضي غالب ــاليف خــدمات الرعايــة الطبي ــصعوبة ســداد تك ب

 من مضاعفات، وضع مديرو الصندوق الوطين لتأمني املستشفيات قاعـدة           يترتب على ذلك   مبا
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 شلن كيين ألي موظفـة يف حاجـة إىل خـدمات أمومـة ملـساعدهتا            ٣ ٠٠٠تسمح بصرف مبلغ    
  . على سداد تكلفة الرعاية ذات الصلة

 بنظـام   ٢٠٠٣ أخـذت حكومـة كينيـا يف عـام           - تدابري خاصة مؤقتة يف جمال التعليم       - ٦٤
ويف حـني حـدثت     . البتدائي باجملان لزيادة إمكانية وصول الفتيات والفتيـان إىل التعلـيم          التعليم ا 

زيادات هائلة يف التحاق األطفال الذين مل يكونوا من قبل ملـتحقني باملـدارس فـال تـزال هنـاك                    
أوجه تباين بني اجلنسني يف االلتحاق باملدارس، واألداء، واستمرار االلتحـاق باملـدارس، وإمتـام               

ومــن أجــل حتــسني وضــع . )١٢(تعلــيم، خاصــة يف املنــاطق الريفيــة واألحيــاء الفقــرية يف احلــضرال
املرأة لتعجيل حتقيق املساواة الفعلية بني الرجل واملرأة يف جمال التعلـيم، اختـذت احلكومـة عـددا                  

  : من التدابري املوضحة يف الفقرات التالية
 احلكومة عددا من التـدابري اخلاصـة        ، حددت )١٣(٢٠٠٥ لعام   ١يف ورقة الدورة، رقم       - ٦٥

وتتـضمن  . املؤقتة للتعليم، مبـا فيهـا تلـك الراميـة إىل زيـادة إمكانيـة حـصول املـرأة علـى التعلـيم              
  : هذه التدابري ما يلي

  إنشاء قناة للبث اإلذاعي؛   ‘١’  
  تقدمي منح للدعم اجملتمعي لدعم اجملتمعات املهمشة والضعيفة؛   ‘٢’  
  جيابية لدعم تعليم الفتيات؛ تنفيذ أعمال إ  ‘٣’  
تقدمي الدعم للطالب الفقراء واحملـرومني عـن طريـق املـنح املاليـة للطـالب احملتـاجني يف              ‘٤’  

  املدارس الثانوية؛ 
ــا مــن         ‘٥’   ــة، وغريه ــة وشــبه القاحل ــاطق القاحل ــستهدفة يف املن ــدعم للمــدارس امل تقــدمي ال

  املناطق، وخباصة للفتيات؛ 
حــاق الفتيــات الــاليت تــركن املــدارس بــسبب احلمــل والــزواج املبكــر   كفالــة إعــادة الت  ‘٦’  

  القسري؛  أو
  . )١٤(دعم العمل اإلجيايب لكفالة احلصول املتكافئ على التعليم اجلامعي  ‘٧’  
 وعـالوة علـى ذلـك وضـعت وزارة التربيـة،            - برنامج دعـم قطـاع التعلـيم يف كينيـا           - ٦٦

التعلـيم يف كينيـا لتنفيـذ تـدابري متفـق عليهـا، وعلـى         والعلم، والتكنولوجيا برناجمـا لـدعم قطـاع         
وجه التحديد العمل اإلجيايب لتعليم الفتيات بغية إزالة أوجه التباين بني اجلنسني الـيت مـا زالـت                  

ويكـرس برنـامج دعـم قطـاع     . باقية، من أجل حتقيق املساواة بني الرجل واملرأة يف جمال التعليم         
  : دابري اخلاصة املؤقتة الرامية إىل بلوغ هذه الغاية، مبا يف ذلكالتعليم يف كينيا جزءا كامال للت
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ــاه واملرافــق        ‘١’   ــة، ومرافــق املي ــة الداخلي توســيع وحتــسني غــرف الدراســة، ومرافــق اإلقام
الصحية، إلجياد بيئـات مراعيـة للمنظـور اجلنـساين، وخباصـة يف املنـاطق القاحلـة وشـبه           

  القاحلة من البلد؛ 
 عــن طريـق املــشاركة يف إدارة املــدارس، وال سـيما عــن طريــق برنــامج   متكـني الفتيــات   ‘٢’  

ــع صــوتك ” ــل،      “ارف ــوق الطف ــوادي حق ــذات؛ ون ــرأة لل ــدير امل ــادة تق ــي إىل زي  الرام
 وبناء القدرات فيما يتصل بفريوس نقـص        “املعلم اخلاص ”؛ وبرامج   “سارا”ومبادرة  

  دارته؛ اإليدز، ومهارات احلياة والنضج اجلنسي وإ/املناعة البشرية
  بناء مدارس للفتيات؛   ‘٣’  
  تزويد املختربات باملعدات لتحسني أداء الفتيات يف مواضيع العلوم؛   ‘٤’  
استخدام النهج العنقودية لتدريب املعلمني ومديري املدارس أثناء اخلدمة علـى التعلـيم               ‘٥’  

  الذي يركز على األطفال ويراعي املنظور اجلنساين؛ 
  ه وإسداء املشورة عن طريق األقران؛ التعليم والتوجي  ‘٦’  
الــدعوة لتعلــيم الفتيـــات عــن طريـــق محــالت التعبئــة االجتماعيـــة اجملتمعيــة والتعلـــيم         ‘٧’  

  بالقدوة؛ 
  إنشاء مراكز للخربة الرفيعة للفتيات؛   ‘٨’  
التمكني والتعبئة والتوعية على الصعيد اجملتمعـي فيمـا يتعلـق باملمارسـات الثقافيـة الـيت                   ‘٩’  

 من تعليم الفتيات، مبا فيهـا عمالـة األطفـال، وتـشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث،                  حتد
  والزواج املبكر؛ 

  تدريب املعلمني على التعليم عن طريق األقران؛   ‘١٠’ 
  إنشاء مدارس داخلية ومتنقلة للفتيات يف جمتمعات الرّحل؛ ‘  ‘١١’ 
  على املزيد من التدريب؛ العمل اإلجيايب لصاحل الفتيات والنساء للحصول   ‘١٢’ 
  تقدمي منح مالية ودراسية للفتيات؛   ‘١٣’ 
اســتخدام وســائط اإلعــالم اجلماهرييــة إلعــالم اجلمهــور الكــيين هبــذه التــدابري وأثارهــا    ‘١٤’ 

  . )١٥(على تعليم الفتيات والنساء
، عــن ٢٠٠٧ وضــعت احلكومــة يف عــام - وضــع سياســة جنــسانية يف جمــال التعلــيم  - ٦٧

رة التربيــة، سياســة جنــسانية يف جمــال التعلــيم لتــوفري إطــار لتخطــيط وتنفيــذ بــرامج    طريــق وزا
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لقطاع التعليم تراعي املنظور اجلنساين، مبا يف ذلك التدابري املقترحـة لزيـادة املـساواة يف التعلـيم                  
زيـادة  وتوسع السياسة التدابري اخلاصة املؤقتة وغريها من التدابري الراميـة إىل       . بني الرجل واملرأة  

وتــضيف املزيــد مــن التــدابري الــيت يــتعني اختاذهــا   . مــشاركة املــرأة يف التعلــيم وتــورد تفاصــيلها 
البحوث املراعية للمنظور اجلنـساين لتنـاول مـسائل املنظـور اجلنـساين يف التعلـيم، مبـا يف            : ومنها

لـيم،  ذلك القدرة املؤسسية على عـالج هـذه املـسائل؛ وإنـشاء وحـدة للـشؤون اجلنـسانية والتع                  
واختاذ تدابري لعالج العنف اجلنـساين واملـضايقة اجلنـسية يف جمـال التعلـيم؛ واختـاذ تـدابري لرصـد            

وتتـضمن املبـادرة اجلاريـة لتنفيـذ هـذه التـدابري        . وتقييم التقدم احملـرز يف تنفيـذ التـدابري املقترحـة          
ة لتعلـيم الفتيـات،     إنشاء فرقة عمل وطنية للشؤون اجلنسانية والتعليم، وإنشاء فرقة عمل وزاري          

  . وإنشاء مكتب للشؤون اجلنسانية يف وزارة التربية
 ُتعرف هـذه التـدابري      - تدابري مؤقتة خاصة لزيادة مشاركة املرأة يف التعليم اجلامعي          - ٦٨

واختذت اجلامعات العامـة يف البلـد، كجـزء مـن تنفيـذ الـسياسة               . “العمل اإلجيايب ”عادة باسم   
يم، أعمــاال إجيابيــة لزيــادة التحــاق الفتيــات باجلامعــات وااللتحــاق       اجلنــسانية يف جمــال التعلــ  

ومت إجناز هذا على وجه التخصيص عن طريق ختفيض املستوى الـالزم            . بدورات دراسية معينة  
ــا   ــاق الفتيـ ــالزم اللتحـ ــستوى الـ ــة واملـ ــاق باجلامعـ ــة لاللتحـ ــية معينـ ــدورات دراسـ ــل . ت بـ وقبـ

معـات العامـة مـستوى القبـول الـالزم للفتيـات            ، خفض جملس القبول املشترك باجلا     ٢٠٠٧ عام
بيد أن هذا مل يـؤد إىل زيـادة كـبرية يف التحـاق     . بدرجة واحدة عن ذلك الالزم لقبول الرجال      

ــة   ــات العام ــساء باجلامع ــساء يف      . الن ــضئيلة يف عــدد الن ــادة ال ــك، كانــت الزي ــى ذل وعــالوة عل
ولــذلك، وكتــدبري آخــر يف   . ةصاجلامعــات العامــة يف الــدورات الدراســية العامــة ال املتخصــ     

، خفض جملس القبول املشترك باجلامعات املستوى الـالزم اللتحـاق النـساء مبعـدل               ٢٠٠٧ عام
درجتني باملقارنة مبعدل قبول الرجال، ووسـع نطـاق العمـل اإلجيـايب يف اجلامعـات العامـة كـي                    

 باجلامعـات  وتـصبح النـساء اآلن مـؤهالت لاللتحـاق       . يشمل االلتحاق بدورات دراسـية معينـة      
ــالزم         ــستوى ال ــا يقــل بنقطــتني عــن امل ــا يف ذلــك اهلندســة مب ــة مب ــة ودورات دراســية معني العام

 يف املائـة يف معـدل التحـاق    ٣٠واهلـدف مـن العمـل اإلجيـايب هـو حتقيـق زيـادة بنـسبة            . للرجال
ة  يف املائـة يف التحـاق النـساء بـدورات معينـ            ٣٠وما أن تتحقق الزيـادة بنـسبة        . النساء كل عام  

  . كل عام، سينهي اجمللس العمل اإلجيايب ولن يسمح بالتحاق طالب آخرين بدرجات أقل
 جيـري اآلن يف قطـاع التعلـيم تنفيـذ بـرامج         - برامج للعمل اإلجيـايب يف جمـال التعلـيم          - ٦٩

ملموســة للعمــل اإلجيــايب، حــدثت علــى إثرهــا زيــادة يف مــشاركة الفتيــات والنــساء يف قطــاع   
معدالت االلتحاق باملـدارس، ومعـدالت البقـاء يف املـدارس، ومعـدالت             :  يف التعليم، وال سيما  

إمتــام الدراســة، ومعــدالت االنتقــال مــن مرحلــة مــا قبــل التعلــيم االبتــدائي إىل مرحلــة التعلــيم     
االبتدائي، ومن التعليم االبتدائي إىل التعليم الثانوي، ومن التعليم الثانوي إىل التعلـيم اجلـامعي،               
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إال أنـه علـى   ).  أدناه١٥٦ إىل ١٤٥الفقرات  (١٠لوارد بتفصيل أكرب حتت املادة  على النحو ا  
الرغم من كل التدابري املتخذة علـى مـر الـسنني، قـل معـدل التحـاق النـساء مبؤسـسات التعلـيم                       
العامة، ومعدالت بقائهن يف التعليم وإمتامهن له، وانتقاهلن مـن املـدارس االبتدائيـة إىل املـدارس                 

ولـذلك مل تتحقـق     . ومن املدارس الثانويـة إىل اجلامعـات عـن املعـدل اخلـاص بالرجـال              الثانوية،  
  . بعد املساواة الفعلية بني الرجال والنساء يف جمال التعليم

 اختــذت احلكومــة تــدابري خاصــة ترمــي إىل محايــة  - تــدابر خاصــة يف قطــاع الــصحة   - ٧٠
نـة ترمـي إىل منـع انتقـال فـريوس نقـص             فعلى سبيل املثال، اختذت احلكومة تـدابري معي       . األمومة

ومــن أجــل منــع انتقــال فــريوس نقــص املناعــة البــشرية إىل . املناعــة البــشرية مــن األم إىل الطفــل
األجنة قبل والدهتم، تدعم احلكومة حاليا برناجما ملنع انتقال فـريوس نقـص املناعـة البـشرية مـن                

. لبلـد مبـساعدة مـن شـركاء خـارجيني         األم إىل الطفل يف العديـد مـن املستـشفيات العامـة عـرب ا              
ولبلوغ هذه الغاية، أعـدت احلكومـة، عـن طريـق وزارة الـصحة، مبـادئ توجيهيـة ملنـع انتقـال                
العدوى من األم إىل الطفل، مبا يف ذلك مبادئ توجيهية للعالج بالعقـاقري املـضادة للفريوسـات                 

ا ملقـدمي العقـاقري املـضادة      ، ودليال إكلينيكيـ   )٢٠٠٢ديسمرب  /كانون األول (العكوسة يف كينيا    
ــاقري املــضادة للفريوســات العكوســة     : للفريوســات العكوســة  ــوفري العق ــي لت ــل مــوجز وعمل دلي

)٢٠٠٤ .(  
 حلمايـة األمـن الـوظيفي    ويف قطاع العمالة، جيري تنفيذ عدد من التـدابري التـشريعية        - ٧١

  : لألمهات احلوامل
 إهنـاء العمـل بـسبب       ٢٠٠٧ لعام   ١١رقم  من قانون العمل اجلديد     ) ٣ (٥حتظر املادة     ‘١’  

ويكفــل هــذا حريــة املــرأة يف االضــطالع مبهامهــا اإلجنابيــة دومنــا خــوف مــن    . احلمــل
  فقدان وظيفتها؛ 

مـن القـانون نفـسه، علـى مـنح إجـازة أمومـة              ) ١ (٢٩وعالوة على ذلك، تنص املادة        ‘٢’  
ر بـأجر كامـل، وتقـضي     للمرأة العاملة، ومتديد فترة اإلجازة من شهرين إىل ثالثة أشه         

بعودة املوظفـة بعـد هنايـة إجـازة األمومـة إىل الوظيفـة الـيت كانـت تـشغلها قبـل إجـازة                  
األمومة الـيت حـصلت عليهـا مباشـرة، أو إىل وظيفـة مناسـبة إىل حـد معقـول وبـشرط                      
وأحــوال عمــل ال تقــل مواءمــة عــن تلــك الــيت كــان ميكــن أن تنطبــق لــو مل تكــن قــد    

 شأن هذا أن يسمح بفترة تعايف وراحة مـن املهـام اإلجنابيـة        ومن. أخذت إجازة أمومة  
  بدون اخلوف من فقدان الوظيفة؛ 
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وهناك أيضا متطلبات تفصيلية للصحة والسالمة املهنية يرد ذكرهـا يف القـانون الكـيين             ‘٣’  
، ميكـن أن يـؤدي التقيـد هبـا إىل صـون             ٢٠٠٧ لعـام    ١٥للسالمة املهنية والصحة رقم     

  . ملة، مبا يف ذلك أمومتهاصحة املرأة العا
 علــى الــرغم مــن التــدابري اخلاصــة املؤقتــة امللموســة  - التحــديات والعقبــات األخــرى  - ٧٢

. املتخذة يف خمتلف القطاعات، ال تزال التحديات الـسابقة قائمـة، مـع ظهـور حتـديات جديـدة                  
صلة باألمومـة عـن   ففي جمال التأمني الصحي، يقل املبلغ الذي يقدم للمرأة لتغطيـة النفقـات املتـ    

احلد الذي ميكن أن يغطي تكاليف رعايـة األمومـة، وال يوجـد أسـاس قـانوين يـوفر املـشروعية                     
وحتـاول احلكومـة أن جتـد أفـضل سـبيل لوضـع إطـار لربنـامج عـام          . للمطالبة بزيـادة هـذا املبلـغ      

للرعايــة الــصحية للجميــع، بعــد رفــض مــشروع للتــأمني الــصحي العــام اقترحــه وزيــر الــصحة    
  . سابق يف الربملان التاسعال

وفيما يتعلق بالتدابري الرامية إىل منع انتقـال فـريوس نقـص املناعـة البـشرية مـن األم إىل                      - ٧٣
. ثــل حتــديات رئيــسية ميزال عــدم إمكانيــة احلــصول ماديــا وماليــا علــى اخلــدمات   يــالطفــل، ال 

م فيها خدمات منع انتقـال      وتتسم مرافق الرعاية الصحية اليت تتوىل احلكومة تشغيلها واليت تقد         
فريوس نقص املناعة البشرية من األم إىل الطفل بأهنا قليلة، وجيد الكثري مـن النـساء احلوامـل أن               
من العسري، إن مل يكن من املستحيل، السري علـى األقـدام إىل املرافـق املختـصة للحـصول علـى                     

كمـا أن هـذه اخلـدمات       . رأةهذه اخلدمات، خاصة يف املنـاطق الريفيـة الـيت يـشتد فيهـا فقـر املـ                 
تكن حىت اآلن شـديدة الفعاليـة ألهنـا مل تقتـرن حبمـالت مكثفـة لتوعيـة املـرأة، وال سـيما يف              مل

وخفض الكثري من الـشركاء اإلمنـائيني املـساعدة         . املناطق الريفية، بتوفر هذه اخلدمات وأمهيتها     
. اقري املـضادة للفريوسـات العكوسـة    اليت يقدموهنا إىل كينيا، مبا يف ذلك املساعدة يف توفري العقـ           

ويــشكل نقــص هــذه العقــاقري حتــديا خطــريا لتــدابري منــع انتقــال الفــريوس مــن األم إىل الطفــل،   
وتعتـزم احلكومـة    . اإليـدز وختفيفـه   /وغريها من تدابري الوقاية مـن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية             

تــدابري الـيت جيـري حاليــا   إدمـاج آليـات الرصــد والتقيـيم، حيثمـا ال تكــون مدرجـة، يف بعـض ال      
  . تنفيذها، بغية حتديد اآلثار اإلجيابية الفعلية بقدر من اليقني

    
   تدابري لتعديل أمناط السلوك االجتماعي والثقايف - ٥املادة     

ُتتخذ اآلن يف مجيع املناطق تـدابري لتعـديل أمنـاط الـسلوك االجتمـاعي والثقـايف للرجـل                     - ٧٤
 علــى العقبــات اجلنــسانية الــيت تعــوق مــشاركة املــرأة يف األنــشطة واملــرأة هبــدف حتقيــق القــضاء

إال أنه جتدر اإلشارة إىل أن االجتاهات الثقافيـة ختـضع ألوجـه تبـاين               .  االقتصادية -االجتماعية  
  . إقليمية
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 الـيت   تتضمن التدابري الرامية إىل حتقيق اإلنصاف من املمارسـات واملواقـف الثقافيـة              - ٧٥
رأة حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك وراثـة املمتلكـات، والـيت اختـذها البلـد يف       حتول دون إعمال امل   

  : التدابري التشريعية) أ: (فترة اإلبالغ احلالية ما يلي
ــضارة     - ٧٦ ــة ال ــشريعية لتجــرمي املمارســات الثقافي ــة  - اجلهــود الت ــة الكيني  عملــت اللجن

اريع القـوانني لـسنها قـوانني       إلصالح القانون مع خمتلـف اجلهـات املعنيـة إلعـداد عـدد مـن مـش                
جترم املمارسات الثقافية اليت تعوق مشاركة املرأة يف األنشطة االقتصادية واالجتماعية يف عـدد              

. من اجملاالت، مبـا فيهـا الـساحة احملليـة، وملكيـة املمتلكـات ووراثتنـها، ويف الـسياقات العائليـة                     
. القـوانني إىل الربملـان العاشـر      وقد أعدت مذكرة على صعيد جملـس الـوزراء وسـتقدم مـشاريع              

، ٢٠٠٧مـشروع قـانون محايـة األسـرة لعـام      : وتتضمن مشاريع القوانني يف هذا الشأن ما يلـي    
ــام     ــزواج لع ــانون ال ــشروع ق ــانون ممتلكــات الزوج  ٢٠٠٧وم ــشروع ق ــ، وم ــام ي ، ٢٠٠٧ة لع

  أيــضا، وســتؤدي مــشاريع القــوانني املقترحــة يف٢٠٠٧ومــشروع قــانون تكــافؤ الفــرص لعــام 
ــة صــدورها يف شــكل قــ  ــة لــصاحل املــرأة نيانوحال ــانون  .  إىل تغــيريات إجيابي ولــو أن مــشروع ق

قانون الـزواج، وقـانون     (الزواج، مثال، صدر يف شكل قانون فإنه سيوحد مجيع قوانني الزواج            
ــصغرى        ــانون احملــاكم ال ــة، وق ــضايا الزوجي ــانون الق ــي، وق ــسيحي األفريق ــزواج والطــالق امل ال

، وقــانون تــسجيل الــزواج والطــالق اإلســالميني، وقــانون الــزواج والطــالق  )انفــصال وإعالــة(
وسيدجمها يف قانون واحد، وهـذا سيـسمح للنـساء وغريهـن            ) واخلالفة وفقا للشريعة اإلسالمية   

من األشخاص الـراغبني يف الـزواج بتجنـب الـدخول يف تفاصـيل قـانونني برملـانيني علـى األقـل                      
ــالزواج  قبــل أن يفهمــوا تفاصــيل وضــعهم و  وإذا حتــول . حقــوقهم ومــسؤولياهتم فيمــا يتعلــق ب

مشروع القانون هذا إىل قانون، لن يـتعني علـى الـشخص املعـين إال أن ينظـر يف تـشريع واحـد                       
وإذا صدر يف شـكل قـانون، سـيكون         . لفهم متطلبات الزواج، ووضعه، وحقوقه، ومسؤولياته     
زجيـات الـيت تـتم مبوجـب القـانون العـريف            لكينيا أيضا ألول مرة قانون برملاين يسمح بتسجيل ال        

ــات زواج عــريف        ــشهود إلثب ــارب وغريهــم مــن ال ــى احلكمــاء واألق ــساء عل حــىت ال تعتمــد الن
  . يفعلن اآلن كما
  االضـــطالع بأنـــشطة للتوعيـــة بـــاحلقوق القانونيـــة لتخفيـــف املمارســـات الثقافيـــة   - ٧٧

 وراثـة املمتلكـات، ولكـن        علـى حـق املـرأة يف       ١٩٨٠ نص قانون اخلالفـة منـذ عـام          - الضارة
حق املرأة يف وراثة املمتلكات حال دونه بشدة ولفترة طويلـة مـن الـزمن العوائـق الثقافيـة هلـذه                     

وتعمــل احلكومــة علــى حنــو . اخلالفــة، الــيت زاد منــها عــدم الــوعي حبقــوق املــرأة يف املمتلكــات 
املثــال، فــإن اللجنــة وعلــى ســبيل . متزايــد اآلن مــع الــشركاء لتنفيــذ بــرامج للحقــوق القانونيــة 

الوطنيــة الكينيــة حلقــوق اإلنــسان، وبرنــامج قطــاع احلكــم والعــدل والقــانون والنظــام، اللــذين   
سبقت اإلشارة إليهما من قبـل، يتعاونـان مـع احلكومـة للتوعيـة حبقـوق اإلنـسان، مبـا يف ذلـك                       
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ن اختــاذ احلــق يف وراثــة املمتلكــات، يف كــل أحنــاء البلــد، كجــزء مــن متكــني املــرأة والرجــل مــ   
ــهما مــن انتــهاكات حقوقهمــا أو    ــة كــل من  التمــاس اإلنــصاف، أينمــا وقعــت  إجــراءات حلماي

  . االنتهاكات هذه
ــة القــانونيني يف أواخــر عــام       - ٧٨ ــة والتوعي ــامج الــوطين للمعون ــدأ العمــل بالربن ، ٢٠٠٧وب
والـربامج هـو أحـدث وأوسـع جهـد تبذلـه احلكومـة كـي تـوفر للمـواطنني                    . ذُكر من قبـل    كما
لكينيني املشورة القانونيـة باجملـان، والتمثيـل القـانوين يف احملـاكم باجملـان، والتوعيـة القانونيـة يف                    ا

املنــاطق احلــضرية واملنــاطق الريفيــة باجملــان، مــن الــصعيد الــشعيب، لتــوفري التــدريب والــدعم          
ــة وت     ــة يف املنــاطق الريفي ــة توســيع نطــاق اخلــدمات القانوني عزيــز للمــوظفني شــبه القــانونيني بغي

استعمال احللول البديلة للرتاعات من أجل حـل العديـد مـن القـضايا املتزايـدة النامجـة يف املقـام                     
ــهاكات احلقــوق  ــام     . األول عــن انت ــامج حتــت إشــراف وزارة العــدل والوئ ــذ الربن وجيــري تنفي

الــوطين والــشؤون الدســتورية كجــزء مــن مبــادرة أوســع لإلصــالح القــانوين، بعــد أن أدركــت  
كينيــة أن عــدم تــوفر إمكانيــة الوصــول إىل العدالــة يــرتبط ارتباطــا وثيقــا بــالفقر         احلكومــة ال
وجيري تنفيذ الربنامج اآلن على أسـاس جتـرييب ملـدة ثـالث سـنوات، وسـيتم بعـدها                   . والتخلف

اســتنادا إىل الــدروس املــستفادة وأفــضل املمارســات توســيع نطاقــه ليــشمل منــاطق أخــرى مــن   
تـؤثر علـى املـرأة والـيت سـبق تناوهلـا مـن قبـل عـن طريـق الربنـامج                      وتتضمن املسائل الـيت     . البلد

العنــف العــائلي، والرتاعــات املتعلقــة مبمتلكــات  : الــوطين للمعونــة والتوعيــة القــانونيني مــا يلــي 
الزوجية، والطالق واالنفصال، والتمييز يف جمال العمـل، وطـرد األرملـة مـن مـسكن الزوجيـة،        

ثقافيــة علــى إمكانيــة حــصول املــرأة علــى األرض وغريهــا مــن والرتاعــات الناشــئة عــن القيــود ال
ومت، من أجل معاجلة هذه املسائل على النحو األوىف، إنـشاء شـعبة للمـرأة واألسـرة يف         . املوارد

الربنــامج الــوطين للمعونــة والتوعيــة القــانونيني، تعمــل حاليــا مــع االحتــاد الكــيين للمحاميــات،    
  . نسان، واجلمعية القانونية لكينيا، ضمن هيئات أخرىواللجنة الوطنية الكينية حلقوق اإل

 تتخذ اآلن قرارات من احملـاكم علـى وجـه التخـصيص تـدعم               - اإلجراءات القضائية   - ٧٩
ومن بني نتـائج جهـود التوعيـة حبقـوق          . حقوق املرأة من أجل كفالة إعمال املرأة هلذه احلقوق        
 احملاكم من األراملـة والبنـات والراميـة إىل          اإلنسان حدوث زيادة يف عدد القضايا املرفوعة أمام       

وتتـضمن القـضايا الـيت مت الفـصل فيهـا حـىت اآلن لـصاحل                . إنفاذ حقـوقهن يف وراثـة املمتلكـات       
قضية رونـو ضـد رونـو، وقـضية تركـة لوريوكـا أوىل نتوتـو                : املرأة، على سبيل املثال ال احلصر     

 الـيت أصـدرت فيهـا       )١٦(راجنا ماتـشاريا  ، وكما ذكر من قبل قضية تركة سيباستيان كا        )املتوىف(
احملكمة العليا أمرا إىل أقـارب أرملـة قـاموا بطردهـا بالـسماح هلـا بـالعودة إىل مـسكن الزوجيـة                       
الذي كانت تقيم فيه واستعادة ممتلكات زوجهـا املتـوىف الـيت أخـذها األقـارب بـالقوة، وقـضية                    

 الــيت )١٧(بعــة آخــرينوايرميــو روكــوارو وشــخص آخــر ضــد دوركــاس وانغــوي روكــوارد وأر 
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أصـــدرت فيهـــا احملكمـــة قـــرارا بـــأن حماولـــة حكمـــاء القبيلـــة توزيـــع ممتلكـــات املتـــوىف وفقـــا    
للممارسات العرفية اليت متيز ضد املرأة ترقى إىل مستوى التالعب مبمتلكات املتوىف، علـى حنـو           

عديـدة مت   أمثلـة مـن قـضايا      وهـذه ليـست إال    . من قـانون اخلالفـة الكـيين      ) ١ (٤٥حتظره املادة   
. البــت فيهــا يف الــسنوات األخــرية لــصاحل حقــوق املــرأة ضــد املمارســات الثقافيــة الرجعيــة          

والقــرارات املتخــذة ضــد املمارســات الثقافيــة تغــري وتــشكل بطــرق شــىت األفكــار واملعتقــدات   
  . واملواقف الثقافية بشأن املرأة

 طبقــت - ضــد املــرأةتطبيــق احملــاكم التفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز    - ٨٠
احملاكم يف كينيـا تطبيقـا مباشـرا أحكـام اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة                          

وعلـى سـبيل املثـال، طبقـت احملكمـة العليـا يف قـضية نغوكـا                 . للحكم ضد وراثة األرملـة قـسرا      
طـين حمـدد   تـشريع و ) وال يزال( أحكام االتفاقية، يف وقت مل يكن يوجد فيه        )١٨(ضد مادزومبا 

ضد وراثة األرملة، كي تقـضي بـأن العـرف التقليـدي الـذي يقـضي بوراثـة املـرأة قـسرا وضـد                        
ومـضى  . إرادهتا سـيكون متعارضـا مـع العدالـة واألخـالق وسيـشكل انتـهاكا حلقـوق اإلنـسان                  

القاضي يقول إن املرأة مل تعد يف أي جمتمع من اجملتمعات سـلعة جتاريـة، وأن الوقـت قـد حـان                      
 . )١٩( األعراف العنيدة هذا الواقعلكي تدرك

 حـــدث أيـــضا عـــدد مـــن - تعـــديل األمنـــاط الثقافيـــة والـــسلوك يف قطـــاع التعلـــيم  - ٨١
 ترمـي   - الـدعوة ) أ: (وتتـضمن هـذه التطـورات مـا يلـي         . التطورات اإلجيابية يف قطاع التعليم    

ــا    ــيم يف كيني ــامج دعــم قطــاع التعل شطة ، إىل االضــطالع بأنــ ٢٠١٠-٢٠٠٥احلكومــة يف برن
للدعوة لتعليم الفتيات عن طريق محالت التعبئة االجتماعية على الـصعيد اجملتمعـي، واسـتخدام           
وسائط اإلعالم وأساليب التعلـيم بالقـدوة، ضـمن مجلـة أمـور، لتغـيري التحييـزات الثقافيـة ضـد                     

وترمــي احلكومــة أيــضا إىل االضــطالع بأنــشطة للــتمكني والتوعيــة علــى ) ب. (تعلــيم الفتيــات
د اجملتمعي تستهدف املمارسات الثقافية اليت تعوق تعليم الفتيـات، مثـل تـشويه األعـضاء                الصعي

ويتوقـع أن تقـضي     . )٢٠(التناسلية لإلناث، وعمـل األطفـال، والـزواج املبكـر القـسري للفتيـات             
هذه املبادرات، يف واقع احلال، علـى املمارسـات واملواقـف واملعتقـدات الثقافيـة الرجعيـة، وأن                   

وهتيئ احلكومة بيئة مواتية إلعمـال الـدعوة والتوعيـة الـيت         . م لتعليم النساء والفتيات   حتشد الدع 
  . تقوم هبا منظمات اجملتمع املدين يف أجزاء كثرية من البلد

 تعمـل احلكومـة،     - تعديل األمناط الثقافية والسلوك بالتعاون مـع اجملتمعـات احملليـة            - ٨٢
لية لتغيري املواقف، واملعتقدات، واملمارسات الثقافية الـيت        بالتعاون مع احلكماء يف اجملتمعات احمل     

وأوضـح يف مناقـشات     . تعزز انتهاكات حقوق املرأة وأوجـه عـدم املـساواة بـني الرجـل واملـرأة               
ــامج قطــاع احلكــم والعــدل        ــة، عــن طريــق برن ــا جهــودا متروي ــذل حالي ســابقة أن احلكومــة تب
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تمعــات احملليــة، مثــل جملــس حكمــاء ليــو، والقــانون والنظــام للعمــل عــن كثــب مــع حكمــاء اجمل
وجملس جنوري جنيكي يف مريو، لتغيري الثقافات السلبية، وتعزيز احترام حقـوق املـرأة، والتقـدم                

وتتـضمن املنظمـات اجملتمعيـة      . يف جمال ملكيـة ووراثـة املمتلكـات ويف جمـاالت احليـاة األخـرى              
  . “بنات موميب”أخرى من كينيا األخرى اليت ميكنها أن تقدم الدعم والتعاون يف أجزاء 

التــدابري الراميــة إىل منــع العوامــل الثقافيــة الــيت تــذكي العنــف اجلنــسي واجلنــساين    - ٨٣
 مت، من أجـل التـصدي للعوامـل االجتماعيـة والثقافيـة الـيت               - وحتقيق اإلنصاف فيما يتعلق هبا    

ن اجلهـود مـن     تذكي حدوث مجيع أشكال العنـف اجلنـسي واجلنـساين يف كينيـا، بـذل عـدد مـ                  
فلقـد وضـعت احلكومـة، عـن طريـق اللجنـة       . وضع إطار وطـين للعنـف اجلنـساين     : بينها ما يلي  

ــساين       ــا للعنــف اجلن ــة إطــارا وطني ــسانية والتنمي ــشؤون اجلن ــة لل ــر /شــباط(الوطني ) ٢٠٠٩فرباي
لتشكيل أساس للتحقيـق يف حـاالت العنـف اجلنـسي، وتعزيـز تنـسيق اجلهـود الراميـة إىل إزالـة                       

ــةالرذي ــي     . ل ــا يل ــواردة يف اإلطــار م ــستهدف معاجلــة املــشاكل ال ــيت ت : وتتــضمن اإلجــراءات ال
زيـادة  ) ب(إنشاء هياكل جمتمعية تتصدى للعنف اجلنسي واجلنساين على الصعد الـشعبية،             )أ(

الوعي بأساليب الوقاية يف اجملتمعات احمللية واملؤسسات اجملتمعية، وتعزيز بـرامج تغـيري الـسلوك               
زيــادة مــشاركة الرجــال يف تــدابري منــع العنــف ) ج( للعنــف اجلنــسي واجلنــساين، الــيت تتــصدى

تدريب وتأهيل وكاالت إنفاذ القـانون، مبـا فيهـا          ) د(اجلنسي واجلنساين على الصعد اجملتمعية،      
التعـرف علـى    ) هــ (الشرطة للتصدي علـى النحـو الكـايف حلـاالت العنـف اجلنـسي واجلنـساين،                 

ــة للتــصدي   ) و(االســتجابة املناســبة،  الــضحايا واختــاذ إجــراءات   ــشاء هياكــل شــاملة لإلحال إن
جتـرمي  ) ح(إنشاء دور إيواء لإلنقاذ يف كل أحناء البلد،         ) ز(حلاالت العنف اجلنسي واجلنساين،     

ــساين،      ــزز العنــف اجلن ــيت تع ــة ال ــشريع حمــدد ملكافحــة العنــف    ) ط(املمارســات العرفي وضــع ت
علـى مجيـع أشـكال العنـف ضـد املـرأة والـصكوك الدوليـة                اجلنساين يتماشى مع اتفاقية القضاء      

ــسان،   ــة الــيت ميكــن احلــصول عليهــا باجملــان     ) ي(األخــرى حلقــوق اإلن ــوفري املــشورة القانوني ت
استعراض املبادئ التوجيهية الوطنية لإلدارة الطبية لالغتصاب وغـريه مـن      ) ك(لضحايا العنف،   

 االجتماعيــة، -طنيــة للرعايــة النفــسية وضــع مبــادئ توجيهيــة و) ل(أشــكال العنــف اجلنــسي، 
تعزيـز قـدرة قـوة الـشرطة الكينيـة علـى            ) م(وحتديد جدول أعمال إلصالح القطاع القـضائي،        

  . )٢١(التصدي على النحو الكايف حلاالت العنف اجلنسي واجلنساين
عـن  . ٢٠٠٨ كـشفت احلكومـة الكينيـة، يف عـام        - تعميم مراعـاة املنظـور اجلنـساين        - ٨٤

رؤيـــة كينيـــا ”ية طويلـــة األجـــل للنمـــو االجتمـــاعي واالقتـــصادي يف كينيـــا تـــسمى اســـتراتيج
، وهي خمطط السياسة اجلديدة الطويلـة األجـل الـيت حتـدد االسـتراتيجية الطويلـة                 “٢٠٣٠ لعام

 ٢٠٣٠وتكـرس رؤيـة عـام       . األجل لتحقيق منو اقتصادي أعلى ومستدام يف بيئـة أكثـر إنـصافا            
جلنسانية تسلم فيه صراحة بـأن العنـف اجلنـسي واجلنـساين إحـدى        جزءا كامال لتناول املسائل ا    
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ويقتـضي التـصدي هلـذا التحـدي        . الرذائل اليت تتهدد التقدم االجتمـاعي واالقتـصادي يف البلـد          
تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين يف سياســات احلكومــة وخططهــا وميزانياهتــا وبراجمهــا كنــهج   

وقــد أنــشئت مــن قبــل . )٢٢(يف كــل جوانــب اجملتمــعموجــه حنــو حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني  
  .  وزارة٤١مراكز لتنسيق الشؤون اجلنسانية يف معظم وزارة احلكومة البالغ عددها 

 أن ٢٠٣٠ م تذكر رؤيـة عـا    - ٢٠٣٠تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف رؤية عام          - ٨٥
ا وبراجمهـا لكفالـة     تعميم مراعاة املنظـور اجلنـساين سـتتم يف مجيـع سياسـات احلكومـة وخططهـ                

وسيبذل أيضا جهد مـدروس ملعرفـة خمتلـف الـسبل           . تلبية احتياجات ومصاحل كل من اجلنسني     
الــيت تــسهم هبــا املــرأة يف االقتــصاد واجملتمــع بأســره، لزيــادة الــوعي يف كــل وزارات احلكومــة     

يـع  وعالوة على ذلك، سـيتم تنفيـذ تفعيـل وتعزيـز شـعب الـشؤون اجلنـسانية يف مج                 . ووكاالهتا
  . الوزارات والشركات احلكومية للمساعدة يف عملية تعميم مراعاة املنظور اجلنساين

 - ٢٠٣٠حظر املمارسات الثقافيـة الرجعيـة والـشرور االجتماعيـة يف رؤيـة عـام                  - ٨٦
حلظــر املمارســات ” أيــضا عــن التــزام احلكومــة ببــذل جهــود مترويــة ٢٠٣٠تعــرب رؤيــة عــام 

جتماعيــة، فــضال عــن حتــسني إمكانيــة احلــصول علــى اخلــدمات   الثقافيــة الرجعيــة والــشرور اال
  . )٢٣(“األساسية

 تعهــدت احلكومــة بإعــداد معلومــات تــبني - إعــداد بيانــات مقــسمة حــسب اجلــنس  - ٨٧
بدقة التوازن بـني اجلنـسني يف مجيـع قطاعـات البلـد، وإتاحـة البيانـات الالزمـة إلقامـة األسـاس                       

وجيـري إعـداد البيانـات الرمسيـة       . منظـور اجلنـساين   إلعداد سياسات وخطـط وبـرامج مراعيـة لل        
املقسمة حسب اجلنس مرة كل سنتني يف شكل صحيفة بيانات جنـسانية، وقـد صـدرت آخـر                

  . ٢٠٠٩مارس / آذار٢٧هذه الصحائف رمسيا يف 
ــة للعمــل اإلجيــايب    - سياســة العمــل اإلجيــايب   - ٨٨  التزمــت احلكومــة بإعــداد سياســة وطني

بع املـشروع علـى اإلجـراءات الراميـة إىل كفالـة أن يكـون للمـرأة متثيـل                  وتنفيذها الضـفاء الطـا    
 يف املائة على األقل يف عمليات االستقدام والترقية، والتعيني يف كل مستويات صـنع               ٣٠بنسبة  

  . القرارات
 تعتزم احلكومة أن تنفذ، بالتعاون الوثيق مع الـوزارات والوكـاالت،            - برامج إضافية   - ٨٩

ــربامج اإلضــا  ــةال ــة    ‘ ١’: فية التالي ــة إىل القــضاء علــى املمارســات الثقافي ــز احلمــالت الرامي تعزي
مـضاعفة عـدد الـوالدات      ‘ ٢’الرجعية مثل تشويه األعضاء التناسـلية لإلنـاث والـزواج املبكـر؛             

ختفـيض معـدل األعمـال اجلنـسية العاليـة          ‘ ٣’اليت تـتم حتـت إشـراف مـوظفني صـحيني مهـرة؛              
اســتخدام ‘ ٤’مكانيــة احلــصول علــى األســاليب اجلنــسية املأمونــة؛ اخلطــورة عــن طريــق زيــادة إ

األموال الالمركزية لتوفري أسباب الراحة االجتماعيـة مثـل القـرب الوثيـق لتقليـل كميـة الوقـت            
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وضـع نظـام قـانوين ذي كفـاءة للمـساعدة           ‘ ٥’الذي يقضيه الناس يف الوصـول إىل اخلـدمات؛          
 العنـف اجلنـساين وغـريه مـن انتـهاكات حقـوق             على محاية حقوق خمتلف األشخاص للحد من      

  . )٢٤(اإلنسان
 يفترض يف منح إجازة األبوة يف وقت إجازة         - إدخال إجازة األبوة يف قانون العمل       - ٩٠

أمومة الزوجة أن مـساعدة أو معونـة الـزوج قـد تكـون الزمـة يف أثنـاء الـوالدة أو بعـدها، وإن             
راف بأن علـى األزواج أن يكمـل كـل منـهم            وهذا يدل على االعت   . كان هذا ال يذكر صراحة    

ومل يعــد مــن املمكــن تــرك هــذه األدوار للنــساء  . اآلخــر يف القيــام بــاألدوار اإلجنابيــة والعائليــة 
ميكن الزعم يف ضوء أحكام األبوة التـساهلية بـأن أدوارا عائليـة أو إجنابيـة معنيـة                   وحدهن، وال 

  . تضطلع هبا املرأة وحدها
ة إىل منع العوامل الثقافيـة الـسلبية يف األسـرة وحتقيـق اإلنـصاف       اإلجراءات الرامي   - ٩١

 حتتاج كينيا يف الوقت الـراهن إىل موجـة مـن التغـيري يف التوعيـة واإلجـراءات                   - فيما يتعلق هبا  
اليت تـستهدف األدوار اجلنـسانية والتنمـيط اجلنـساين، عـن طريـق دخـول منظمـات الرجـال يف                  

 تقــوم اجلماعــات الكنــسية، الــيت تعمــل علــى أســاس قــوانني وال. حركــة املــساواة بــني اجلنــسني
وطنية تسمح حبرية تكوين اجلمعيات، مبعاجلة املسائل اجلنسانية، وال سيما تلك اليت تؤثر علـى               
األسرة والعالقات األسرية، كجدول أعمال منتظم وربطه مبثل الرجولـة اإلجيابيـة، مثـل األبـوة                

ــسني      لتعزيــز األســر والعالقــات األســرية، ومحايــة األســر      املــسؤولة واالتــصال فيمــا بــني اجلن
  . اإليدز/إنقاذها من ويالت جائحة فريوس نقص املناعة البشرية أو
تخذها الرجـال ملنـع العوامـل الثقافيـة الـسلبية وحتقيـق اإلنـصاف         ياإلجراءات اليت     - ٩٢

ت للمجتمــع  بزغــت، باإلضــافة إىل اجلماعــات الكنــسية أو الدينيــة، منظمــا - فيمــا يتعلــق هبــا
 لـسد الفجـوة بـني أدوار الرجـال         “!الرجال من أجل املـساواة بـني اجلنـسني اآلن         ”املدين، مثل   

الرجـال  ”ومنظمـة   . والنساء اليت عاقت لفترة طويلة من الـزمن تقـدم املـرأة يف جوانـب عديـدة                
ة  الـشبك  ٢٠٠٤ شبكة رائدة من الرجال أنشأهتا يف عام         “!من أجل املساواة بني اجلنسني اآلن     

ــاط واألدوار         ــى األمن ــضاء عل ــدعوة إىل الق ــصاالت ملناصــرة ال ــة واالت ــة للتنمي ــسائية األفريقي الن
وفتحــت املنظمــة مناقــشات بــشأن األدوار واألمنــاط اجلنــسانية بإشــراك الرجــال يف   . اجلنــسانية

ــساين        ــسؤولة، وأدوار الرجــال يف مكافحــة العنــف اجلن ــوة امل ــة، واألب ــة اإلجيابي ــسائل الرجول م
احللقات الدراسـية، واحلـوار بـني اجلنـسني، وخـدمات           : ز املساواة بني اجلنسني عن طريق     وتعزي

ــاجني مــن العنــف اجلنــسي واجلنــساين    ــسريعة للن ــاك أيــضا  . االســتجابة ال مــؤمتر الرجــال  ”وهن
.  يومــا مــن النــشاط بــشأن العنــف ضــد املــرأة١٦ الــذي يتــزامن عــادة مــع فتــرة مــدهتا “املتنقــل

ــائج اإلجــرا    ــن نت ــساين، أن أصــبح الرجــال      وكــان م ــيط اجلن ــة املتخــذة ضــد التنم ءات اإلجيابي
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كمــا أصــبح الرجــال يــضطلعون علــى حنــو متزايــد  . يأخــذون مــسؤولياهتم العائليــة مأخــذ اجلــد
  . مبسؤوليات عن أطفاهلم املولودون خارج نطاق الزواج

و تعـديل    على الرغم من اخلطوات الواسعة الـيت مت اختاذهـا حنـ            - التحديات والعقبات   - ٩٣
ــا زالــت بعــض التحــديات قائمــة، يف حــني بزغــت        ــسلوك، م ــة لل ــة والثقافي األمنــاط االجتماعي

وتتمثل أهم التحديات البازغة يف العنف الواسع النطاق املنتـشر يف كـل أحنـاء      . حتديات جديدة 
ــد والـــذي نـــشب بعـــد وقـــت قليـــل مـــن االنتخابـــات الوطنيـــة يف           / كـــانون األول٢٧البلـ

ــسمرب  ــ. ٢٠٠٧دي ــساء        وش ــن أن الرجــال والن ــرغم م ــى ال ــف، وعل ــواع العن ــد كــل أن هد البل
واألطفال والشباب والشيوخ كلهم عانوا منه، مت االعتراف رمسيا بـأن املـرأة كانـت أكثـر مـن                   

فقد عانت املرأة مـن اخلـسارة يف األرواح، واملمتلكـات، واألطفـال،             . )٢٥(عاىن من هذا العنف   
وعـــالوة علـــى ذلـــك، عانـــت النـــساء مـــن . لتجاريـــةوأســـباب العـــيش الزراعيـــة، واألعمـــال ا

ففــي خــالل شــهرين مــن أعمــال  . االغتــصاب وغــريه مــن أشــكال العنــف اجلنــسي واجلنــساين  
وتعترف احلكومـة،   .  حالة على األقل من العنف اجلنسي واجلنساين       ٣٥٤العنف، كانت هناك    

نـسي وغريهـا مـن      ، بأنه مل يتم اإلبالغ عن الكـثري مـن حـاالت العنـف اجل              ٢٠٣٠يف رؤية عام    
حاالت العنف اجلنساين ضد املرأة اليت ارتكب يف تلك الفترة مـن العنـف الـذي حـدث عقـب                    

  . )٢٦(االنتخابات
  /حــىت نيــسان(ويف أثنــاء العنــف الــذي وقــع عقــب االنتخابــات ولفتــرة طويلــة بعــده      - ٩٤

يـل حلالـة    وخلـص حتل  . )٢٧(، شكلت النساء الغالبية العظمى من املشردين داخليا       )٢٠٠٩أبريل  
العنف اجلنسي واجلنساين يف خميمات املشردين داخليا عقب العنـف بعـد االنتخابـات يف كينيـا                 

 يف ســتة مــن خميمــات املــشردين  ٢٠٠٩فربايــر /أجــرى يف شــباط) ٢٠٠٩فربايــر /شــباط ٢٣(
وباإلضـافة إىل اخلـسارة يف      . )٢٨( يف املائـة   ٦٣,٩داخليا، إىل أن النساء والفتيات يشكلن نـسبة         

ن وارتفاع مـستويات انعـدام األمـن، عانـت هـؤالء النـسوة والفتيـات ومـا بـرحن يعـانني               املسك
 يف املائة من املشردات داخليـا الـاليت مشلتـهن الدراسـة كـن               ٨٨(اخلسارة يف أفراد األسرة     : من

وانفصام الروابط االجتماعية، وارتفاع أخطار سوء التغذيـة،        . ، والصدمة املرتبطة بذلك   )أرملة
حة، وأصيب الكثري منهن بعدوى فريوس نقـص املناعـة البـشرية، وفرضـت علـيهن                وتردي الص 

ومـا فتئـت احلكومـة، عـن طريـق وزارة الـربامج اخلاصـة وبـدعم         . اآلن املعاناة من مرض جديد  
وذكــر رئــيس . مــن الــشركاء اإلمنــائيني، تبــذل جهــودا متــضافرة لعــالج حمنــة املــشردين داخليــا 

 أنـه قـد أعيـد    ٢٠٠٩أبريـل  / نيـسان ٢١الثـة للربملـان العاشـر يف     الدولة، لدى افتتـاح الـدورة الث      
  .  يف املائة من املشردين داخليا٩٠توطني 
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 يف املائـة فقـط مـن الكينيـات ميـتلكن سـندات              ٣وفيما يتعلـق مبلكيـة املمتلكـات، فـإن            - ٩٥
وعـالوة علـى ذلـك، تـشهد حـاالت      . )٢٩(ملكية، مما يقلل مـن فـرص حـصوهلن علـى االئتمـان        

 الفتــاة وتنميتــها -وباملثــل، تــأثرت صــحة الطفلــة . اب املبلــغ عنــها ارتفاعــا بوجــه عــاماالغتــص
التعليمية والوظيفية سلبا باملمارسـات الثقافيـة الـضارة، مثـل تـشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث                   

ويــشري . وعــالوة علــى ذلــك، فــإن الكــثري مــن النــساء أشــد فقــرا مــن الرجــال. والــزواج املبكــر
ييب إىل أن هناك فجوة هامة يف مستويات الفقـر بـني األسـرة املعيـشية الـيت ترأسـها                 الدليل التجر 

 يف املائـة مـن األسـرة    ٤٨ففـي املنـاطق الريفيـة، صـنفت نـسبة      . إناث وتلك اليت يرأسها رجـال   
 يف املائة مـن األسـر املعيـشية الـيت           ٥٠املعيشية اليت يرأسها ذكور على أهنا فقرية باملقارنة بنسبة          

 يف املائـة مـن   ٣٠ففـي حـني أن   : ويف املناطق احلضرية تزداد هذه الفجوة اتساعا.  إناث ترأسها
 يف املائـة مـن األسـر املعيـشية          ٤٦األسر املعيشية اليت يرأسها ذكور فقرية فإن هذه النـسبة تبلـغ             

  . )٣٠(اليت ترأسها إناث
ــة    - ٩٦ ــضائية فعالـ ــراءات القـ ــدو أن اإلجـ ــرف . ويبـ ــساء ال يعـ ــم النـ ــوقهن إال أن معظـ ن حقـ

القانونيــة، وتتــسم اإلجــراءات القــضائية بأهنــا باهظــة التكلفــة، وطويلــة، وبأهنــا تكــون يف حالــة  
وتتـصف  . األفعال اجلرمية اجلنسية حمرجة للمـرأة، ومـن مث تظـل غـري ممكنـة للعديـد مـن النـساء         

الت الـيت   اجلهود اليت تبذهلا جلنة إصـالح القـانون إلصـدار قـوانني لتنظـيم شـؤون املـرأة يف اجملـا                    
بيـد أن برملـان كينيـا       . تتأثر أشد التأثر بالثقافات واملمارسات التقليدية بأهنا جـسورة وملموسـة          

ولـذلك  ).  عضوا يف الربملـان ٢٢٢ سيدة فقط من بني    ٢١فهناك  (ال يزال يسيطر عليه الرجال      
  . ستواجه مشاريع القوانني حتديا كبريا إذا أريد سنها يف شكل قانون يف الربملان

    
 اإلجـراءات الراميـة إىل قمـع مجيـع أشـكال االجتـار بـاملرأة واسـتغالل                  - ٦املادة      

  دعارة املرأة 
 وعلــى وجــه التخــصيص القــانون  - الــدعارة واســتغالل الــدعارة جيرمهمــا القــانون   - ٩٧

ــام       ــانون األطفــال لع ــشأن أحكــام ق ــه يف هــذا ال ــذي تعــزز أحكام ــائي ال ــانون ٢٠٠١اجلن ، وق
وهلذا فإنه على الرغم من انتشار الدعارة يف واقع احلال يف كـل أحنـاء               . جلنسيةاألفعال اجلرمية ا  

فإنه ال ميكن توقع أن تعـاجل جهـود احلكومـة اسـتغالل دعـارة النـساء والرجـال يف               . البلد تقريبا 
إال أن هنـاك منظمـات غـري        . داخل البلد وحتقق اإلنصاف يف هذا الشأن يف إطار احلظر الرمسي          

عمــل يف الوقــت احلاضــر للوصــول إىل البغايــا وتدريبــهم وإجيــاد أعمــال بديلــة  حكوميــة حمليــة ت
  . يكسبون منها سبل عيشهم الكرمي

ويعــرف بروتوكـــول منـــع وقمـــع االجتـــار باألشـــخاص، وخباصـــة النـــساء واألطفـــال،    - ٩٨
 بأنـه   االجتـار باألشـخاص   ) املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة      (واملعاقبة عليه   
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جتنيد أشخاص أو نقلهم، أو تنقيلـهم، أو إيـواؤهم، أو اسـتقباهلم بواسـطة التهديـد بـالقوة أو                    ”
اسـتغالل   استعماهلا، أو غري ذلك من أشـكال القـسر أو االختطـاف أو االحتيـال أو اخلـداع أو                 

الــسلطة أو اســتغالل حالــة استــضعاف، أو بإعطــاء أو تلقــي مبــالغ ماليــة أو مزايــا لنيــل موافقــة  
ويـنري هـذا التعريـف فهـم األنـشطة          . “شخص له سيطرة على شخص آخـر لغـرض االسـتغالل          

اليت تعترب من قبيل االجتار، وال سيما يف ضـوء أن كينيـا لـيس لـديها أي تـشريع يعـّرف االجتـار         
  . باألشخاص، أو على حنو أخص االجتار باملرأة

تقـارير وزارة اهلجـرة وتـسجيل    وتبني الدراسات اليت جتريها املنظمات غري احلكوميـة و        - ٩٩
األشخاص يف كينيا أن االجتـار بـاملرأة حيـدث يف كينيـا بأشـكال عديـدة وألسـباب شـىت، منـها                      

وفيمـا يتعلـق باالجتـار بـاملرأة،        . الفقر، وعدم االستقرار السياسي داخل كينيا والبلـدان اجملـاورة         
 املـصدر، وبلـد عبـور، وبلـد        فهي بلد مـن بلـدان     . حتدث يف كينيا أنشطة االجتار بكامل نطاقها      

وباإلضافة إىل االجتار احمللي أو الداخلي بالفتيات، تقوم كينيا بـصفتها بلـدا مـن بلـدان                  . مقصد
املصدر للنساء والفتيات الاليت جيري االجتار هبن ونقلهن إىل أوروبا بدور طريق العبـور للنـساء             

ط، ألغـراض االسـتغالل اجلنـسي    الاليت جيري االجتـار هبـن ونقلـهن إىل أوروبـا والـشرق األوسـ           
 ٥٠-٤٠وتـشري البيانـات الرمسيـة إىل أنـه جيـري سـنويا االجتـار حبـوايل                  . واليد العاملة الرخيصة  

وينتهي األمـر بالنـساء     . من الفتيات ونقلهن إىل خارج كينيا حبجة االشتراك يف برامج مشبوهة          
وجيـري،  . ى الرق أو الدعارة   الاليت جيري االجتار هبن يف االحتجاز أو جعل نشاطهن قاصرا عل          

  . يف بعض احلاالت، إرغامهن على العمل لقاء أجر زهيد أو بدون أجر على اإلطالق
 والصك القانوين الوحيد املتاح حاليا والذي يـشكل أسـاس إجـراءات االسـتجابة مـن                  - ١٠٠

قـــوانني كينيـــا الـــذي مت ســـنه يف  ، مـــن ١٧٢جانـــب احلكومـــة هـــو قـــانون اهلجـــرة، الفـــصل  
، جيــري عــادة تنــاول اجلــرائم املتعلقــة باالجتــار علــى أهنــا  ١٧٢ومبوجــب الفــصل . ١٩٦٣ عــام

وثيقــة ســفر صــادرا أو صــادرة  /حمتــال يــستخدم جــواز ســفر (جــرائم حتايــل يف إطــار اهلجــرة،  
غـري  . ، أو استخدام جوازات سـفر مـزورة، أو اسـتخدام تأشـريات سـفر مـزورة        )لشخص آخر 

فالشخص املتـاجر بـه هـو       . االجتار وليس املتجرين هبم   أن جرائم اهلجرة هذه تستهدف ضحايا       
الذي يكُتشف أنه حيمل وثائق سفر مزورة أو يستخدم وثـائق سـفر تابعـة ألشـخاص آخـرين،                   

ونــادرا مــا توجــه إىل القــائمني باالجتــار هتمــة االشــتراك يف هــذه    . ومــن مث يقــوم بــدور احملتــال 
ة يصعب على أية حال إثباهتـا يف أي حمكمـة       إيواء ضحايا االجتار بالبشر، وهي هتم      املمارسة أو 

ألن الضحايا أنفسهم عادة ما يكونون على غري اسـتعداد للـشهادة نظـرا للخـوف مـن عواقـب               
وحــىت يف حالــة إلقــاء القــبض علــى القــائمني . ذلــك علــى حيــاهتم أو علــى عــائالهتم يف بلــداهنم

 يعترف بـه بعـد، أو مل يـتم اعتبـاره            باالجتار ذاهتم، فلن توجه إليهم هتمة االجتار، ألن االجتار مل         
وكما قال أحد املسؤولني، فإن قانون اهلجرة الـذي تعامـل    . جرمية حمددة يف أي قانون يف البلد      
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يف إطاره حاليا قضايا االجتار كجرائم هجرة مت سنه منذ زمن بعيد، يف وقت مل يكن يعلـم فيـه          
  . الناس أن أمورا مثل االجتار بالبشر ميكن أن حتدث

 وبعــد أن يــتم إثبــات اجلــرائم املتعلقــة باالجتــار علــى أهنــا جــرائم هجــرة يكــون ســبيل    - ١٠١
وليـست لـدى حكومـة كينيـا حـىت          . اإلنصاف الوحيد هو إعادة الـضحايا إىل بلـداهنم األصـلية          

إال أن هنـاك عـددا مـن املنظمـات غـري         . اآلن آليات لتقدمي مـساعدة ذات بـال لـضحايا االجتـار           
م املساعدة حاليا عن طريق توفري املـشورة، ودور اإليـواء املؤقتـة، واملـساعدة               احلكومية اليت تقد  

التـضامن مـع نـساء يف حمنـة، واملنظمـة      : ومـن بـني هـذه املنظمـات    . املاليـة، ضـمن أمـور أخـرى    
  .)٣١(الدولية للهجرة، وأبرشية ماليندي الكاثولوكية

ــا       - ١٠٢ ــشروع ق ــدمي م ــراح تق ــى اقت ــان عل ــة يف الربمل ــار  متــت املوافق نون مكافحــة االجت
 أعـدت مـشروع قـانون مكافحـة      - باألشخاص وهو اآلن جاهز لتقدميه إىل الربملان ملناقـشته        

ويف حالـة إقـراره، سيـصبح       . االجتار باألشخاص منظمات اجملتمع املدين بالتعـاون مـع احلكومـة          
  .  الشأنلدى كينيا، ألول مرة، إطار قانوين ملنع االجتار باملرأة وحتقيق اإلنصاف يف هذا

 علـى الـرغم مــن أمهيـة كينيـا فيمـا يتـصل باالجتــار       - التحـديات والعقبـات األخـرى    - ١٠٣
بالنساء والفتيات، مثة تـأخر، يف البلـد، يف سـن تـشريع لتنـاول االجتـار بطريقـة شـاملة، ووضـع                       

وقــد أدى عــدم وجــود تعريــف قــانوين لالجتــار يف بعــض  . سياســة أو اســتراتيجية رمسيــة بــشأنه
إىل بلبلة، وأفضى هذا بدوره إىل تكديس قضايا االجتار مـع قـضايا هتريـب البـشر، مـع      األحيان  

  . أن هذين النشاطني ليسا متماثلني من ناحية األهداف، أو املمارسات، أو اآلثار
 وما برحت ظواهر الفقر، وتزايد البطالة، وتردي أحـوال املعيـشة تعـزز وجـود بيئـات              - ١٠٤

وتواجه إدارة اهلجرة قيودا يف االضطالع بواليتـها الوحيـدة يف هـذا       . تؤدي إىل االجتار يف البلد    
وأدت الزيـادة الكـبرية يف إعـداد النـساء        . الشأن وهي إعادة ضحايا االجتار إىل بلداهنم األصـلية        

وتفتقـر  . املتجر هبن إىل إثقـال كاهـل املـوظفني وإرهـاق قـدرة اإلدارة مـن ناحيـة املـوارد املاليـة                     
 وجود مرافق احتجـاز خاصـة هبـا السـتيعاب الـضحايا ريثمـا تـتم إجـراءات                   اإلدارة كذلك إىل  

اإلعادة إىل البلدان األصلية، وتعتمد يف هذا على زنزانات الشرطة كمرافق احتجـاز، ممـا يزيـد                 
  . عب اليت يواجهها ضحايا االجتارمن املصا

  
الـة املـساواة    التدابري الرامية إىل القضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة وكف       - ٧املادة      

  يف احلياة السياسية والعامة 
 اجلميـع  على أساس نص الدستور علـى حـق          - حق املرأة يف املشاركة يف التصويت      - ١٠٥

يف التصويت، ال تزال املرأة يف كينيا متارس حقها يف التصويت باملـشاركة يف كـل االنتخابـات                  
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ئق رمسـي الشـتراك املـرأة يف        وحـدثت، بـسبب عـدم وجـود عـا         ). الوطنيـة منـها واحملليـة     (العامة  
االنتخابات يف البلد، زيـادة مطـردة يف اشـتراك املـرأة يف االنتخابـات الوطنيـة واحملليـة، مبـا فيهـا                       
ــة،     ــية واملدنيــ ــة والرئاســ ــة الربملانيــ ــة، واالنتخابــــات الوطنيــ ــتورية الوطنيــ ــتفتاءات الدســ االســ

 ٤بيانــات الــواردة يف اجلــدول وتــبني ال. واالنتخابــات الفرعيــة علــى صــعيد الــدوائر االنتخابيــة 
   :اجتاها تصاعديا يف ممارسة املرأة حلقها يف التصويت

  
   ٤اجلدول 

  عدد الناخبني املسجلني حسب املقاطعة واجلنس
  

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 
  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور املقاطعة

 ٩٥٤ ٥٠٥ ٤٩١ ٧٦٩ ٣٦١ ٣٨٦ ٨٧٨ ٦٨٤ ٨٧٤ ٣٢٥ ٤١٢ ٦٤٥ نريويب
 ١٥٤ ٥٤٠ ٣٨٣ ٦٣٨ ٢٤١ ٤٧٢ ٧٣٥ ٥٦٦ ٥٢٥ ٤٣٩ ٩٠٧ ٥٢٧ احليةالس

 ٦٣١ ١٤٩ ١٢٥ ١٦٦ ٧٣٧ ١١٩ ٠٢٦ ١٣٦ ٧٠٥ ١١٠ ٦٠٧ ١٢٦ الشمالية الشرقية
 ٦٩٧ ١٤٣ ١ ٠٦٦ ٢٣١ ١ ٢٧٠ ٠١٧ ١ ٥٦١ ١٠١ ١ ٨١٥ ٩٤٨ ٦١٣ ٠٢٨ ١ يةشرقال

 ٨٩٥ ٠٤٢ ١ ٠٤١ ١٤٤ ١ ٧٤٨ ٩٠٤ ٩٧٣ ٠٣١ ١ ١٢٧ ٨٢٩ ٠٩٨ ٩٦٦ الوسطى
 ٧٧٦ ٥٨٧ ١ ٦٠٥ ٧٧٠ ١ ٤٢٧ ٣٦٥ ١ ٩٠٤ ٥٧٣ ١ ٥٩٨ ٢٣٠ ١ ١٩٩ ٤٣٨ ١ ايلريفت ف
 ٣٩٧ ٧٧٢ ٢٨٥ ٧٩٢ ٤٩٨ ٦٨٢ ٥١٢ ٧١٠ ٣٧٦ ٦٤٨ ٢٠٨ ٦٧٤ الغربية
 ١٠٦ ٩٩٤ ٥٧٤ ٠٤٧ ١ ٢٧١ ٨٤٨ ٨٧٦ ٩٢٦ ٧٨٢ ٧٩٣ ٨٨٥ ٨٧٠ نيانزا

 ٦١٠ ٧٣٦ ٦ ٥٧٠ ٥٥٩ ٧ ٥٥٣ ٧٩٦ ٥ ٤٦٥ ٧٣٢ ٦ ٨٠٢ ٣٢٦ ٥ ٩٢٩ ٢٦٧ ٦ اجملموع
  

  ). ٢٠٠٨( كينيا، حقائق وأرقام ؛املكتب الوطين لإلحصاء يف كينيا :راملصد 
  . ٢٥١ص ) ٢٠٠٨(مجهورية كينيا، املكتب الوطين لإلحصاء يف كينيا، الدراسة االستقصائية االقتصادية : انظر أيضا    

  
 تدل علـى أن عـدد الناخبـات يقـل عـن عـدد               ٤وعلى الرغم من أن األرقام الواردة يف اجلدول         

وتتـضمن العوامـل املـسامهة يف       . بني، فإن عدم املساواة يف املشاركة ليس هلا أساس قـانوين          الناخ
عدم تكافؤ مشاركة النساء الفقر، وهذا يعين أن الكـثري مـن النـساء مـشغوالت بأنـشطة البقـاء                    
ــاطق،        ــصويت يف بعــض املن ــادي إىل مراكــز الت ــة الوصــول امل ــصحة، وعــدم إمكاني واعــتالل ال

من التصويت من جانب النـساء أنفـسهن والرجـال، وهـذا أمـر يعـززه املوقـف             واملوقف السليب   
وهناك أيضا قدر ليس بيـسري مـن اليـأس لـدى     . الثقايف واملعتقدات بأن القيادة من شأن الرجال      

. العديد من الناس، مبن فيهم الرجال، وهذا شيء يعـززه سـوء أداء القـادة الـسياسيني واملـدنيني          
س ضـرورة للتـصويت ألنـه مل حيـدث تغـري يـذكر يف حيـاهتم وأسـباب            وال يرى الكـثري مـن النـا       

وشــكل عــدم وجــود بطاقــات . رزقهــم بــسبب اســتمرار ســوء أداء القــادة الــسياسيني واملــدنيني
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هوية وطنية عائقا آخر ملشاركة النـساء يف التـصويت، ولكـن البيانـات املتـوفرة تـشري إىل تزايـد         
وعلـى سـبيل املثـال،      . اقـات هويـة وطنيـة جديـدة       عدد النساء الالئي ينـشدن احلـصول علـى بط         

 بطاقــة هويــة وطنيــة جديــدة للنــساء اســتعدادا   ٩٤٧ ٧٨٠ مــا جمموعــه ٢٠٠٧صــدر يف عــام 
ــة، يف حـــني أن   ــام  ٢٦١ ٤٩٩لالنتخابـــات الوطنيـ ــيدة فحـــسب ســـعت يف عـ  إىل ٢٠٠٣ سـ

ــا     ــدة وحــصلت عليه ــة جدي ــى بطاقــات هوي ــيس مــن املطلــوب ألغــراض   . )٣٢(احلــصول عل ول
  . اب أي شهادات باإلملام بالقراءة والكتابة أو حبوزة أي ممتلكاتاالنتخ
 ١٠سن قانون جديد لألحـزاب الـسياسية وهـو قـانون األحـزاب الـسياسية رقـم                   - ١٠٦
فلقد صدر، من أجل تنـسيق      .  هذا تطور جديد حدث يف فترة اإلبالغ احلالية        - ٢٠٠٧لعام  

 ١٠ألحزاب الـسياسية، وهـو القـانون رقـم          أنشطة األحزاب السياسية يف كينيا، قانون جديد ل       
وينص القـانون علـى تـساوي احلـق         . ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١، وبدأ نفاذه يف     ٢٠٠٧لعام  

يف التصويت، وهبذا يوفر إطارا قانونيا ملشاركة الرجال والنساء يف تشكيل األحزاب الـسياسية              
اب والـيت تـوفر أطـرا للـسعي إىل          وإدارهتا، ويف كل عمليات التصويت اجملراة على صعيد األحز        

وتــنص األحكــام ذات . حتقيــق مطــامح سياســية، بغــض النظــر عــن اجلــنس أو النــوع اجلنــساين  
  : الصلة من القانون على ما يلي

حـق  يكون جلميع أعـضاء أي حـزب سياسـي، يف أثنـاء انتخابـات احلـزب،                  ”    
دســتور ، ولكــن ممارســة هــذا احلــق قــد ختــضع مبوجــب أحكــام متكــافئ يف التــصويت

كتبـت هـذه العبـارة بـاللون         [“احلزب لـدفع العـضو أوال رسـم االشـتراك يف العـضوية            
وعـالوة علـى ذلـك، يقـضي القـانون بـأن يكـون ثلـث                . )٣٣(]الداكن زيادة يف التأكيد   

  . شاغلي املناصب يف األحزاب السياسية من النوع اجلنساين املغاير
د النـساء مـن األحـزاب الـسياسية علـى            وعلى أساس أحكام القـانون، ال ميكـن اسـتبعا          - ١٠٧

  . أساس اجلنس
 شـهدت هـذه الفتـرة زيـادة يف          - زيادة تعيني وانتخاب املرأة يف املناصب السياسية       - ١٠٨

ويكفــل دســتور كينيــا حــق كــل شــخص يف . انتخابــات وتعــيني النــساء يف املناصــب الــسياسية
 رهنــا بــشروط معينــة، مثــل كينيــا يف انتخابــه ملنــصب سياســي واملــشاركة يف صــنع القــرارات، 

وعلى هذا األساس، ُشجعت النـساء علـى   . شروط السن اليت تنطبق على الرجال أسوة بالنساء   
ــادة ملموســة يف عــدد النــساء املنافــسات يف      ــاة الــسياسية للبلــد، وحــدثت زي املــشاركة يف احلي

املعينـات يف الربملـان،     االنتخابات الربملانية واملدنية، مما أدى إىل زيـادة عـدد النـساء املنتخبـات و              
وزيادة يف عدد اإلناث الالئـي يـشغلن مناصـب وزيـرات، ووزيـرات مـساعدات، كمـا يتـضح                    

  .  أدناه٥من البيانات الواردة يف اجلدول 
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   ٥اجلدول 
  ٢٠٠٨-١٩٦٩أعضاء اجلمعية الوطنية حسب اجلنس، 

  
 النسبة املئوية للنساء اجملموع الرجال النساء السنة

١,٢ ١٦٧ ١٦٥ ٢ ١٩٦٩ 
١,٤ ١٦٩ ١٦٢ ٧ ١٩٧٤ 
٢,٤ ١٧٠ ١٦٦ ٤ ١٩٧٩ 
١,٨ ١٧٠ ١٦٧ ٣ ١٩٨٣ 
١,٥ ٢٠٠ ١٩٧ ٣ ١٩٨٨ 
٣,٥ ٢٠٠ ١٩٣ ٧ ١٩٩٢ 
٣,٦ ٢٢٢ ٢١٤ ٨ ١٩٩٧ 
٤,١ ٢٢٢ ٢١٣ ٩ ١٩٩٨ 
٨,١ ٢٢٢ ٢٠٤ ١٨ ٢٠٠٢ 
٩,٥ ٢٢٢ ٢٠١ ٢١ ٢٠٠٨ 

  
  . ٢٠٠٨اللجنة االنتخابية لكينيا،   :املصدر  
  

.  يف املائة من الربملـانيني     ٨,١، وشكل هذا    ١٨، بلغ عدد الربملانيات     ٢٠٠٣ ويف عام    - ١٠٩
غـري أن عـدد   . ومن هذا العدد كانت هناك إحدى عشرة سيدة منتخبة وسبع سيدات معينـات            

. ٥ يف حــني اخنفــض عــدد النــساء املعينــات إىل  ٢٠٠٧ يف عــام ١٦النــساء املنتخبــات زاد إىل 
  . ائة من أعضاء الربملان يف امل٩,٥ويشكل جمموع النساء حاليا 

 حدثت زيادة مماثلـة يف مـشاركة النـساء    - زيادة مشاركة املرأة على الصعد البلدية    - ١١٠
علــى الــصعد البلديــة، يف الــسلطات احملليــة الــيت جتــري انتخاباهتــا أساســا يف نفــس الوقــت مــع     

  : ٦ اجلدول االنتخابات الربملانية والرئاسية، كما يتضح من األرقام التالية الواردة يف
  

  ٦اجلدول 
  )مناصب بلدية(مشاركة املرأة يف السلطات احمللية 

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٢ ١٩٩٨ ١٩٩٢ 

  اإلناث  اجملموع السلطات

النــــسبة 
املئويــــة  
  اإلناث  اجملموع  لإلناث

النــــسبة 
املئويــــة  
  اإلناث  اجملموع  لإلناث

النــــسبة 
املئويــــة  
  اإلناث  اجملموع  لإلناث

النــــسبة 
املئويــــة  
  لإلناث

 ١٥,٦ ٢٥٢ ١٦١٨ ١٣,٤ ٢٤,٨ ١٨٤٧ ٨,٢ ٢٠١ ٢٤٥٥ ٢,٣ ٢٤ ١٠٢٩ قضاء

 ١٦,١ ٦٣ ٣٩١ ١٣,٥ ٦٠ ٤٤٦ ٨,٧ ٥٢ ٥٩٦ ٤,٢ ١٥ ٣٥٤ بلدية



CEDAW/C/KEN/7
 

42 10-28887 
 

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٢ ١٩٩٨ ١٩٩٢ 

  اإلناث  اجملموع السلطات

النــــسبة 
املئويــــة  
  اإلناث  اجملموع  لإلناث

النــــسبة 
املئويــــة  
  اإلناث  اجملموع  لإلناث

النــــسبة 
املئويــــة  
  اإلناث  اجملموع  لإلناث

النــــسبة 
املئويــــة  
  لإلناث

 ١٥,٢ ١٥ ٩٩ ١١,٥ ١٣ ١١٣ ١٠,١ ٧ ٦٩ ٧,٣ ٤ ٥٥ جملس مدينة

 ١٦,٧ ٦٣ ٣٧٨ ١٣ ٥٦ ٤٣١ ٧ ٤٠ ٥٧٢ ١,٨ ٧ ٣٩٨ جملس بلدة

 ١٥,٨ ٣٩٣ ٢٤٨٦ ١٣,٣ ٣٧٧ ٢٨٣٧ ٨,١ ٣٠٠ ٣٦٩٢ ٢,٧ ٥٠ ١٨٣٦ اجملموع
  

  . ٢٠٠٨اللجنة االنتخابية لكينيا،  :املصدر 
 ازدادت مــشاركة - زيــادة مــشاركة املــرأة يف صــنع القــرارات وتنفيــذ الــسياسات - ١١١

ويف فتـرة اإلبـالغ احلاليـة، حـدثت زيـادة      . املرأة يف البلد يف صنع القـرارات وتنفيـذ الـسياسات         
رأة يف صـنع القـرارات احلكوميـة علـى خمتلـف املـستويات، مبـا يف ذلـك                   ملموسة يف مشاركة امل   

ومت عقب االنتخابـات الوطنيـة األخـرية الـيت أجريـت يف كـانون               . املستويات الوزارية واإلدارية  
وحــدثت . ، تعــيني املزيــد مــن النــساء يف جملــس وزراء كينيــا كــوزيرات٢٠٠٧ديــسمرب /األول

مفوضـات  /ات مـساعدات، وأمينـات دائمـات، وسـفريات        زيادة أيـضا يف تعـيني النـساء كـوزير         
  . ٧ساميات، كما يتضح من البيانات التالية الواردة يف اجلدول 

   ٧اجلدول 
 ٢٠٠٩فرباير / شباط-  ٢٠٠٣فرباير / شباط- املشاركة يف السياسة، واحلياة العامة، وصنع القرارات ومتثيل احلكومة 

  ٢٠٠٩فرباير /شباط  ٢٠٠٦فرباير /شباط 

  اجملموع  ذكور  إناث بةالرت

ــسبة  النــــــــ
ــة  املئويـــــــــ
  اجملموع  ذكور  إناث  لإلناث

ــسبة  النــــــــ
ــة  املئويـــــــــ
  لإلناث

 ١٦,٧ ٤٢ ٣٥ ٧ ٥,٨ ٣٤ ٣٢ ٢ وزراء
 ١١,٥ ٥٢ ٤٦ ٦ ١٣ ٤٦ ٤٠ ٦ وزراء مساعدون
 ٩,٥ ٢٢٢ ٢٠١ ٢١ ٨,١ ٢٢٢ ٢٠٤ ١٨ اجلمعية الوطنية

 ٢٧,٥ ٤٠ ٢٩ ١١ ٢٧,٥ ٤٠ ٢٩ ١١ مفوضون سامون/سفراء
 ١٥,٩ ٤٤ ٣٧ ٧ ١٦,٧ ٣٠ ٢٥ ٥ أمناء دائمون

 ٠ ٨ ٨ ٠ ٠ ٨ ٨ ٠ مفوضون إقليميون
 ٢٦,٤ ١٢٥ ٩٢ ٣٣ ٢١,٤ ٩٨ ٧٧ ٢١ نواب أمناء
 ١٥,٨ ٢٤٨٦ ٢٠٩٣ ٣٩٣ ١٣,٣ ٢٨٣٧ ٢٤٦٠ ٣٧٧ مستشارون

 ٣٤,٦ ٥٠٩٧ ٣٣٣٤ ١٧٦٣ ٣٤,٣ ٤٩٨٥ ٣٢٧٧ ١٧٠٨ حمامون
  

  . س اجلمهورية، اللجنة االنتخابية لكينيا، وحدة اإلحصاءات التابعة إلدارة شؤون املوظفنيإدارة الشؤون اجلنسانية، مكتب رئي  :املصدر  
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 ازداد عـدد الـوزيرات يف رئاسـة         - زيادة عدد الـوزيرات، والـوزيرات املـساعدات        - ١١٢
ــة مــن   ــوزراء الكيني ــوزيرات  . ٢٠٠٨ يف عــام ٧ إىل ٢٠٠٣ يف عــام ٣ال وازداد أيــضا عــدد ال

 وباملثل ازداد عدد األمنيات الدائمات والسفريات الـاليت ميـثلن كينيـا             ،٦  إىل ٤املساعدات من   
إال أنـه يبـدو، بـالنظر إىل عـدم وجـود التـزام              .  على التـوايل   ١١ و   ٦ إىل   ٧ و   ٣يف اخلارج من    

من جانب كبار املسؤولني السياسيني يف البلد، أن مكاسب املـرأة يف احليـاة الـسياسية يف البلـد                   
وتـشري األرقـام إىل     . ولـيس هنـاك حـىت اآلن مفوضـة إقليميـة يف البلـد             . جلقد تكون قصرية األ   

حدوث زيادة ضئيلة فقط يف تعـيني املـرأة يف مناصـب صـنع القـرارات يف حكومـة كينيـا، وإىل               
 يف املائـة لتمثيـل املـرأة، الـذي هـو يف             ٣٠أنه ال يزال يتعني احملافظة على اهلـدف الرمسـي البـالغ             

  . حد ذاته رقم منخفض
 هذا تطور إجيايب حيتمل أن يعزز مـشاركة املـرأة           - إنشاء الرابطة الكينية للربملانيات    - ١١٣

فقد كون اإلناث األعضاء يف الربملـان رابطـة تعـرف باسـم الرابطـة               . يف الشؤون السياسية للبلد   
 تتجـسد رؤيتـها يف أنـه    ٢٠١٠-٢٠٠٦الكينية للربملانيات، وضعت خطـة اسـتراتيجية، للفتـرة     

ــتعني  ــصنع      ي ــصلة ل ــات ذات ال ــدم املــساواة يف الربملــان ويف اهليئ ــساء علــى ق متثيــل الرجــال والن
. القــرارات الــيت يكــون فيهــا الرجــال والنــساء شــركاء متكــافئني علــى كــل مــستويات القيــادة   

وميكن أن يشكل هذا قاعـدة قويـة لزيـادة مـشاركة املـرأة يف الـسياسة، واخلدمـة املدنيـة، وغـري                     
وتــسعى الرابطــة الكينيــة للربملانيــات إىل إجــراء توعيــة هادفــة لــدى   . ادةذلــك مــن هيئــات القيــ 

الرجال لدعم تقدم املرأة يف جمال التمثيل وكفالة الـتمكني االقتـصادي إلتاحـة الفرصـة للمزيـد                  
مــن النــساء للتقــدم واإلعــراب عــن اهتمامــاهتن بــشغل مناصــب لــصنع القــرارات، وال ســيما يف 

  . جمال السياسة
 - غري يف املوقف الثقـايف إزاء مـشاركة املـرأة يف جمـال الـسياسة يف كينيـا                 وحدث ت  - ١١٤

ومثة تطور أساسي آخر شهدته فترة اإلبالغ احلالية وهـو حـدوث حتـول ثقـايف، أو كمـا يـشار                     
إليه على حنو أعم، ثورة ثقافية يف التصورات، واملواقف، واملعتقدات، واملمارسات فيما يتـصل              

ومـا قبـول جمتمعـات شـىت للقيـادة النـسائية يف املـسائل               . اة السياسية للبلد  مبشاركة املرأة يف احلي   
السياسية إال دليـل علـى تغـري الثقافـة، بـاالقتران مـع املمارسـات واملعتقـدات واألفكـار الـضارة                      

  . وميكن أن يعزى التغري جزئيا لقدرة املرأة الثابتة على القيادة السياسية. لصاحل املرأة
 مت ألول مــرة تعــيني ســيدة - لجنــة الوطنيــة الكينيــة حلقــوق اإلنــسان أول رئيــسة ل - ١١٥

ومت يف اللجـان احلاليـة قيـد        . لترأس اللجنة الوطنية الكينية حلقوق اإلنسان اليت ترعاها احلكومـة         
التكــوين ترشــيح مخــس نــساء وعــشرة رجــال لــست وظــائف متاحــة يف جلنــة تقــصي احلقــائق،  



CEDAW/C/KEN/7
 

44 10-28887 
 

 وســتة رجــال لــست وظــائف متاحــة يف جلنــة الوئــام والعــدل، واملــصاحلة، وترشــيح تــسع نــساء
  . الوطين والتكامل

 جـزءا مـن التقـدم احملـرز     وتشكل زيادة مشاركة املـرأة يف املنظمـات غـري احلكوميـة         - ١١٦
فقد شهدت فترة اإلبالغ احلالية أيضا زيادة يف مشاركة املـرأة يف منظمـات اجملتمـع                . حىت اآلن 

حلكومية واملنظمات الدينية، حيث تشارك املرأة يف تنفيـذ تـدابري           املدين، مبا فيها املنظمات غري ا     
وإجـراءات ترمـي إىل عـالج خمتلـف املـشاكل الــيت تواجـه اجملتمـع الكـيين، مبـا يف ذلـك فــريوس           

 هـو القـانون     ١٩٩٩وقانون تنسيق املنظمات غري احلكومية لعام       . نقص املناعة البشرية واإليدز   
ويـنص القـانون علـى شـروط        . حلكوميـة يف البلـد وتـشغيلها      الذي يـنظم إنـشاء املنظمـات غـري ا         

عامة تنطبق على اجلميع، وهي أن من حق مجيع الرجال والنساء البـالغني والراشـدين يف كينيـا                  
وال توجــد أي حــواجز قانونيــة حتــول دون مــشاركة املــرأة يف . إنــشاء منظمــات غــري حكوميــة

 علـى حريـة     ٨٠كينيا الذي ينص يف املادة      ويعزز هذا املوقف دستور     . املنظمات غري احلكومية  
 زيــادة مــشاركة ٨وتــبني البيانــات التاليــة الــواردة يف اجلــدول . تكــوين اجلمعيــات أمــام اجلميــع

  . املرأة يف هذه املنظمات
  

   ٨اجلدول 
  ٢٠٠٧العضوية يف اجملموعات النسائية يف عام 

  
 املقاطعة

ــات    ــدد اجملموعــــ ــوع عــــ جممــــ
 جمموع العضوية النسائية

ــس بة املئويــــــــة النــــــ
 لإلناث

 ٩٦,٥ ٨٥٠ ٤١٧ ٥ ٧٥٣ ١٣٨ كينيا

 ٩٩,٦ ٦٨٩ ٢١٣ ٦٧٩ ٣ نريويب

 ٩٩,٤ ٦٣٦ ٦٤١ ٢٦٧ ١٨ الوسطى

 ٩٩,٩ ٤٥٦ ٣٠١ ٥٨٠ ٩ الساحلية

 ٩٩,٩ ٦٢٦ ١٨١ ١ ٦٢٥ ٢٨ الشرقية

 ١٠٠,٠ ٧٨١ ٤١ ٥٦١ ٢ الشمالية الشرقية

 ٩٩,٩ ٤٥٤ ٠٣٤ ١ ٨٤٠ ٢٥ نيانزا

 ٩٩,٩ ٤٠٢ ٢٤٣ ١ ٣١٥٦٤ ريفت فايل

 ٩٩,٩ ٨٠٦ ٧٥٩ ٦٣٧ ١٨ الغربية

  
  . وزارة الشؤون اجلنسانية، والطفولة، والتنمية االجتماعية، صحيفة البيانات اجلنسانية يف كينيا :املصدر 

 أن  ٨ توضح املعلومات الواردة يف اجلدول       - زيادة العضوية يف اجملموعات النسائية     - ١١٧
ء منظمـات نـسائية وتـشارك يف عـضويتها، ممـا يـسمح هلـن                هناك جماال كافيا لكي تكـّون النـسا       
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وعلـى الـرغم مـن عـدم        . بتوحيد صفوفهن للتصدي للتحديات الـيت تـواجههن، مبـا فيهـا الفقـر             
توفر معلومـات موثقـة عـن مـشاركة املـرأة يف اجملموعـات النـسائية يف الـسنوات الـسابقة، فقـد                       

يد على مـا كـان عليـه يف فتـرة اإلبـالغ             لوحظ أن العدد احلايل للمجموعات املوجودة حاليا يز       
  . السابقة

  
   ٩اجلدول 

  ٢٠٠٧مشاركة املرأة يف اجلمعيات التعاونية يف عام 
  

 النسبة املئوية لإلناث جمموع عدد األعضاء جمموع عدد التعاونيات املقاطعة

 ٢٢,٩ ٠٧٨ ٦٤٢ ٣  ١١ ٢٦٩ كينيا
 ٤٠,٣ ٠٩٩ ٥٩٨ ١ ٦٦٥ نريويب

 ٣٨,٧ ٧٩٤ ٩٩٩ ١ ٠٢٨ الوسطى
 ١٨,٢ ٧٨٠ ٨٦ ٨٩٦ الساحلية
 ١٠,٤ ٠٧٥ ٦٩٢ ٧٧٤ الشرقية

 ٨,٩ ٧٨٢ ٢ ٤٩ الشمالية الشرقية
 ٢٢,٨ ٤٩٠ ٤٦٩ ٧٤٠ نيانزا

  
 ٩ تبني املعلومات املقدمة يف اجلـدول        - زيادة مشاركة املرأة يف اجلمعيات التعاونية      - ١١٨

ن أن نـسبة متثيـل املـرأة يف اجلمعيـات        زيادة مشاركة املرأة يف اجلمعيات التعاونية، على الرغم م        
تــزال توجـد نــسبة عاليـة مــن عــدم    وهـذا يعــين أنـه ال  .  يف املائــة٣٠التعاونيـة مل تــصل بعـد إىل   

املساواة يف إمكانية احلصول على تـسهيالت ميكـن التمتـع هبـا عـن طريـق اجلمعيـات التعاونيـة،                     
  . يف ذلك االئتمان واملدخالت الزراعية مبا

 قامـت منظمـات اجملتمـع املـدين، بالتعـاون           - ور وسائط اإلعـالم يف التوعيـة      زيادة د  - ١١٩
مع اإلدارة اإلقليمية، بزيادة اسـتخدام وسـائط اإلعـالم يف عـرض بـرامج، مثـل يورايـا وفيجانـا                     

ــة       ــات الوطني ــرأة دورهــم يف االنتخاب ــيهم امل ــاخبني مبــن ف ــوكي، لكــي توضــح للن ــع . توغوت وم
ــديهن    وضــوح الفهــم، اســتطاع العديــد مــن    النــساء، مبــن فــيهم املتزوجــات، الــاليت مل تكــن ل

حلـصول علـى املعلومـات الالزمـة        بطاقات هوية وطنية ومل يكـّن بالتـايل مـؤهالت للتـصويت، ا            
وكـان مـن نتيجـة      . يف ذلك أين ميكنهن طلب بطاقات هوية وطنية جديدة واحلصول عليهـا            مبا

يت اســتطعن بــذلك املــشاركة يف ذلــك أن صــدرت بطاقــات هويــة لعــدد كــبري مــن النــساء الــال 
  . التصويت
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 تتضمن التحديات الـيت تعتـرض سـبيل مـشاركة املـرأة يف          - حتديات وعقبات أخرى   - ١٢٠
املنظمــات غــري احلكوميــة عــدم تــوفر األمــوال الالزمــة لتمويــل إنــشاء منظمــات اجملتمــع املــدين، 

وإنـشاء املنظمـات وتـشغيلها      وعدم توفر املهارات والكفاءات التقنية لـصياغة الوثـائق الالزمـة،            
  . بنجاح
 ويالحظ، فيما يتعلـق بـصنع القـرارات، أنـه علـى الـرغم مـن حـدوث زيـادة يف متثيـل                        - ١٢١

ومـا فتـئ متثيـل الـذكور        . ومشاركة املرأة يف صنع القرارات، ال تزال أوجه عدم املساواة قائمة          
ومت . يف مجيــع الرتــبيف املناصــب الــسياسية أعلــى علــى حنــو غــري متناســب مــن متثيــل اإلنــاث   

ــرارات يف        ــرأة يف صــنع الق ــشاركة امل ــادة م ــة بزي ــزام احلكوم ــراب عــن الت ــة  ”اإلع ــا، رؤي كيني
، ويف السياسة الوطنية للشؤون اجلنسانية، ويف مرسوم تنفيـذي          )١١٦الصفحة   (“٢٠٣٠ عام

 ، تاله رسالة تعميمية موجهة من األمـني إىل رئاسـة          ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ١٠صدر يف   
 يف املائة من املـوظفني املعيـنني يف         ٣٠نوفمرب تفيد بأن نسبة     / تشرين الثاين  ٧الوزراء مؤرخة يف    

وال يزال يتعني حتقيق االمتثـال هلـذه الـسياسات    . جمال اخلدمة العامة ينبغي أن تكون من النساء    
ل وتتــوىل وزارة الــشؤون اجلنــسانية رصــد تنفيــذ التوجيــه الرئاســي بــشأن العمــ   . والتوجيهــات

اإلجيــايب، وأعــدت تقريــرا سيــستخدم يف أغــراض الــدعوة لكفالــة زيــادة مــسؤولية احلكومــة يف  
  . التعيينات املقبلة

 أعلـى ممـا كـان عليـه         ٢٠٠٧ وكان عدد النساء الاليت حظني بتأييـد النـاخبني يف عـام              - ١٢٢
 وكــان بوســع عــدد أكــرب مــن النــساء التنــافس علــى مناصــب برملانيــة ومدنيــة  . ٢٠٠٣يف عــام 

ــالت        ــيم احلمـ ــعهن تنظـ ــون بوسـ ــىت يكـ ــصادي حـ ــتمكني االقتـ ــرن إىل الـ ــن يفتقـ ــهن كـ ولكنـ
. والدولـة تـسلم بوجـود هـذه القيـود      . والتجمعات السياسية للترويج ألفكارهن لـدى النـاخبني       

ومت قبل االنتخابات الوطنية األخرية الترويج لفكرة يف الربملان بأنه ينبغي إصدار تشريع يقـضي               
ــسبة   ــأن تكــون ن ــساء   ٥٠ب ــان مــن الن ــة مــن األعــضاء املنتخــبني يف الربمل غــري أن هــذا  .  يف املائ

وتتـضمن العوامـل الكامنـة وراء التمثيـل         . االقتراح مل حيظ بالنجاح يف الربملان ومت التخلـي عنـه          
ــة،       ــا، واملواقــف الثقافي غــري املتكــافئ للمــرأة الطبيعــة القائمــة علــى احملــسوبية للــسياسة يف كيني

  . ة اجلامدة للمرأة على أهنا داعمة ال قائدةواألدوار النمطي
  :  ويف جمال اخلدمة املدنية، سلمت احلكومة رمسيا أيضا مبا يلي- ١٢٣

ال تزال املرأة ممثلة متثيال ناقـصا صـارخا يف املناصـب العليـا لـصنع القـرارات                  ”    
وعلــى ســبيل املثــال، تبلــغ نــسبة متثيــل الــذكور يف أعلــى        . يف جمــال اخلدمــة املدنيــة  
ويف الكـوادر األدىن    .  يف املائة لإلناث   ١٦ يف املائة مقابل     ٨٤مستويات اخلدمة املدنية    
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 يف املائــة يف حــني تبلــغ نــسبة متثيــل  ٧٤مــن اخلدمــة املدنيــة، تبلــغ نــسبة متثيــل اإلنــاث  
  . )٣٤( يف املائة٢٦الذكور 

يــز اإلرادة  وتتـضمن القيــود علـى زيــادة مــشاركة املـرأة يف اخلدمــة املدنيـة ضــرورة تعز    - ١٢٤
وتتـضمن  . السياسية فيما بني أعلى املسؤولني احلكوميني علـى تعـيني النـساء يف هـذه الوظـائف           

التحديات األخرى الرتعة القبلية، وحماباة األقارب، وفساد املسؤولني، واملوازنة بـني الواجبـات        
  . دمهاالعائلية واألنشطة اإلجنابية اليت تتنافس سلبا مع التطور الوظيفي للمرأة وتق

    
   متثيل املرأة للحكومة على املستويات الدولية - ٨املادة     

 شهدت فترة اإلبالغ احلالية، كما أوضح مـن قبـل، زيـادة ضـئيلة يف عـدد الـسفريات                     - ١٢٥
ومـع ذلـك، ال يـزال عـدد       . واملفوضات الساميات الالئي ميثلن احلكومة يف البعثات يف اخلـارج         

لى الـصعد الدوليـة أعلـى مـن عـدد النـساء يف مجيـع املناصـب،                  الرجال الذين ميثلون احلكومة ع    
وتتـضمن  .  يف املائة يف متثيـل احلكومـة علـى الـصعيد الـدويل        ٣٠ومل تبلغ النساء بعد حىت نسبة       

العقبات احلالية الـيت تقـف يف سـبيل ذلـك عـدم تـوفر اإلرادة الـسياسية لزيـادة مـشاركة املـرأة،              
  .  املسؤوليات العائلية ومسؤوليات اخلدمة العامةوإىل حد ما صعوبة موازنة املرأة بني

    
   حقوق املرأة يف اجلنسية - ٩املادة     

 يتمثل التقدم بشأن منح املرأة حقوقا مساوية حلقـوق الرجـل يف اكتـساب               - اجلنسية - ١٢٦
اجلنــسية، أو تغيريهــا، أو االحتفــاظ هبــا يف إعــادة الدســتور الكــيين اجلديــد املقتــرح الــذي كــان  

 إىل النظـر فيـه   ٢٠٠٥ن تعديالت جديدة ولكنه ُرفض يف اسـتفتاء وطـين أجـري يف عـام             يتضم
 ٩ أعاله، صدر قـانون اسـتعراض الدسـتور الكـيين رقـم            ١وكما هو وارد يف املادة      . من جديد 

 هبدف حمدد وهو تيسري استكمال استعراض الدستور الكيين وتوفري أساس قـانوين             ٢٠٠٨لعام  
ــاط هبــا    ــشاء أجهــزة تن ــيني   . مــسؤولية تيــسري االســتعراض إلن ومت تعــيني فريــق مــن اخلــرباء احملل

ويف حالـة اعتمـاد دسـتور    . واخلارجيني لإلشراف على عملية االسـتعراض الدسـتوري والفعلـي        
ــا حقـــوق متـــساوية يف احلـــصول علـــى اجلنـــسية     جديـــد، ســـتكون للنـــساء والرجـــال يف كينيـ

وعـالوة علـى    ). سـبع سـنوات، أو بـالتجنيس      أي باملولد، أو بعـد الـزواج ملـدة          (واالحتفاظ هبا   
ذلــك، لــن يفقــد الــشخص الــذي هــو مــواطن باملولــد جنــسيته بــسبب احلــصول فحــسب علــى  
جنسية بلد آخر، وسيكون للشخص الذي حيصل علـى جنـسية بلـد آخـر، عـن طريـق الـزواج                     

  . مثال، أن يتقدم بطلب احلصول على اجلنسية مرة أخرى
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 ال يلـزم يف كينيـا       -  دون حصول املرأة على جواز السفر      إزالة احلواجز اليت حتول    - ١٢٧
. بعد اآلن أن حتصل املرأة غري املتزوجة علـى موافقـة والـدها علـى حـصوهلا علـى جـواز الـسفر              

ويف حالــة املــرأة املتزوجــة، لــن تطلــب إدارة اهلجــرة قبــل إصــدار جــواز الــسفر ســوى شــهادة    
  . الزواج وليس موافقة الزوج

 ســيتمتع النــساء والرجــال يف كينيــا حبقــوق متــساوية فيمــا يتعلــق - لجنــسية األطفــا - ١٢٨
فالدستور اجلديد املقتـرح يتـضمن أحكامـا        . جبنسية أوالدهم بعد إقرار الدستور اجلديد املقترح      

بأن يصبح كل طفل يولد يف كينيا مواطنـا باملولـد إذا كـان أي مـن أمـه أو والـده مواطنـا عنـد                     
 يولد خـارج كينيـا مواطنـا كينيـا باملولـد إذا كـان أي مـن أمـه         وباملثل، يصبح أي طفل   . مولده

  . والده، عند مولده، مواطنا كينيا بالتسجيل أو التجنس أو
 ال يزال بطء خطى عملية اسـتعراض الدسـتور يـشكل حتـديا              - التحديات والعقبات  - ١٢٩

ــسية، أو تغيري        ــساب اجلنـ ــل يف اكتـ ــوق الرجـ ــساوية حلقـ ــا مـ ــرأة حقوقـ ــنح املـ ــسيا ملـ ــا، رئيـ هـ
  . االحتفاظ هبا أو
  

   املساواة يف ميدان التعليم- ١٠املادة 
 توجد يف كينيا سياسة وأسس قانونية للنهوض باملساواة بني الرجـل واملـرأة يف ميـدان                 - ١٣٠

  . التعليم على مجيع املستويات
 ٢٠٠١ يوجد يف كينيا قانون للتعليم، وقانون لألطفال لعـام           - التطورات التشريعية  - ١٣١

ويـضع قـانون التعلـيم إطـارا عامـا للتمتـع بـاحلق يف               . نصان على احلق يف التعليم لكل الكينـيني       ي
ويتنـاول  . التعليم يف البلد، مث جيـري تنـاول هـذا اإلطـار مبزيـد مـن التفـصيل يف قـانون األطفـال                      

قانون التعليم أيضا عقبـات مثـل تـشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث الـذي حيـول دون احلـصول                
فيهــا  ويكمــل هــذين القــانونني عــدد مــن األنظمــة املتعلقــة بــالتعليم، مبــا. التعلــيم وإكمالــهعلــى 

  . النظام األساسي جلامعة نريويب
، عقـدت عوامـل فاعلـة رئيـسية يف          ٢٠٠٣ يف عـام     - استعراض أداء قطـاع التعلـيم      - ١٣٢

 السـتعراض األداء    “باملؤمتر الوطين املعين بالتعليم والتـدري     ”قطاع التعليم مؤمترا وطنيا يسمى      
وكان من بني النتائج اليت مت التوصل إليها هـي أنـه علـى الـرغم مـن حـدوث                    . يف قطاع التعليم  

زيادة عامة يف االلتحاق باملدارس، فإن قطاع التعلـيم ال يـزال يواجـه مـسائل إمكانيـة احلـصول           
  . على التعليم، واإلنصاف، واملساواة

 عمال بتوصـيات املـؤمتر الـوطين املعـين بـالتعليم            - موضع سياسة وطنية شاملة للتعلي     - ١٣٣
 بـشأن إطـار سياسـي للتعلـيم         ٢٠٠٥ لعـام    ١والتدريب، وضعت احلكومـة ورقـة الـدورة رقـم           
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: ، اليت تورد فيها أهـدافها، وهـي       ]يشار إليه فيما بعد باسم سياسة التعليم      [والتدريب والبحث   
تضمنان سنتني من التعليم قبـل االبتـدائي،         تعليما وتدريبا جيدين أساسيني ي     لكل كيين أن توفر   

الـتقين؛ وأن تتـيح للجميـع       / سنوات من التعليم الثانوي    ٤ سنوات من التعليم االبتدائي، و       ٨و  
إمكانيــة احلــصول علــى التعلــيم والتــدريب األساســيني لكفالــة إمكانيــة احلــصول املنــصف علــى  

أن التعليم ضروري لتنمية ومحايـة      التعليم والتدريب جلميع األطفال، ضمن آخرين، مع مراعاة         
  . )٣٥(املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان

 اهلدف الـسياسي العـام مـن سياسـة احلكومـة            - ٢٠١٥التعليم للجميع حبلول عام      - ١٣٤
 إلعطـاء كــل كـيين احلــق يف التعلــيم   ٢٠١٥حتقيـق التعلــيم للجميـع حبلــول عــام   للتعلـيم هــو  

وسـيتم حتقيـق ذلـك عـن طريـق          . تمـاعي واالقتـصادي   والتدريب، بغض النظر عـن وضـعه االج       
وواصـلت احلكومـة   . توفري التعليم اجليد اجلامع الذي ميكن الوصول إليه واملهم جلميع الكينـيني      

ختصيص املوارد لقطاع التعليم لضمان أن يراعي التعليم والتدريب مسائل مثـل تكـافؤ الفـرص                
ــسانية   )٣٦(للجميــع يف الوصــول والبقــاء واالنتقــال واإلمتــام   ــاين اجلن ، والقــضاء علــى أوجــه التب

  . )٣٧(٢٠١٥واإلقليمية على مجيع مستويات التعليم حبلول عام 
 علـى أن احلكومـة ملتزمـة بكفالـة نفـس الـشروط للوصـول إىل                  سياسة التعلـيم    وتدل - ١٣٥

إال أن احلكومـة    . الدراسات، ونفس الشروط للحصول على املؤهالت يف املؤسسات التعليميـة         
مــن أجــل حتقيــق األهــداف الــسياسية، وال ســيما تلــك املتعلقــة باإلنــصاف واملــساواة يف تقــوم، 

: ويتـضمن هـذا   .  يف تـوفري التعلـيم علـى مجيـع املـستويات           العمـل اإلجيـايب   التعليم، بـدعم تنفيـذ      
تـوفري الــدعم للطــالب الفقــراء واحملــرومني عــن طريــق املــنح املاليــة يف املــدارس الثانويــة، وتــوفري  

دارس الداخليـة املـستهدفة يف املنـاطق القاحلـة وشـبه القاحلـة واملنـاطق األخـرى الـيت                  الدعم للم 
 تـركن املدرسـة  يكفالة إعـادة التحـاق الفتيـات الـاليت          تستأهل ذلك، وال سيما للفتيات، مع       

القسري، وكذلك توعية اجلهـات املعنيـة واجملتمعـات احملليـة كـي             /بسبب احلمل والزواج املبكر   
 الثقافيـة الـيت حتـول دون مـشاركة البنـات والبـنني الفعالـة                -سات االجتماعية   تتخلى عن املمار  

  . يف التعليم يف املدارس الثانوية، وإنفاذ التشريعات ضد انتهاكات حقوق األطفال
 وضـعت احلكومـة برناجمـا      - ٢٠١٠-٢٠٠٥وضع برنامج لدعم قطاع التعلـيم،        - ١٣٦

 الـربامج واألنـشطة لبلـوغ غايـات سياسـة التعلـيم             لدعم قطاع التعليم لتوفري إطار شامل لتنفيـذ       
  . وأهدافها
 وضـــعت وزارة التربيـــة سياســـة - سياســـة الـــشؤون اجلنـــسانية يف ميـــدان التعلـــيم - ١٣٧

للـشؤون اجلنـسانية يف ميـدان التعلـيم ملعاجلـة املـسائل األساسـية املتعلقـة بالـشؤون اجلنـسانية يف           
طة طريـق لـوزارة التربيـة واجلهـات املعنيـة لتحقيـق           والغرض من السياسة هو توفري خار     . التعليم



CEDAW/C/KEN/7
 

50 10-28887 
 

واهلــدف مــن خارطــة الطريــق هــذه هــو كفالــة مــشاركة البنــات والبــنني،   . الــسياسة اجلنــسانية
  . والرجال والنساء على قدم املساواة يف تعلم التعليم وإدارته على مجيع املستويات

ربية دليـل احليـاة الوظيفيـة        وضعت وزارة الت   - احلصول على نفس املناهج الدراسية     - ١٣٨
 للمــدارس كمــادة تدريبيــة أساســية عــن أنــواع احليــاة الوظيفيــة، وخيــارات احليــاة ٢٠٠٧لعــام 

وليـست هنـاك تـسميات      . الوظيفية، ومتطلبات احلياة الوظيفية لكل الطالب الـذكور واإلنـاث         
ويقـدم دليـل    . جلـنس أو األدوار اجلنـسانية املتـصورة       رمسية ألنواع احلياة الوظيفية علـى أسـاس ا        

احلياة الوظيفيـة قائمـة بـأنواع احليـاة الوظيفيـة توجـه عمليـة االختيـار وتـبني املتطلبـات الالزمـة                       
 املــزيج الــالزم مــن املواضــيع حليــاة ، علــى ســبيل املثــال،ويوضــح الــدليل. للمزيــد مــن التــدريب

 واإلناث مهمة العمل علـى تلبيـة متطلبـات احليـاة       وظيفية معينة، ويترك للمرشحني من الذكور     
  . الوظيفية اليت خيتاروهنا

 قامـت وزارة    - سياسة قطاع التعليم بشأن فريوس نقص املناعـة البـشرية واإليـدز            - ١٣٩
، على سبيل التـصدي لآلثـار الـسلبية لفـريوس نقـص املناعـة               )كما كانت تسمى حينئذ   (التربية  
ليم اليت حالت دون تنفيذ العديـد مـن سياسـات وبـرامج القطـاع،               اإليدز يف قطاع التع   /البشرية

بوضع سياسة لقطاع التعليم بشأن فريوس نقص املناعة البـشرية واإليـدز لتـوفري إطـار للجهـود                   
وتقـضي الـسياسة، ضـمن تـدابري أخـرى، بتـوفري            . املبذولة لعالج هذه اجلائحة يف قطاع التعليم      
اإليــدز يف املــدارس، جيــري حاليــا تنفيــذه علــى مجيــع /تعلــيم عــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية

الصعد، مبـا يف ذلـك اجلامعـات، علـى أسـاس منـهج تعليمـي معتمـد عـن فـريوس نقـص املناعـة                          
اإليــدز، وتــوفري تعلــيم دقيــق وحــسن التوقيــت وذي صــلة عــن فــريوس نقــص املناعــة    /البــشرية
فري الرعايــة والــدعم للمــصابني اإليــدز للعــاملني يف قطــاع التعلــيم، وإنــشاء آليــات لتــو /البــشرية

  .واملتضررين يف قطاع التعليم
 - التدابري اإلجيابية اليت اختذهتا احلكومة لتعزيز إمكانية حصول املرأة على التعليم           - ١٤٠

.  التعليم الثـانوي املعـان  ٢٠٠٨التعليم االبتدائي باجملان، واعتبارا من عام       : تتضمن هذه التدابري  
اق الفتيــات بــربامج التعلــيم قبــل املدرســي؛ وزيــادة التحــاق الفتيــات ويتــضمن هــذا زيــادة التحــ

باملدارس االبتدائية؛ وزيادة معـدل إمتـام املـدارس االبتدائيـة؛ وزيـادة معـدل البقـاء يف املـدارس؛                    
وزيادة معدل انتقال الفتيات من املدارس االبتدائية إىل املدارس الثانوية، ومـن املـدارس الثانويـة                

وتـوفر البيانـات املقدمـة أدنـاه        . اجلامعات؛ وزيادة دخول الفتيـات ميـدان العمـل        إىل الكليات و  
  . تفاصيل عن أوجه التحسن

ــرة       - ١٤١ ــة املبك ــة الطفول ــيم يف مرحل ــة والتعل ــربامج التنمي ــادة االلتحــاق ب ــسلم - زي  ت
يـل  احلكومة بأمهية التنمية والتعليم يف مرحلة الطفولة املبكـرة كواحـدة مـن أهـم األدوات لتعج                
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وحتقيــق التعلــيم للجميــع  . بلــوغ هــدفها لتحقيــق التعلــيم للجميــع واألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة   
كهــدف يلــزم احلكومــة بتوســيع وتعزيــز الــربامج الــشاملة للتنميــة والتعلــيم يف مرحلــة الطفولــة   

وأدت جهـود احلكومـة لبلـوغ غاياهتـا إىل     . املبكرة، اليت هي أساسـية األمهيـة للتعلـيم األساسـي          
ث زيادة يف االلتحاق بربنامج التنمية والتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة، كما يتـضح مـن               حدو

  . ١٠البيانات التالية الواردة يف اجلدول 
  

   ١٠اجلدول 
  ٢٠٠٨-١٩٩٧االلتحاق باملدارس قبل االبتدائية حسب السنة واجلنس، 

  
 النسبة املئوية للبنات اجملموع البنون البنات السنة

٤٨,٩ ٦٠١ ٢٤٦ ١ ٨٠٨ ٦٣٦ ٦٠٩٧٩٣ ٢٠٠٠ 
٤٩,٠ ٤٥٤ ٣٢٣ ١ ٥٧٩ ٦٧٤ ٨٧٦ ٦٤٨ ٢٠٠١ 
٤٩,٣ ٦٢٧ ٤٤٥ ١ ٧٦٤ ٧٤٢ ٨٦٣ ٧١٢ ٢٠٠٢ 
٤٩,٠ ١٦٠٢٢٣٢ ٨١٦٥٧٧ ٧٨٥٦٥٥ ٢٠٠٣ 
٤٩,٤ ٧٢١ ٦٢٧ ١ ٤١٧ ٨٢٣ ٣٠٤ ٨٠٤ ٢٠٠٤ 
٤٩,٤ ١٧٥ ٦٤٣ ١ ٨٢٨ ٨٣٠ ٣٤٧ ٨١٢ ٢٠٠٥ 
٨٦٦ ٤٤٥ ٨٠٥٨٩١ ٢٠٠٦  ٤٨,٢ ٣٣٦ ٦٧٢ ١ 
٤٨,٢ ١٦٩١٠٩٣ ٨٧٦١٦٣ ٨١٤٩٣٠ ٢٠٠٧ 
٤٨,٥ ١٧٢٠٢٤٥ ٨٨٥٣٢٠ ٨٣٤٩٢٥ ٢٠٠٨ 

  
  . وزارة التربية، والعلم، والتكنولوجيا  :املصدر  
  

 تـبني   - زيادة التحاق األطفال بربامج التنمية والتعليم يف مرحلـة الطفولـة املبكـرة             - ١٤٢
ــواردة يف اجلــدول    ــات ال ــال   ١٠البيان ــة يف التحــاق األطف ــادة عام ــة   حــدوث زي ــربامج التنمي  ب

 يف  ١ ٦٩١ ٠٩٣ إىل   ٢٠٠٦ يف عـام     ١ ٦٧٢ ٣٣٦والتعليم يف مرحلـة الطفولـة املبكـرة مـن           
 فتاة أخرى مقيدة يف برامج التنمية والتعلـيم         ٩ ٠٣٩ومن هذا العدد، كان هناك      . ٢٠٠٧عام  

 فتــاة مت ١٩ ٩٩٥وكانــت هنــاك زيــادة أخــرى قــدرها . يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة عــرب البلــد
ــن  الت ــرة مـ ــاقهن يف الفتـ ــات    . ٢٠٠٨ إىل ٢٠٠٧حـ ــدد البنـ ــرة، زاد عـ ــك الفتـ ــالل تلـ ويف خـ

وهـذا يـدل علـى    . امللتحقات بربامج التنمية والتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة على عدد البـنني  
أنــه كــان مــن نتيجــة اجلهــود الــيت تبــذهلا احلكومــة لتحــسني بــرامج التنميــة والتعلــيم يف مرحلــة   

 أن ازداد عدد البنـات الـاليت حيـصلن علـى التعلـيم يف مرحلـة الطفولـة املبكـرة،                     الطفولة املبكرة 
ــدارس           ــستوى امل ــى م ــة عل ــادات مماثل ــجلت زي ــان حيــدث يف املاضــي وُس ــا ك ــى عكــس م عل

  . ١١االبتدائية، كما يتضح من البيانات التالية الواردة يف اجلدول 
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   ١١اجلدول 
   ٢٠٠٨-٢٠٠٠االلتحاق باملدارس االبتدائية حسب اجلنس، 

  )باآلالف(
  

 النسبة املئوية للبنات اجملموع البنات البنون السنة

٤٩,٦ ٠٧٨,٠ ٦ ٠١٣,٦ ٣ ٠٦٤,٥ ٣ ٢٠٠٠ 
٤٩,٣ ٩٤١,٦ ٥ ٩٣٩,١ ٢ ٠٠٢,٥ ٣ ٢٠٠١ 
٤٩,٣ ٠٦٢,٧ ٦ ٩٨٨,٨ ٢ ٠٧٤,٠ ٣ ٢٠٠٢ 
٤٨,٧ ١٥٩,٥ ٧ ٤٨٥,١ ٣ ٦٧٤,٤ ٣ ٢٠٠٣ 
٤٨,٤ ٣٩٤,٨ ٧ ٥٧٩,٣ ٣ ٨١٥,٥ ٣ ٢٠٠٤ 
٤٨,٦ ٥٩١,٥ ٧ ٦٨٨,٨ ٣ ٩٠٢,٧ ٣ ٢٠٠٥ 
٤٨,٩ ٦٣٢,١ ٧ ٧٣٥,٥ ٣ ٨٩٦,٦ ٣ ٢٠٠٦ 
٤٨,٨ ٣٣٠,١ ٨ ٠٦٩,١ ٤ ٢٦١,٠ ٤ ٢٠٠٧ 
٤٩,١ ٥٦٣,٨ ٨ ٢٠٥,١ ٤ ٣٥٨,٧ ٤ *٢٠٠٨ 

  
  . وزارة التربية، والعلم، والتكنولوجيا  :املصدر  
  

بيانـات الـواردة يف      تـبني ال   - الزيادة يف عدد الفتيات امللتحقات باملدارس االبتدائية       - ١٤٣
 زيــادة يف عــدد الفتيــات  ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ أنــه حــدثت يف الفتــرة مــا بــني عــامي   ١١اجلــدول 

وحـدثت زيـادة أخـرى يف       .  فتـاة  ٣٣٢ ٠٠٠امللتحقات يف املدارس االبتدائية تربـو قلـيال علـى           
ــتحقني قــدرها   ــرة مــا بــني  ١٣٢ ٠٠٠عــدد املل ــه يالحــظ أن ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ يف الفت ، إال أن

  . يات امللتحقات يف تلك الفترة اخنفض بنسبة النصف تقريباعدد الفت
  

   ١٢اجلدول 
  ٢٠٠٨-٢٠٠٠معدل إمتام املرحلة االبتدائية، حسب اجلنس، 

  
 اجملموع البنات البنون السنة

٥٠,٥ ٥١,١ ٤٩,٩ ٢٠٠٠ 
٥٢,٠ ٥٢,١ ٥٢,٠ ٢٠٠١ 
٥٦,٢ ٥٣,٢ ٥٩,٠ ٢٠٠٢ 
٥٧,٦ ٥٨,٠ ٥٧,١ ٢٠٠٣ 
٦٦,٦ ٦٦,٠ ٦٧,١ ٢٠٠٤ 
٦٦,٨ ٦٥,٥ ٦٨,٠ ٢٠٠٥ 
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 اجملموع البنات البنون السنة

٦٤,٤ ٦٣,٤ ٦٥,٤ ٢٠٠٦ 
٧٤,٥ ٧٤,١ ٧٥,٠ ٢٠٠٧ 
٧٤,١ ٧٢,٣ ٧٥,٩ ٢٠٠٨ 

  
  . وزارة التربية، والعلم، والتكنولوجيا  :املصدر  
  

 جملموعة متنوعة من األسباب، منها الزواج املبكـر         - معدل بقاء الفتيات يف املدارس     - ١٤٤
 الفتيـات للمـدارس االبتدائيـة يـشكل واحـدا مـن       القسري والفقر، ما بـرح ارتفـاع معـدل تـرك       
 أعـاله   ١٢غـري أن البيانـات املقدمـة يف اجلـدول           . التحديات اليت تواجه قطـاع التعلـيم يف البلـد         

ويالحظ أن معدل بقاء الفتيـات يف املـدارس اخنفـض         . تبني أنه جيري التغلب على هذا التحدي      
إىل أعمـال العنـف بعـد االنتخابـات         وميكـن أن يعـزى ذلـك        . ٢٠٠٨ إىل   ٢٠٠٧يف الفترة من    

  . اليت شردت عددا كبريا من الناس، مبن فيهم أطفال املدارس، من ديارهم ومدارسهم
  

   ١٣اجلدول 
ــنس،       ــسب اجلــ ــة، حــ ــدارس الثانويــ ــة إىل املــ ــدارس االبتدائيــ ــن املــ ــال مــ ــدل االنتقــ   معــ

٢٠٠٨-٢٠٠٠  
 اجملموع البنات البنون السنة

٤٣,٣ ٤٢,٦ ٤٣,٥ ٢٠٠٠ 
٤٤,٥ ٤٣,٤ ٤٥,٦ ٢٠٠١ 
٤٣,٤ ٤٢,٥ ٤٤,٣ ٢٠٠٢ 
٥١,٩ ٥٥,٢ ٤٩,٢ ٢٠٠٣ 
٤٩,٦ ٤٧,٢ ٥١,٩ ٢٠٠٤ 
٤١,٠ ٤٠,٢ ٤١,٨ ٢٠٠٥ 
٤٦,٠ ٤٤,٥ ٤٧,٢ ٢٠٠٦ 
٤٩,٣ ٤٧,٣ ٥١,٢ ٢٠٠٧ 
٥٢,٤ ٥٠,٠ ٥٤,٦ ٢٠٠٨ 

  
  . ٢٠٠٩وزارة التربية، والعلم، والتكنولوجيا،   :املصدر  
  

 -  مــن مــدارس االبتدائيــة إىل املــدارس الثانويــةالزيــادة يف معــدل انتقــال الفتيــات - ١٤٥
حدثت أيضا نتيجة للجهـود املبذولـة إلصـالح قطـاع التعلـيم يف كينيـا زيـادة يف معـدل انتقـال                       

ويف خـالل فتــرة اإلبـالغ احلاليـة، ارتفــع    . الفتيـات مـن املـدارس االبتدائيــة إىل املـدارس الثانويـة     
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، ٢٠٠٨ يف املائـة يف عــام  ٥٠ إىل ٢٠٠٥ عــام  يف املائـة يف ٤٠,٢طراد مـن  امعـدل االنتقـال بــ  
بيد أنه ال يزال يتعني حتقيق املساواة يف معدل االنتقال بـني            .  أعاله ١٣كما يتضح من اجلدول     

  . البنات والبنني
  

   ١٤اجلدول 
  ٢٠٠٨-٢٠٠٠االلتحاق باملدارس الثانوية، حسب السنة واجلنس، 

  
 اثالنسبة املئوية لإلن اجملموع إناث ذكور السنة

٤٧,٠ ٩٦٧ ٧٥٨ ٤٦٣ ٣٥٦ ٥٠٤ ٤٠٢ ٢٠٠٠ 
٤٧,١ ٢٤٥ ٧٦٣ ٨٥٥ ٣٥٩ ٣٩٠ ٤٠٣ ٢٠٠١ 
٤٧,٥ ٦٠١ ٧٧٨ ٨٢٤ ٣٦٩ ٧٧٧ ٤١١ ٢٠٠٢ 
٤٧,٦ ٥١٣ ٨٨٢ ٧٦٣ ٤١٩ ٧٥٠ ٤٦٢ ٢٠٠٣ 
٤٧,٠ ١٥٠ ٩٢٦ ٦٤٤ ٤٣٥ ٥٠٦ ٤٩٠ ٢٠٠٤ 
٤٧,١ ١٤٩ ٩٣٤ ٩٩٢ ٤٣٩ ١٥٧ ٤٩٤ ٢٠٠٥ 
٤٧,٠ ٠٨٠ ٠٣٠ ١ ٠٠٨ ٤٨٤ ٠٧٢ ٥٤٦ ٢٠٠٦ 
٤٥,٩ ٢٦٧ ١٨٠ ١ ٥٧٧ ٥٤١ ٦٩٠ ٦٣٨ ٢٠٠٧ 
٤٤,٦ ٩٦٤ ٣٢٨ ١ ٢٨٤ ٥٩٣ ٦٨٠ ٧٣٥ ٢٠٠٨ 

  
  . ٢٠٠٩وزارة التربية، والعلم، والتكنولوجيا،   :املصدر  
  

من اجللي أن معدل التحاق الفتيات       - الزيادة يف التحاق الفتيات باملدارس الثانوية      - ١٤٦
استطاعة عدد أكرب مـن الفتيـات اآلن أن يـصلن إىل            باملدارس الثانوية قد ازداد، وهذا يعين أن ب       
ومــع هــذا فــإن عــدد الفتيــات، باملقارنــة   .  أعــاله١٤التعلــيم العــايل كمــا يتــضح مــن اجلــدول   

  . بالزيادة احلاصلة يف عدد التحاق البنني، ال يزال أقل
  ١٥اجلدول 

  التحاق الطالب باملدارس الثانوية، حسب املرحلة واجلنس
  

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 
 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور املرحلة

 ٦٧٢ ١٤٢ ٢٩٧ ١٧٠ ٨٧٣ ١٣٧ ٥٨٨ ١٦١ ٣٨٤ ١٢٤ ٤٦٩ ١٣٩ ٥٥٧ ١٢٦ ١٤٥ ١٤٦ األوىل

 ٦٠٢ ١٤٩ ٤٤٤ ١٧٣ ٠٧٧ ١١٩ ٠١٥ ١٣٢ ٤٧١ ١٠٩ ٨٦٧ ١٢٢ ٠٥٣ ١١٤ ٥٨٥ ١٢٤ الثانية

 ٧٦٥ ١٣٤ ٩٠٣ ١٥٧ ٤٤٣ ١١٥ ٩٧٨ ١٢٠ ٧٧٠ ١٠٧ ٩١٢ ١٢٠ ١١٨ ١٠٥ ٩٧٥ ١١٧ الثالثة

 ٨٣٥ ١١٣ ٧٤٩ ١٣٧ ٦١٥ ١١١ ٤٩١ ١٣١ ٣٦٧ ٩٨ ٩٠٩ ١١٠ ٤١٦ ٨٩ ٣٠١ ١٠١ الرابعة
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٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 
 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور املرحلة

 ٨٧٤ ٥٤٠ ٣٩٣ ٦٣٩ ٠٠٨ ٤٨٤ ٠٧٢ ٥٤٦ ٩٩٢ ٤٣٩ ١٥٧ ٤٩٤ ١٤٤ ٤٣٥ ٠٠٦ ٤٩٠ اجملموع

  
  )٢٠٠٨(مجهورية كينيا، املكتب الوطين لإلحصاء، خالصة إحصائية  :املصدر 

  
تبني البيانـات الـواردة يف اجلـدول        .  الفتيات امللتحقات باملدارس الثانوية    زيادة عدد  - ١٤٧
ــة حــسب اجلــنس أن الفتيــات يلــتحقن باملــدارس     ١٥  أعــاله بــشأن االلتحــاق باملــدارس الثانوي

الــصف (إال أهنــن مــع تقــدمهن األكــادميي مــن املرحلــة األوىل  . الثانويــة بأعــداد كــبرية متزايــدة
وهـذا يعـين أنـه علـى الـرغم      . تتناقص أعدادهن) الصف الثاين عشر  (بعة  إىل املرحلة الرا  ) التاسع

من التحاق الكثري من الفتيات باملدارس الثانوية، فإن نسبة معينة منهن فقط تستطيع إمتـام هـذه       
 فتـاة الوصـول إىل      ١١٣ ٨٥٣، على سبيل املثـال، مل تـستطع سـوى           ٢٠٠٧ففي عام   . املرحلة

دادهن عنــد دخــول املرحلــة األوىل والثانيــة كانــت أعلــى مــن   املرحلــة الرابعــة، يف حــني أن إعــ 
  . ذلك

  
  ١٦اجلدول 

  ٢٠٠٨-٢٠٠٠معدل إمتام املدرسة الثانوية، حسب اجلنس، 
  

 اجملموع بنات بنون السنة

٩٠,٩ ٨٨,٤ ٩٣,١ ٢٠٠٠ 
٩١,١ ٨٩,٦ ٩٢,٥ ٢٠٠١ 
٨٦,٦ ٨٤,٨ ٨٨,٢ ٢٠٠٢ 
٩١,٣ ٨٧,٥ ٩٤,٦ ٢٠٠٣ 
٩٢,٤ ٩٠,٤ ٩٤,٣ ٢٠٠٤ 
٩٧,١ ٩٦,٠ ٩٨,٢ ٢٠٠٥ 
٨٧,٥ ٨٢,٧ ٩٢,٠ ٢٠٠٦ 
٩١,٨ ٨٩,٦ ٩٣,٦ ٢٠٠٧ 
٩٢,٥ ٩١,٢ ٩٣,٨ ٢٠٠٨ 

  
  . ٢٠٠٩وزارة التربية، والعلم، والتكنولوجيا،   :املصدر  
  

ــانوي     - ١٤٨ ــيم الث ــات للتعل ــام الفتي ــدل إمت ــادة مع ــات   - زي ــدد الفتي ــادة يف ع  حــدثت زي
وتــبني البيانــات الــواردة يف . ن للتعلــيم الثــانويامللتحقــات باملــدارس الثانويــة ويف معــدل إمتــامه

 أنــه حــدثت زيــادة مطــردة يف معــدل إمتــام الفتيــات للتعلــيم الثــانوي، إىل حــد أن   ١٦اجلــدول 
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وميكــن أن يعــزى التحــسن   . ٢٠٠٨ يف املائــة منــهن اســتطعن إمتــام الدراســة يف عــام      ٩٢,٥
بكر غـري املرغـوب، وعـودة الفتيـات         احلاصل إىل اجلهود الرامية إىل إزالة العقبات مثل احلمل امل         

إال أنه ال يزال هنـاك عـدد كـبري    . الاليت حتملن يف أثناء التحاقهن باملدارس إىل الربامج املدرسية     
من الفتيات الاليت يتركن الدراسة، وهذا يعين أنه مل يـتم بعـد القـضاء التـام علـى العقبـات الـيت           

  . تعترض سبيل تعليم الفتيات
  

  ١٧اجلدول 
الطـــالب امللـــتحقني باجلامعـــات العامـــة، مبـــا يف ذلـــك الطـــالب غـــري املتفـــرغني،   جممـــوع 
٢٠٠٨/٢٠٠٩ - ١٩٩٥/١٩٩٦ 

  
 النسبة املئوية لإلناث اجملموع إناث ذكور السنة

٣٤,٠ ٧٠٤ ٥٠ ٢٦٠ ١٧ ٤٤٤ ٣٣ ٢٠٠٠/٢٠٠١ 

٣٦,٨ ٦٧٧ ٦٢ ٠٤٠ ٢٣ ٦٣٧ ٣٩ ٢٠٠١/٢٠٠٢ 

٣٤,٧ ٨٣٢ ٧١ ٩٥٧ ٢٤ ٨٧٥ ٤٦ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ 

٣٥,١ ٥٥١ ٧٢ ٤٦٤ ٢٥ ٠٨٧ ٤٧ ٢٠٠٣/٢٠٠٤ 

٣٤,٥ ٤٩١ ٨١ ٠٩٧ ٢٨ ٣٩٤ ٥٣ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ 

٣٤,٢ ٦٧٧ ٨١ ٩٤٠ ٢٧ ٧٣٧ ٥٣ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ 

٣٨,١ ٣٣٧ ٩١ ٨٢٠ ٣٤ ٥١٧ ٥٦ ٢٠٠٦/٢٠٠٧ 

٣٧,٧ ١٠٧ ٩٧ ٦٠٣ ٣٦ ٥٠٤ ٦٠ ٢٠٠٧/٢٠٠٨ 

٣٧,٧ ٦٤٩ ١٠٠ ٨٩٦ ٣٧ ٧٥٣ ٦٢ *٢٠٠٨/٢٠٠٩ 
  
  . جملس القبول املشترك :املصدر 
  

 حــدثت أيــضا زيــادات طفيفــة يف - الزيــادة يف التحــاق الفتيــات باجلامعــات العامــة - ١٤٩
إال أن مــن اجللــي أنــه مل تتحقــق بعــد املــساواة يف  . عــدد النــساء امللتحقــات باجلامعــات العامــة 

وتـبني البيانـات املقدمـة يف اجلـدول         . التعليم بني الرجال والنساء على مجيع املستويات يف كينيا        
ه أنه توجد عادة أعداد أكرب من النساء امللتحقات باملدارس على املـستوى االبتـدائي،                أعال ١٦

ويرجـع هـذا   . إال أن العدد ينخفض اخنفاضا كبريا عند االنتقال إىل املدرسة الثانوية وما بعـدها   
إىل عــدد مــن العقبــات منــها تفــضيل البــنني يف التعلــيم يف املــدارس الثانويــة، ومحــل الفتيــات يف  

دارس االبتدائية مما يؤدي إىل ترك املدرسة، والـزواج املبكـر القـسري، وزيـادة معـدل املـوت                   امل
املفاجئ فيما بني اآلباء، مما يرغم الكثري من الفتيـات علـى االضـطالع باملـسؤوليات عـن تربيـة                    

  . أشقائهم وشقيقاهتم، والبيئة املدرسية غري املراعية للمنظور اجلنساين
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  ١٨اجلدول 
  ٢٠٠٩يناير /بكليات تدريب معلمي املدارس االبتدائية العامة حىت كانون الثاينااللتحاق 

  
   السنة الثانية  السنة األوىل  

 اجملموع  إناث  ذكور  إناث  ذكور الكلية الرقم

 ٧٤١ ٢٢٩ ٢١٥ ١٥٥ ١٤٢ أسوميب ١
 ٧١٨ ١٩٢ ١٦٧ ١٦٧ ١٩٢ بارينغو ٢
 ٧٣٩ ١٨١ ٢٠٨ ١٨٩ ١٦١ بوندو ٣
 ١ ٣١٠ ٢٧٤ ٣٣٤ ٣٢٣ ٣٧٩ إغوجي ٤
 ١ ٢٠٠ ٣١٨ ٣٤٥ ٢٦٠ ٢٧٧ إريغي ٥
 ٧٠٤ ١٥٧ ١٤٣ ٢٠٥ ١٩٩ غارسيا ٦
 ١ ٠٩٤ ٢٩٩ ٢٩٠ ٢٥٨ ٢٤٧ كاميوسى ٧
 ٩٤١ ٢٠٨ ٣١٣ ١٩٥ ٢٢٥ كاموينغا ٨
 ١ ٠٢٩ ٣٢٢ ٣٠٩ ١٩٦ ٢٠٢ كريتشو ٩

 ١ ٢٤٦ ٣٩٠ ٢٩٥ ٣٢٤ ٢٣٧ كيغاري ١٠
 ٩٥١ ٢٦٠ ٢٥٧ ٢٩٨ ١٣٦ كيليمامبوغو ١١
 ٩٤٥ ١٩٣ ٢٧٧ ٢٨٧ ١٨٨ وسماتشاك ١٢
 ٩٤٢ ٣٠٩ ٢٠٣ ٢٥٣ ١٧٧ مريو ١٣
 ٩١١ ٢٥٠ ٢٣٥ ٢١٧ ٢٠٩ ميغوري ١٤
 ٩٣٧ ١٩٨ ٢٧٧ ٢١٤ ٢٤٨ موسوريوت ١٥
 ٧١٩ ٢٠٢ ٢١٣ ١٥٩ ١٤٥ مورانغا ١٦
 ٣٣٤ ١٧٢ ١٦٢ -- -- ناروك ١٧
 ٨٣٢ ٢٤٦ ٢١٨ ١٧٧ ١٩١ شانزو ١٨
 ٩٥١ ٢٣٩ ٢٥٢ ٢٢٦ ٢٣٤ تامباتسن ١٩
 ٦٧٨ ١٦٥ ٢٠١ ١٥٧ ١٥٥ هوغوتو ٢٠

 ٩٢٢ ١٧ ٤ ٨٠٤ ٤ ٩١٤ ٤ ٢٦٠  ٣ ٩٤٤ اجملموع 
  
  .وزارة التربية  :املصدر  
  

 تــبني - الزيــادة يف االلتحــاق بكليــات تــدريب معلمــي املــدارس االبتدائيــة العامــة   - ١٥٠
 أعــاله أن عــدد النــساء امللتحقــات بكليــات تــدريب معلمــي  ١٨البيانــات الــواردة يف اجلــدول 

ــدارس االبتدائيــ  ــد عــدد      امل ــات، يزي ــد مــن الكلي ــادة مطــردة، ويف العدي ــد ازداد زي ــد ق ة يف البل
وهذا يعـين أن هنـاك عـددا متزايـدا مـن النـساء الـاليت         . املتدربات من اإلناث على عدد الرجال     

إال أن هنـاك عـددا أقـل مـن النـساء الـاليت              . يلتحقن مبهنة التعليم على صعيد املدارس االبتدائيـة       
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ــة، وهــذا يعــين أن النــساء، كمــا حيــدث يف    يلــتحقن بكليــات تــدريب   معلمــي املــدارس الثانوي
  . األسر، ما برحن يضطلعن بعبء أكرب يف رعاية األطفال يف سنواهتم األوىل، حىت يف املدارس

  
  ١٩اجلدول 

  ٢٠٠٧-٢٠٠٤شهادة املرحلة الثانوية األوىل، : االلتحاق بكليات تدريب املعلمني
  

السنة   ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤
  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور األكادميية

 ٣٠١ ٤٢٢ ٢٩٥ ٣٥٩ ٢٨٢ ٣٠٥ ٣٣١ ٤٢٥ األوىل
 ٢٩٥ ٣٥٩ ٢٦١ ٣٠١ ٣٣٠ ٤٢١ ٣٣١ ٤١١ الثانية
 ٢٦١ ٣٠١ ٢٨٧ ٣٤٤ ٣٣٤ ٤٦٣ ٣٠٤ ٤٢١ الثالثة

 ٨٥٧ ٠٨٢ ١ ٠٠٤٨٤٣ ١ ١٨٩٩٤٦ ١ ٩٦٦ ٢٥٧ ١ اجملموع

  
  .١٩٩ص ) ٢٠٠٨( لإلحصاء، خالصة إحصائية املكتب الكيين  :املصدر  
  

 يقـل عـدد     - )شـهادة املرحلـة الثانويـة األوىل      (االلتحاق بكليات تـدريب املعلمـني        - ١٥١
عـن النـساء    ) للحصول على شهادة  (النساء امللتحقات بكليات تدريب معلمي املدارس الثانوية        

زمالئهــن مــن الــذكور يف امللتحقــات بكليــات تــدريب معلمــي املــدارس االبتدائيــة وعــن عــدد   
ــة كمــا يتــضح مــن اجلــدول      ــدريب معلمــي املــدارس الثانوي وهــذا يعــين  .  أعــاله١٩كليــات ت

ويـتعني  . حدوث اخنفاض يف نسبة مشاركة النساء مع حتركهن إىل أعلى سـلم احليـاة الوظيفيـة               
  . بذل جهود أكرب لتحقيق املساواة بني الرجال والنساء على مجيع املستويات

    
   القضاء على التمييز ضد املرأة يف ميدان العمل- ١١ املادة    

 خطــت كينيــا، منــذ فتــرة اإلبــالغ األخــرية، خطــوات كــبرية حنــو حتقيــق املــساواة بــني - ١٥٢
وفيمـا يلـي    . الرجل واملرأة يف ميدان العمل عن طريق عدد من التدابري واإلصالحات التشريعية           

  . تفصيل للتدابري املتخذة حىت اآلن
 أصـدرت كينيـا، يف      - احلظر القانوين للتمييز يف ميـدان العمـل       : دابري التشريعية الت - ١٥٣
ــانون العمــل رقــم    ٢٠٠٧عــام  ــدا للعمــل، وهــو ق ــا جدي ــدأ  ٢٠٠٧ لعــام ١١، قانون ، الــذي ب
ــاذه ــانون األول٢٧يف  نفـ ــسمرب / كـ ــدمي    ٢٠٠٧ديـ ــل القـ ــانون العمـ ــل قـ ــل حمـ ــر .  وحـ وحتظـ
مكانية احلصول على العمـل ويف األمـن الـوظيفي علـى     من القانون التمييز يف إ    ) أ) (٣( ٥ املادة

مـن القـانون علـى أن صـاحب         ) ٤ (٥وتـنص املـادة     . أساس اجلنس، ضـمن مجلـة أمـور أخـرى         
العمل الذي مييز ضد موظفة حالية أو حمتملة على أساس اجلـنس يرتكـب فعـال جرميـا ويكـون            
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د أيـضا التمييـز يف التـدريب،        ، جيّرم قانون العمل اجلديـ     )ب) (٣ (٥ويف املادة   . عرضة للعقاب 
  . والترقية، وشروط وأحوال العمل، أو مسائل أخرى تنشأ عن العمل

مـن القـانون، وزارة العمـل،      ) ب(و  ) أ (١٥ تلـزم املـادة      - الترقية وضمان املـساواة    - ١٥٤
واملسؤولني يف وزارة العمل، واحملكمة الصناعية بشكلها اجلديد بتعزيز وضمان تكـافؤ الفـرص              

ويـضطلع أصـحاب العمـل باملـسؤولية عـن      . يدان العمـل، هبـدف القـضاء علـى التمييـز فيـه           يف م 
وال تعترب تدابري العمل اإلجيايب الـيت تتـسق         . القضاء على التمييز يف أي سياسة أو ممارسة للعمل        

  . وتعزيز املساواة أو القضاء على التمييز يف مكان العمل تدابري متييزية
 وعـالوة علـى     - لألجر املتساوي لقـاء العمـل املتـساوي القيمـة            االشتراط القانوين  - ١٥٥

من قانون العمل بأن يتقاضى مجيـع الرجـال والنـساء الـذين يـؤدون               ) ٤ (٥ذلك، تقضي املادة    
وجيــّرم هــذا ممارســة أصــحاب العمــل الــيت كــان ُيــدفع   . عمــال متــساوي القيمــة أجــرا متــساويا 

ضـاه نظـراؤهم مـن الـذكور الـذين يـؤدون       مبوجبها للموظفـات أجـر يقـل عـن ذلـك الـذي يتقا             
ــن أزواج يرعــوهن، وهلــذا فــإهنن           ــساء هل ــة، علــى أســاس أن الن ــس العمــل املتــساوي القيم نف

يستأهلن احلصول على نفس األجر الذي حيصل عليـه الرجـال إذا اضـطلعن بعمـل لـه نفـس                     ال
  . القيمة
يف تاريخ كينيـا، أحكـام    توجد اآلن، ألول مرة      -احلظر القانوين للمضايقة اجلنسية      - ١٥٦

 من قانون العمل اجلديـد، حتظـر املـضايقة اجلنـسية الـيت يعّرفهـا القـانون          ٦قانونية، ترد يف املادة     
مـن  ) ٢ (٦وتقـضي املـادة   . بأهنا تتضمن لغة، مكتوبـة كانـت أو منطوقـة، ذات طبيعـة جنـسية        

تــشاور مــع القــانون بــأن يــضع صــاحب العمــل الــذي يوظــف عــشرين موظفــا أو أكثــر، بعــد ال
املوظفني أو ممثليهم، سياسة بشأن املضايقة اجلنسية جيب أن تتضمن بيانا صـرحيا بـأن مـن حـق                   

  . كل موظف أن حيصل على عمل خيلو من املضايقة اجلنسية
 مـن قـانون     ٢٩ تـنص املـادة      -أحكام بإجازة أمومـة ملـدة ثالثـة أشـهر بـأجر كامـل                - ١٥٧

. “لى إجازة أمومة ملـدة ثالثـة أشـهر بـأجر كامـل            من حق املوظفة احلصول ع    ”العمل على أن    
وقــضى هــذا احلكــم علــى أوجــه الظلــم وعــدم املــساواة الــيت تعــاين منــها املوظفــات الــاليت كــن 
حيرمن يف حـاالت كـثرية مـن اإلجـازات عامـة، أو كـن يأخـذن إجـازة ملـدة أسـبوع واحـد أو                          

جـازة كافيـة للتعـايف التـام        أسبوعني، أو يف معظم احلاالت ملدة شـهر واحـد، ومل تكـن هـذه اإل               
مـن  ... ”وبعـد انتـهاء إجـازة األمومـة يكـون           . من الوالدة أو للعناية باألطفال حديثي الـوالدة       

حق املوظفة العودة إىل الوظيفة اليت كانت تشغلها قبل إجـازة األمومـة مباشـرة، أو إىل وظيفـة                   
 كـان ميكـن أن تنطبـق    مناسبة على حنو معقول وبشروط وأحوال ال تقل مواتـاة عـن تلـك الـيت        

وتكمن أمهية هذا احلكم يف أنه يكفل، على عكس مـا كـان    . “لو أهنا مل تكن يف إجازة أمومة      
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أو عــدم /عليــه احلــال يف املاضــي، عــدم فــصل املــرأة الــيت كانــت يف إجــازة أمومــة مــن عملــها و
هر عـالوة  وتكون إجازة األمومـة ملـدة ثالثـة أشـ         . ختفيض رتبتها عند عودهتا من إجازة األمومة      

وسـتراقب احلكومـة تنفيـذ    . على اإلجازة السنوية وأي إجازة مرضية ينص عليها القانون أيـضا         
  . هذه األحكام من كثب لكفالة أال يؤدي ذلك إىل نتائج عكسية ضد املرأة

 من قانون العمـل اجلديـد   ٤٦ حتظر املادة -أحكام حلظر اإلهناء غري املنصف للعمل       - ١٥٨
إهناء العمـل علـى     ) ز( و) ب(و  ) أ (٤٦ف للعمل، الذي يتضمن وفقا للمادة       اإلهناء غري املنص  

  . أساس اجلنس، أو أخذ إجازة، أو محل املوظفة، أو أي سبب يتصل حبملها
 يلــزم القــانون أصــحاب العمــل بكفالــة تــوفري أدويــة كافيــة  -محايــة صــحة املــوظفني  - ١٥٩

وهـذه  . ناية طبيـة يف أثنـاء املـرض الـشديد         ومناسبة للموظفني أثناء مرضهم، وإن أمكن توفري ع       
 الـذي   ٢٠٠٧ لعام   ١٥ني رقم   تاألحكام تأيت عالوة على أحكام قانون السالمة والصحة املهني        

وتكمل أحكام قـانون العمـل اجلديـد        . يتضمن أحكاما تفصيلية حلماية صحة وسالمة املوظفني      
ـــ  ــانون الـــسالمة والـــصحة املهني ــدة توقـ ــوانني جديـ ــة قـ ــام ثالثـ ــانون :  للعمـــل وهـــيني أحكـ قـ

 ١٤وقـــانون عالقـــات العمـــل رقـــم     ؛ ٢٠٠٧ لعـــام  ١٣اســـتحقاقات إصـــابة العمـــل رقـــم     
  . ٢٠٠٧ لعام ١٢؛ وقانون مؤسسات العمل رقم ٢٠٠٧ لعام
 -إصــالحات يف القــوات املــسلحة تــسمح للنــساء بفــرص متكافئــة مــع الرجــال     - ١٦٠

لتحــسني مــشاركة املــرأة وزيادهتــا يف  تبــذل، باإلضــافة إىل التــدابري التــشريعية احملــددة، جهــود   
ــساء خيــدمن يف      . اخلــدمات العــسكرية  ــات مــن القــرن املاضــي، كــان الن وحــىت أواخــر الثمانين

القــوات املــسلحة يف ســالح اخلــدمات النــسائية، يف املقــام األول، الــذي كانــت تتــضمن مهامــه 
 وأحـوال العمـل   وكانـت شـروط  . أساسا واجبات غري قتالية تقوم هبا اإلناث مـن أفـراد اجلـيش      

تقييدية، واضطلعت النساء بواجبات إداريـة وثانويـة األمهيـة، يف الوقـت الـذي كـان ينـشر فيـه                     
ومت . إال أن هـذا تغـري     . زمالؤهم من الذكور للقيام مبهام أكثـر مـشقة، منـها العمليـات القتاليـة              

يش، حــل ســالح اخلــدمات النــسائية، واســتيعاب النــساء الالئــي كــن خيــدمن فيــه يف عمــوم اجلــ
ــة   ــة، والقــوات البحري ــا إىل جنــب مــع زمالئهــم مــن    . والقــوات اجلوي ــساء اآلن جنب وختــدم الن

الذكور يف األفرع الثالثة مجيعها للقـوات املـسلحة، مبـا يف ذلـك مـسؤوليات حفـظ الـسالم يف                     
ــدان أخــرى  ــة       . بل ــساء يف اخلدم ــادة عــدد الن ــزام بزي ــام االلت ــا مت ــسلحة حالي ــوات امل ــزم الق وتلت

وميكن إرسـال اجلنـديات اآلن يف       . وفقا لسياسة احلكومة بشأن التوازن بني اجلنسني      العسكرية  
وميكــن النظــر يف تعيينــهن وترقيتــهن علــى قــدم املــساواة مــع . بعثــات األمــم املتحــدة يف اخلــارج

وأثبتـت النـساء الـاليت ختـدمن اآلن يف القـوات املـسلحة أهنـن تتـوفر هلـن            . زمالئهن من الذكور  
  . )٣٨(ة يف جمال أدائهن لواجباهتنالكفاءة الكافي
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 يّسر التطـور القـانوين حـدوث تغـريات إجيابيـة            -حتقيق زيادات فعلية يف عمل املرأة        - ١٦١
يف تصورات ومواقف الناس بشأن مشاركة املرأة يف ميدان العمل، مما شـكل بـدوره ممارسـات                

 احلـال زيـادة يف عمـل    وحـدثت يف واقـع  . العمل يف القطاعني العام واخلاص لصاحل عمـل املـرأة        
  . املرأة بوجه عام يف البلد

  ٢٠اجلدول 
  ) الشهري(توزيع العمل بأجر حسب اجلنس وفئات الدخل 

    )باستثناء العاملني يف األسرة بدون أجر واملديرين العاملني بدون أجر(
فئـــــــــات الـــــــــدخل    ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤

  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور )الشهري(

 <٦٧٦ ٨٩٥ ٣ ٦٤٨ ٦٧٥ ٣ ٦٠٦ ٤١٢ ٣ ٥٧٥ ٤٥٦ ٣ ٢ ٠٠٠ 

٢٦١ ٦ ٥١٠ ١٤ ٢٢٨ ٦ ٣٢٠ ١٤ ١٣٨ ٦ ٠٦١ ١٤ ٨٤٦ ٥ ٨٢٤ ١٣  ٣ ٩٩٩-٢ ٠٠٠ 

٠٩٢ ١٣ ٨٥٧ ٤٦ ٨٥٠ ١٢ ٤٩٣ ٤٥ ٧٨٥ ١٢ ٠٤٠ ٤٥ ٠٠٩ ١٢ ١٩٨ ٤٤ ٥ ٩٩٩-٤ ٠٠٠ 

٣٨٠ ٣٢ ٤٣٥ ١٦٩ ٩٧٦ ٣١ ٩٧٨ ١٦٤ ٧٧٧ ٣١ ٨٥٤ ١٦٢ ٤٤٢ ٢٩ ١٨٢ ١٦٠ ٧ ٩٩٩-٦ ٠٠٠ 

٥١٣ ١١٩ ٥٧٧ ٢٨٣ ٦١٥ ١١٨ ١٦١ ٢٧٩ ٨٩١ ١١٧ ٧٧٤ ٢٧٦ ٦٢٨ ١١٣ ٥٠٢ ٢٧٥ ١٤ ٩٩٩-٨ ٠٠٠ 

٢٨٨ ١١٧ ٣١٨ ٢٩٦ ٢٨٨ ١١٥ ١٧٢ ٢٨٩ ٥٣٢ ١١٢ ١٨٢ ٢٨١ ٣٩٨ ١٠٧ ٥٥٣ ٢٧٧ ١٩ ٩٩٩- ١٥ ٠٠٠ 

٨٥٢ ١١١ ٥٠٨ ٢٢٩ ٣٠٤ ١٠٨ ٩٤٩ ٢٢٠ ٣٥٨ ١٠٣ ١٥٩ ٢١٠ ١٥٥ ٩٧ ٣٩٢ ٢٠٣ ٢٩ ٩٩٩- ٢٥  ٠٠٠ 

 >٠٤٨ ١٨ ١٦٤ ٥٠ ٨٢٢ ١٧ ٠٩٥ ٤٩ ٤٣١ ١٧ ٨٢٣ ٤٧ ٤٩٤ ١٦ ٩١٤ ٤٦ ٣٠ ٠٠٠ 

 ٦٥٥ ٥٧٤ ٥٩٥ ٣٣٢ ١ ٧٠٧ ٥٦٢ ٠٣٦ ٢٩٧ ١ ٢٨٧ ١٤٧٤ ٢٦١ ٤٢٦ ٧٩٦ ٥٢١ ٩٢٩ ٢٤١ ١ اجملموع

  
  .٢٧٤ يف ٢٠٠٨املكتب الوطين لإلحصاء يف كينيا، خالصة إحصائية،   :املصدر  

 تـدل   - يف ميدان العمـل بـأجر        حدوث زيادة سنوية يف عدد النساء الاليت تدخلن        - ١٦٢
 أعاله على أن عدد النـساء الـاليت تـدخلن ميـدان العمـل بـأجر        ٢٠البيانات الواردة يف اجلدول     

ــق           ــا يتعل ــك احلاصــلة فيم ــة بتل ــادة صــغرية باملقارن ــت الزي ــام، حــىت وإن كان ــزداد يف كــل ع ي
مـن تقمـن بالعنايـة    وال توضح البيانات عـدد النـساء الـاليت تقمـن برعايـة أطفـال وال              . بالرجال

وهــذا دليــل علــى أن األدوار اإلجنابيــة للمــرأة وأدوارهــا . باملرضــى واملــسنني مــن أفــراد األســرة
كمقدمة رعاية لألسرة مل يعترف هبا بعد على أهنا عمل، رغـم أهنـا تـستهلك قـسطا كـبريا مـن                      

  . تجةطاقتها، ووقتها، وعواطفها، وفرصها اليت ميكن تكريسها على خالف ذلك ألنشطة من
 تـشري البيانـات املتـوفرة       -حدوث زيادة يف عمل املرأة يف القطاعني اخلـاص والعـام             - ١٦٣

ــى حــد ســواء، إذ توضــح        ــام عل ــرأة يف القطــاعني اخلــاص والع ــادة يف عمــل امل إىل حــدوث زي
 أن أعـداد املـرأة يف جمـال العمـل يف كـل الرتـب قـد ازدادت،                   ٢٠البيانات الـواردة يف اجلـدول       

فاملرأة تشغل اآلن مناصب أكثر من تلك الـيت كانـت           . ت املساواة مل تتحقق بعد    حىت وإن كان  
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تشغلها يف فترة اإلبـالغ الـسابقة كأعـضاء يف الربملـان، ووزيـرات يف احلكومـة، ومستـشارات،                   
  . وأمينات دائمات، وحماميات

أة  يتجلـى التحـسن يف عمـل املـر         -حدوث زيادة يف عمل املـرأة يف اهليئـة القـضائية             - ١٦٤
  : ٢١ أيضا يف اهليئة القضائية، كما يتضح من البيانات التالية الواردة يف اجلدول

  
  ٢١اجلدول 

  مالك اخلدمة القضائية يف كينيا، حسب الرتبة واجلنس
  

 ٢٠٠٩أبريل /نيسان ٢٠٠٥فرباير /شباط

 اجملموع ذكور إناث الرتبة

ــسبة  النــــ
ــة  املئويـــــ
 اجملموع ذكور إناث لإلناث

ــسبة  النــــ
ــة  املئويـــــ
 لإلناث

 - ١ ١ - - ١ ١  - رئيس قضاة
 صفر ٩ ٩ صفر - ٩ ٩ - قضاة حمكمة االستئناف

 ٢٢,٥ ٦٢ ٤٨ ١٤ ٢٠,٤ ٤٩ ٣٩ ١٠ قضاة احملكمة العليا 
 ٣٨,٥ ١٣ ٨ ٥ ٤٤,٤ ٩ ٥ ٤ رؤساء القضاة اجلزئيني

 ٢٧,٨ ١٨ ١٣ ٥ ٢٦,٧ ١٥ ١١ ٤ قضاة جزئيون رئيسيون أقدم
 ٣٥,٣ ٣٤ ٢٢ ١٢ ٣٦,٧ ٣٠ ١٩ ١١ *قضاة جزئيون رئيسيون

 ٣٨,٠ ١٠٠ ٦٢ ٣٨ ٣٥,٣ ١٠٢ ٦٦ ٣٦ قضاة جزئيون مقيمون أقدم
 ٤٠,٥ ٧٤ ٤٤ ٣٠ ٤٢,٩ ٧٧ ٤٤ ٣٣ قضاة جزئيون مقيمون

 ٤١,٧ ١٢ ٧ ٥ ٣٦,٨ ٣٨ ٢٤ ١٤ )١١(قضاة جزئيون على صعيد املناطق 
 - ١٧ ١٧ - - ١٧ ١٧ - قضاة شرعيون

 ٣٢,٤ ٣٣٣ ٢٢٥ ١٠٨ ٣٢,٣ ٣٤٧ ٢٣٥ ١١٢ اجملموع
  

  . جلنة اخلدمة القضائية، وحدة اإلحصاء مبديرية شؤون املوظفني  :املصدر  
  . معا يتضمن هذا الرقم القضاة اجلزئيني الرئيسيني والقضاة اجلزئيني الرئيسيني األقدم  *  

  
ــذين يترأســون قــضايا األحــوال الشخــصية الــيت يكــون     - ١٦٥  باســتثناء القــضاة الــشرعيني ال

طرافا فيها، ومنـصب رئـيس القـضاة، ازداد عمـل املـرأة يف مجيـع املناصـب يف اهليئـة                     املسلمون أ 
  . القضائية زيادة طفيفة

يتمثل واحد من أكرب التحديات لزيادة مشاركة املـرأة يف قـوة            : التحديات والعقبات  - ١٦٦
ة يف إطـار املـادة      وتبني املواد املتعلقة بـالتعليم والـوارد      . العمل يف حمدودية الفرص املتاحة للتعليم     

 هنا أن الفتيات يدخلن املدارس االبتدائيـة بأعـداد كـبرية، وأنـه حيـدث عنـد هـذا املـستوى                       ١٠
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إال أن عــدد الفتيــات يــنخفض . يقــرب مــن التــساوي بــني البنــات والبــنني يف ميــدان التعلــيم مــا
 أقــل مــن اخنفاضــا كــبريا عنــد االنتقــال إىل املــدارس الثانويــة والكليــات، وهــذا يعــين أن عــددا   

الفتيات يـستطعن احلـصول علـى مـا هـو الزم مـن املـؤهالت التعليميـة والكفـاءة التقنيـة لتـأمني              
وتتضمن العقبات اليت تسهم يف التحقيق غري املتكافئ للحق يف العمل بني النـساء              . العمل بأجر 

مـل  ولقد ازدادت حـاالت احل . الزواج املبكر القسري، واحلمل غري املرغوب   : والرجال ما يلي  
  . غري املرغوب بني املراهقات، وهذا شيء يؤثر سلبا على معدل إمتام الفتيات للتعليم

.  والفقر عقبة أخـرى حتـول دون مـشاركة املـرأة علـى قـدم املـساواة يف ميـدان العمـل                      - ١٦٧
ــة        ــا يتجــاوز املدرســة االبتدائي ــاهتم مب ــيم بن ــاء مــن تعل ــع الكــثري مــن اآلب ــالفقر مين ويف بعــض . ف

يت تشح فيها املوارد، يفضل اآلباء تعلـيم البـنني علـى تعلـيم البنـات، وهـذا يعـين أن                     احلاالت، ال 
وزاد مـن تفـاقم هـذه احلالـة،         . عددا أقل من البنات سـيكن مـؤهالت للعمـل اهلـام مقابـل أجـر               

املوت املفـاجئ الـذي حيـدث يف أحيـان كـثرية نتيجـة لفـريوس نقـص املناعـة البـشرية واإليـدز،                        
ومثة حتد آخر يواجهه البلد، وهـو عمـل         . عديد من اليتامى بدون دعم أبوي     األمر الذي يترك ال   

ولقـد وضـعت احلكومـة يف هـذا الـشأن برناجمـا       . األطفال الذي تكون الغالبية فيـه مـن الفتيـات      
عمـل األطفـال يف املنـازل،      : يرمي إىل القضاء علـى أبـشع أشـكال عمـل األطفـال الـيت تتـضمن                

ويـأيت باإلضـافة إىل ذلـك،       . زارع واملناجم، واالجتـار باألطفـال     ودعارة األطفال، والعمل يف امل    
عدم كفاية اخلدمات االجتماعية، وال سيما تلك املتعلقة برعايـة األطفـال، ممـا جعـل األمهـات                  

وهلـذا أثـره علـى أدوارهـن       . الصغريات يعتمدن على خدم منازل غـري مـدربني إلكمـال األدوار           
ب العمـل أن أدوار النـساء املزدوجـة تـؤدي إىل عرقلـة           ويـرى أصـحا   . اإلمنائية يف مكـان العمـل     

العمل ونقص اإلنتاج، مما يدفع الكثري من أصحاب العمل إىل عدم إعطاء فرصـة عمـل للنـساء                  
  . اللوايت تتوفر لديهن إمكانية فعلية أو حمتملة إلجناب األطفال

جتاريـة يـشكلن     ويالحظ أيضا أن معظم النساء يعملن كعامالت يف مزارع عائليـة أو              - ١٦٨
 يف املائــة مــن قــوة العمــل، ولكــن إســهامهن يف القطــاع الزراعــي ال يــدفع عليــه أجــر  ٧٠فيهــا 
  . كاف
ــذ أمــر تنفيــذي رئاســي صــدر يف     - ١٦٩ ــبطء تنفي  تــشرين ٣٠ وعــالوة علــى ذلــك، ســاد ال
 يف املائــة علــى األقــل مــن املــوظفني اجلــدد ٣٠ يقــضي بــأن تكــون نــسبة ٢٠٠٦أكتــوبر /األول

وعلـى سـبيل    . ري استقدامهم أو تعيينهم يف اخلدمة العامة والوظائف العامة من النساء          الذين جي 
 تعـيني رجلـني يف      ٢٠٠٩أبريـل   /نيـسان  ٢املثال، مت يف التعيينات األخرية يف اهليئـة القـضائية يف            

حمكمة االستئناف كي حيال حمل قاضية، مما جعل هيئـة حمكمـة االسـتئناف تتكـون مـن الرجـال                    
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 نـساء مـن بـني    ٤لتعيينات اليت متت يف احملكمة العليا، يف الوقت ذاته، كانت هنـاك        ويف ا . فقط
  .  قضاة٥
  

  جمموع العاملني بأجر، حسب اجلنس
  
  
  
  
  
  .٣٤املكتب الوطين لإلحصاء يف كينيا، كينيا، حقائق وأرقام، ص   :املصدر  
  

 يف سـن العمـل      وكان من نتيجة هذه التحديات، أنه علـى الـرغم مـن أن عـدد النـساء                 - ١٧٠
، فإن مشاركة النـساء يف جممـوع        )١٠ ٤٧٨ ٠٨٩(أكرب من عدد الرجال     ) ١١ ٢٣٩ ١٣٧(

  . )٣٩( يف املائة٧٠ يف املائة فحسب، يف حني تبلغ مشاركة الرجال ٣٠العاملني بأجر تبلغ 
    

   التدابري الرامية إىل القضاء على التمييز ضد املرأة يف - ١٢املادة 
   ميدان الرعاية الصحية

 ُبذلت يف إطار هذه املادة حماولة لذكر كل مكونات احلق يف الصحة، وكيـف تنطبـق                 - ١٧١
  . هذه املكونات على النساء، مبا يف ذلك الفتيات واملراهقات، يف مجيع مراحل حياهتن

 قام فريق من اخلـرباء املـستقلني، بنـاء          -إجناز دراسة استقصائية لتقييم توفري اخلدمة        - ١٧٢
أجـري التقيـيم األول يف عـام         (٢٠٠٤ حكومة كينيا، بإجراء تقييم ثان يف عـام          على طلب من  

ويعتــرب هــذا . للتقــدم احملــرز يف ميــدان الــصحة حنــو حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة  ) ١٩٩٩
التقييم جزءا من التقـدم احملـرز لتوضـيح حالـة خـدمات الرعايـة الـصحية يف البلـد، مبـا يف ذلـك                        

  .  اهتماما عاجال ومركزا بغرض حتسني صحة السكان، مبن فيهم النساءاجملاالت اليت تتطلب
 مجلـة أمـور منـها التقـدم احملـرز           ٢٠٠٥ الذي صدر يف عام      )٤٠( ويتضمن تقرير التقييم   - ١٧٣

صوب حتقيق املساواة بني الرجل واملرأة يف ميدان الرعاية الـصحية، فيمـا يتعلـق مبعظـم املـسائل        
، وتنظـيم األسـرة     )الرعاية قبل الوالدة ويف أثنائها    (صحة النفاسية   الصحية ذات الصلة، ومنها ال    
وهلذا، كان التقيـيم    . اإليدز، والتحديات اليت تعترض سبيل ذلك     /وفريوس نقص املناعة البشرية   

واقُترحــت جمــاالت . أداة هامــة يف اجلهــود الوطنيــة ملعاجلــة الــشواغل املتعلقــة بالــصحة اإلجنابيــة 

إناث
ذكور
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ومـن الـضروري ذكـر بعـض النتـائج الـيت       . دث فرقا، ومت إدراجهـا فيـه     التدخل اليت ميكن أن حت    
توصل إليها التقريـر ألهنـا تـوفر معلومـات أساسـية ميكـن علـى أساسـها تقيـيم التقـدم، أو عـدم                         

  . التقدم، يف فترة اإلبالغ
  :  وأوضح التقييم بوجه عام- ١٧٤

أنـــه علـــى الـــرغم مـــن وجـــود سياســـات صـــحية وطنيـــة وجـــداول أعمـــال ”    
صالح جيـدة التركيـز، تـنص اسـتراتيجيتها األساسـية علـى حتـسني خـدمات ونظـم                   لإل

تــوفري الرعايــة الــصحية عــن طريــق نظــم وإصــالحات فعالــة وذات كفــاءة لــإلدارة          
الـــصحية، فـــإن التنفيـــذ العـــام للخطـــة االســـتراتيجية الوطنيـــة األوىل لقطـــاع الـــصحة  

دخالت والعمليـات   مل يستطع أن حيدث طفرة من حيث حتويل الت        ) ٢٠٠٤-١٩٩٩(
احلامسة األمهية يف قطاع الـصحة حنـو بلـوغ معظـم الغايـات واملؤشـرات اهلامـة للتنميـة                     

وميكـن أن يعـزى   .  االقتصادية على النحو الذي تتوخاه اخلطـة    -الصحية واالجتماعية   
  : هذا إىل جمموعة من العوامل املترابطة يف معظمها، مثل

   الالمركزي؛ عدم وجود إطار تشريعي لدعم الطابع  •  
  عدم وجود خطة استراتيجية جيدة الوضوح، وحمددة األولويات والتكاليف؛   •  
عدم كفاية املشاورات بني موظفي وزارة الصحة أنفسهم وغريهم من اجلهـات املعنيـة             •  

  األساسية املشاركة يف توفري خدمات الرعاية الصحية؛ 
جية وملكيتـها، ممـا يـؤدي إىل الرصـد          االفتقار إىل التنـسيق املؤسـسي للخطـة االسـتراتي           •  

  غري الكايف لألنشطة؛ 
  ضعف النظم اإلدارية؛   •  
  اخنفاض الروح املعنوية للموظفني على مجيع املستويات؛   •  
  “.)٤١(عدم كفاية التمويل وتدين مستوى املساءلة فيما يتصل باملوارد  •  

  
 أن املوقف فيها يتعلـق بالقـضايا         واستنادا إىل العوامل الواردة أعاله، خلص التقييم إىل        - ١٧٥

  : الصحية األساسية املتعلقة باملرأة، اليت مل تتغري كثريا حىت اآلن، كان على النحو التايل
يقدم ثالثـة أربـاع املرافـق بعـض الوسـائل احلديثـة خلـدمات تنظـيم                 : تنظيم األسرة  - ١٧٦

داء املــشورة بــشأن تنظــيم  وكانــت اهلياكــل األساســية واملــوارد الــيت تعتــرب هامــة إلســ األســرة؛
اخلـصوصية، وبطاقـات الزبـائن الفرديـة، واملبـادئ التوجيهيـة املكتوبـة لتنظـيم األسـرة،             (األسرة  

 مرافـق، مـع     ٥كلها متاحة يف مرفق واحـد مـن كـل           ) واملعينات البصرية املتصلة بتنظيم األسرة    
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 مــن أن املعينــات وعلــى الــرغم. غيــاب املبــادئ التوجيهيــة لتنظــيم األســرة يف معظــم احلــاالت  
البصرية كانت متوفرة على نطاق واسع يف مواقع خـدمات تنظـيم األسـرة فإنـه نـادرا مـا كـان                      
يستعملها مقدمو اخلدمات يف أثناء جلسات إسداء املشورة بشأن تنظيم األسرة؛ وكانـت كـل               

 مرافـق يف منـاطق تـوفري خـدمات تنظـيم األسـرة،              ١٠ مـن    ٤بنود مكافحة العـدوى متاحـة يف        
ــدمو خــدمات تنظــيم األســرة غــري شــائع،        وكــا ــاه مق ــذي يتلق ــة ال ــاء اخلدم ــدريب يف أثن ن الت
  . حيصل ما يقل عن الثلث على هذا التدريب على اإلطالق يف السنوات الثالث املاضية ومل

تقدم خدمات الرعاية قبل الـوالدة يف أربعـة مـن مخـسة             : خدمات الصحة النفاسية   - ١٧٧
ــا  ــة بعــد     ، ومــع هــذا كا مرافــق يف كيني ــوالدة، وخــدمات الرعاي ــة قبــل ال نــت خــدمات الرعاي

الوالدة، وخدمات التلقيح بتوكسويد الكُزاز متاحة يف ثلث املرافـق مجيعهـا فحـسب؛ ويوجـد                
ــهم          ــدمو خــدمات ميكن ــوالدة مق ــل ال ــة قب ــدم خــدمات الرعاي ــيت تق ــق ال ــاع املراف ــة أرب يف ثالث

ع ذلك فإن ربع املرافق تقريبا يوجـد        تشخيص وعالج اإلصابات باألمراض املنقولة جنسيا، وم      
به على األقل دواء واحد لعالج كل من اإلصابات األربع الرئيسية باألمراض املنقولـة جنـسيا؛                

ــسيالن؛ وذكــر      ــة عــالج ال ــاك نقــص شــائع يف أدوي ــتلقني   ٣٦وكــان هن ــة فقــط ممــن ي  يف املائ
ــهن أهنــن تلقــني املــش       ــاليت متــت مقابلت ــوالدة وال ــل ال ــة قب ــشأن عالمــات  خــدمات الرعاي ورة ب

 يف املائة أهنن حصلن على املشورة بشأن خطـة للـوالدة؛            ٥١اخلطر أثناء احلمل، وذكر     /اإلنذار
 يف املائـة مـن املرافـق        ٣٩ويقدم اثنان من مخـسة مرافـق خـدمات الـوالدة الطبيعيـة، ويوجـد يف                 

يف املائـة    ١٣اليت تقدم خدمات الـوالدة صـحائف فارغـة ملـا حيـدث أثنـاء الـوالدة، ويوجـد يف                     
 يف املائة مـن املرافـق   ٥٦فقط من املرافق أدوية ملعاجلة املضاعفات الشديدة للوالدة، ويوجد يف           
ــدين حــديثا؛ ومل يــستطع ســوى     ــنفس األطفــال املول ــدعم ت ــة فحــسب مــن  ٦أجهــزة ل  يف املائ

مقدمي خدمات الوالدة الطبيعية الـذين متـت مقابلتـهم أن يـذكروا كـل دالئـل أعـراض الـرتف            
  .  أن يذكروا كل التدخالت األربعة املتوقعة١٢الوالدة األربعة، واستطاع بعد 
لعـالج  يتوفر لدى ربـع املرافـق دواء واحـد علـى األقـل              : األمراض املنقولة جنسيا   - ١٧٨

كل من األمراض األربعـة الرئيـسية املنقولـة جنـسيا، يف حـني أن هنـاك نقـصا شـديدا يف أدويـة                        
 ويوجــد يف حــوايل ثلــث املرافــق كــل البنــود الالزمــة ملكافحــة عــالج الــسيالن وداء املبيــضات،

العدوى يف مواقع توفري خدمات مكافحة األمراض املنقولة جنسيا، مع وجود نقـص يف معظـم                
األحيان يف احملاليـل املطهـرة والـصابون، ويقـدم مـا يقـل عـن نـصف املرافـق خـدمات مكافحـة                        

  . الدرن
كـان يف ثلـث املرافـق مجيعهـا أجهـزة الختبـار         : دزاإليـ /فريوس نقص املناعة البشرية    - ١٧٩

اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية، ولكــن ربعهــا فقــط يقــدم أي خــدمات ملنــع انتقــال      
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وكان العالج املضاد للفريوسات العكوسـة والوقايـة بعـد التعـرض      . العدوى من األم إىل الطفل    
  . اإليدز/البشريةمن أقل اخلدمات املقدمة فيما يتصل بفريوس نقل املناعة 

 وفـاة نفاسـية     ٥٩٠من  اخنفض املعدل الوطين للوفيات النفاسية      : الوفيات النفاسية  - ١٨٠
 والدة ١٠٠ ٠٠٠ وفـاة نفاسـية لكــل   ٤١٤ إىل ١٩٩٨ والدة حيـة يف عــام  ١٠٠ ٠٠٠لكـل  

 لأللفيـة يف    ٥ويتمثـل اهلـدف اإلمنـائي رقـم         . وهذا أقل من اهلدف املتوقع    . ٢٠٠٣حية يف عام    
  .  والدة حية أو أقل١٠٠ ٠٠٠ وفاة نفاسية لكل ١٧٥ض معدل الوفيات النفاسية إىل ختفي
 وكــان مــا ورد أعــاله بعــض النتــائج الــيت دفعــت القــائمني بــالتقييم إىل تقــدمي اقتــراح    - ١٨١

بوضع خطة استراتيجية وطنية شاملة لقطـاع الـصحة لتـوفري إطـار لتحـسني اخلـدمات الـصحية                   
  . يف البلد
ابة لــذلك، ُوضــعت اخلطــة االســتراتيجية الوطنيــة الثانيــة لقطــاع الــصحة، واســتج - ١٨٢

، ألول مـرة يف تـاريخ   ٢٠٠٥سـبتمرب  /وتوفر اخلطة اليت صدرت يف أيلـول  . ٢٠١٠-٢٠٠٥
ــوفري       ــاتج واألداء لتحــسني أداء قطــاع الــصحة يف ت ــا، اســتراتيجية شــاملة موجهــة حنــو الن كيني

والغايـة الـسياسية املعـرب      . حات قطاع الـصحة   خدمات الرعاية الصحية عن طريق تنفيذ إصال      
يف الرعايــة الــصحية وعكــس االجتــاه إىل  احلــد مــن أوجــه عــدم املــساواة  عنــها يف اخلطــة هــي 

ــاتج     ــصحة ومؤشــرات الن ــة بال ــار املتعلق ــوط يف اآلث ــصفحة (اهلب ــسياسية  ). ١١ال واألهــداف ال
 إمكانيـة احلـصول املنـصف       زيـادة : الرامية إىل حتقيق الغايـات هـي، ضـمن مجلـة أمـور، مـا يلـي                

ــة اخلــدمات ومــدى اســتجابتها يف القطــاع؛ وحتــسني      علــى اخلــدمات الــصحية؛ وحتــسني نوعي
  . كفاءة وفعالية توفري اخلدمات؛ وتعزيز الشراكات يف حتسني اخلدمات الصحية وتوفريها

واخلطـة االســتراتيجية الوطنيــة الثانيــة لقطـاع الــصحة اســتراتيجية شــاملة تتــضمن    - ١٨٣
 وإصـالحات قطـاع الـصحة، وضـمان اجلـودة           باع هنج واسع يف توفري اخلـدمات الـصحية،        ات

واملعايري، وخطة إلدارة اإلمدادات ببنود الرعاية الـصحية، وخطـط لـرتع الطـابع املركـزي عـن                  
كمـا أهنـا تتـضمن أحكامـا إلقامـة          . مسؤوليات وزارة الصحة املتصلة خبدمات الرعاية الـصحية       

عنية، وأحكاما التبـاع هنـج علـى صـعيد القطاعـات يف تـوفري خـدمات                 شراكات مع اجلهات امل   
الرعاية الـصحية، وإطـارا زمنيـا لتحقيـق نـواتج اإلصـالح الـصحي، وخططـا للرصـد والتقيـيم،                     

ــوفري اخلــدمات وتل    ــةومؤشــرات للتقــدم يف جمــاالت حمــددة لت ــذ االســتراتيجية،  بي  تكــاليف تنفي
ة الـصحة اإلجنابيـة بـصفتها واحـدة مـن املـسائل             وحتدد صـراح  . والتماس مصادر ممكنة للتمويل   

وتتمثــل مؤشـــرات  . ٢٠١٠-٢٠٠٥ذات األولويــة الــيت ســتعاجلها وزارة الـــصحة يف الفتــرة     
إجـراء  : التقدم يف توفري اخلدمات حلاالت احلمل والوالدة واألطفال حـديثي الـوالدة فيمـا يلـي               

 األقـل حتـت ناموسـيات        سـيدة حاملـة علـى      ٥٥ ٠٠٠الوالدات عن طريق قابالت مهرة؛ نـوم        
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 يف املائة من النساء احلوامـل ألربـع زيـارات للرعايـة قبـل        ٥٤لتجنب اإلصابة باملالريا؛ حضور     
 - سـي  - يب” يف املائة مـن كـل األطفـال املولـودين حـديثا علـى لقـاح          ٨٤الوالدة، وحصول   

  .  املضاد للسل“جي
ت اخلطـــة التنفيذيـــة  ُوضـــع- ٢٠٠٨-٢٠٠٧اخلطـــة التنفيذيـــة الـــسنوية الثالثـــة  - ١٨٤

ــة  ــة لقطــاع    ٢٠٠٨-٢٠٠٧الــسنوية الثالث ــة الثاني  مــن أجــل تنفيــذ اخلطــة االســتراتيجية الوطني
 لكـي   ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ١وأصدرت احلكومة اخلطة التنفيذية الـسنوية الثالثـة يف          . الصحة

ني والتنفيـذيني،   تكون األداة الرئيسية اليت تنفذ هبا وزارة الصحة، باالقتران مع شركائها اإلمنائي           
اخلطــة االســتراتيجية الوطنيــة الثانيــة لقطــاع الــصحة، واالســتراتيجية االقتــصادية الوطنيــة لتــوفري 

وتــبني اخلطــة تفاصــيل النــواتج املطلــوب حتقيقهــا علــى صــعيد املنــاطق،  . فــرص الثــروة والعمــل
-٢٠٠٧نة وصعيد األقاليم، والصعيد الوطين، ومتطلبات كل منـها مـن املـوارد والتمويـل للـس        

زيـادة إمكانيـة    : وأهداف اخلطة التنفيذية السنوية الثالثة هـي، يف مجلـة أمـور، مـا يلـي               . ٢٠٠٨
حصول اجملتمع احمللي على اخلدمات الصحية اجليدة واالستفادة منها، لتحقيق غايات منتـصف             

شاركية املدة للخطة االستراتيجية الوطنية الثانية لقطاع الـصحة، وتعزيـز عمليـة غـري متييزيـة وتـ                 
ــساءلة    ــى امل ــة عل ــة  (وقائم ــائن واجلهــات املعني ــرارات يف القطــاع يف جمــال   ) إزاء الزب ــصنع الق ل

  . احلوكمة
وتقــضي اخلطــة التنفيذيــة الــسنوية الثالثــة بإنــشاء شــعب يف وزارة الــصحة تكــون   - ١٨٥

شــعبة الــصحة : يف خمتلــف اجملــاالت املتــصلة بالــصحة، مبــا فيهــامــسؤولة عــن تــوفري اخلــدمات 
جنابية، وشـعبة اللقاحـات والتحـصني، وشـعبة مكافحـة املالريـا، والربنـامج الـوطين ملكافحـة                   اإل

  . األمراض املنقولة جنسيا، وشعبة الصحة البيئية، وشعبة صحة األطفال واملراهقني/اإليدز
 اختـذت  -تعميم مراعاة املنظور اجلنساين وأبعاد حقوق اإلنـسان يف جمـال الـصحة          - ١٨٦

مرة، يف إطار اخلطة التنفيذية السنوية الثالثـة، اخلطـوات الالزمـة لتعمـيم مراعـاة                احلكومة ألول   
. املنظـــور اجلنـــساين وأبعـــاد حقـــوق اإلنـــسان يف اخلطـــة الـــسنوية لتـــوفري اخلـــدمات الـــصحية   

 يف اخلطـة االسـتراتيجية      مبادئ املـساواة بـني اجلنـسني وحقـوق اإلنـسان          وأوضحت احلكومة   
ومت التأكيد، يف اخلطة التنفيذية السنوية الثالثـة، علـى أن املبـادئ             . حةالوطنية الثانية لقطاع الص   

. وغاياهتا الزمة لالنتقال مـن الـسياسة إىل الواقـع والتحـول إىل جـزء مـن هنـج مـنظم ومنـهجي                      
والفكـــرة هـــي إدمـــاج وزرع أبعـــاد اإلنـــصاف، واملنظـــور اجلنـــساين، وحقـــوق اإلنـــسان، يف   

وتـسلم احلكومـة بـأن هـذا شـرط أساسـي لزيـادة              .  للـوزارة  العمليات اليومية للمهـام األساسـية     
ويتوقـع أن يـصبح ختـصيص املـوارد وأمـن سـلع الـصحة العامـة تـدرجييا                   . فعالية توفري اخلـدمات   

ــسانية   ــشؤون اجلنـ ــتجابة للـ ــصافا واسـ ــر إنـ ــة    . أكثـ ــة للخطـ ــذ احلكومـ ــائج تنفيـ ــن نتـ ــان مـ وكـ
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يذية السنوية الثالثة إحراز تقـدم يف عـدد   االستراتيجية الوطنية الثانية لقطاع الصحة واخلطة التنف 
  . من اجملاالت األساسية على النحو الوارد يف الفقرات التالية

 حـسنت كينيـا إجراءاهتـا       -اإليـدز   /التقدم يف مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية       - ١٨٧
علـى  اإليـدز وختفيفهـا   /لالستجابة فيمـا يتـصل بالوقايـة مـن آثـار فـريوس نقـص املناعـة البـشرية                

، أصــدر اجمللــس الــوطين ملكافحــة اإليــدز اخلطــة      ٢٠٠٥يونيــه /ففــي حزيــران . صــعيد البلــد 
ــة البـــشرية   ــة بفـــريوس نقـــص املناعـ ــة املتعلقـ ــتراتيجية الوطنيـ ــدز، /االسـ  - ٢٠٠٥/٢٠٠٦اإليـ

اإليــدز / لتــوفري إطــار عمــل لالســتجابة الوطنيــة لفــريوس نقــص املناعــة البــشرية ٢٠٠٩/٢٠١٠
ل اجلهــات املعنيــة اســتراتيجياهتا وخططهــا وميزانياهتــا احملــددة      والــسياق الــذي تــضع فيــه كــ    

واهلـدف منـها هـو احلـد مـن تفـشي            . اإليـدز /لالستجابة جلائحـة فـريوس نقـص املناعـة البـشرية          
ــاة املـــصابني واملتـــضررين، واحلـــد مـــن اآلثـــار االجتماعيـــة      -الفـــريوس، وحتـــسني نوعيـــة حيـ

تراتيجية عددا من األهداف واألنشطة الراميـة       وتورد االس ). ١٩الصفحة  (االقتصادية للجائحة   
  . إىل حتقيق جمموعة من الغايات، باالقتران مع عدد من املبادئ لتوجيه جهود التنفيذ

 مــن املهــم أن احلكومــة أدرجــت ألول  -االعتــراف باالحتياجــات اخلاصــة للمــرأة   - ١٨٨
. والــشبابلمــرأة االعتــراف باالحتياجــات اخلاصــة ل مــرة، كواحــد مــن مبادئهــا األساســية،  

ويقوم هذا على أساس االعتراف الرمسي الصريح بأن ثلثي مجيع األشـخاص املـصابني بفـريوس                
وكان االخـتالف بـني اجلنـسني، وقـت        ). ٥الصفحة  (نقص املناعة البشرية يف كينيا من النساء        

. نة سـ ٢٤-١٥إعداد االستراتيجية، أكثر ما يكون وضوحا فيما بني الشباب يف الفئة العمريـة           
 يف املائـة  ٥,٨اإليـدز بـني هـذه الفئـة العمريـة          /ويبلغ معدل انتشار فريوس نقص املناعة البـشرية       

). ٦ الـصفحة ( يف املائة للشباب يف الفئـة العمريـة ذاهتـا       ١,٢للفتيات والشابات باملقارنة بنسبة     
ر لتعمـيم مراعـاة املنظـو     ”واستجابة لذلك، وضعت احلكومة استراتيجيات وخططا وإجراءات        

ــساين ــتراتيجية “اجلنـ ــة االسـ ــة    .  يف اخلطـ ــسانية يف اخلطـ ــشواغل اجلنـ ــك إدراج الـ ــد ذلـ ومت بعـ
 - ٢٠٠٥/٢٠٠٦اإليـدز   /االستراتيجية الوطنيـة لكينيـا املتعلقـة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية              

اإليــدز، /وأُنيطــت بلجنــة فرعيــة تقنيــة معنيــة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية   . ٢٠٠٩/٢٠١٠
ــشئت يف إطــار ا  ــاة املنظــور      أن ســتراتيجية ســابقة، مــسؤولية وضــع اســتراتيجيات لتعمــيم مراع

  .اإليدز/اجلنساين يف اخلطة االستراتيجية الوطنية احلالية املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية
حتليل شامل للفجوات اجلنسانية يف اخلطة االستراتيجية الوطنيـة املتعلقـة بفـريوس              - ١٨٩

ــشرية  ــدز ا/نقــص املناعــة الب ــسانية    -إلي ــشؤون اجلن ــة بال ــة املعني ــة التقني ــة الفرعي  انتــهت اللجن
اإليـدز مـن إعـداد حتليـل شـامل للفجـوات اجلنـسانية يف اخلطـة                 /وفريوس نقـص املناعـة البـشرية      

ــشرية    ــة بفــريوس نقــص املناعــة الب ــة املتعلق ــدز، ووضــعت اســتراتيجية  /االســتراتيجية الوطني اإلي
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وتـوفر االسـتراتيجية إطـارا إلدمـاج     .  يف االسـتراتيجية الوطنيـة    لتعميم مراعـاة املنظـور اجلنـساين      
اإليــدز ينطبــق متامــا علــى /احلــساسيات اجلنــسانية يف االســتجابة لفــريوس نقــص املناعــة البــشرية

  : االستراتيجية احلالية لألغراض التالية، ضمن أمور أخرى
ــدعوة مراع      •   ــة وال ــرامج الوقاي ــع اســتراتيجيات وب ــة أن تكــون مجي ــارات  كفال ــة لالعتب ي

  اجلنسانية للحد من ضعف املرأة وما تتعرض له من أخطار؛ 
تعزيـــز صـــحة ونوعيـــة حيـــاة النـــساء والرجـــال املـــصابني بفـــريوس نقـــص املناعـــة            •  

  اإليدز؛ /البشرية
اإليـدز  /احلد من اآلثار االجتماعية واالقتصادية الـسلبية لفـريوس نقـص املناعـة البـشرية                •  

  على املرأة والرجل؛ 
  اإليدز املراعية لالعتبارات اجلنسانية؛ /قياس جناح برامج فريوس نقص املناعة البشرية  •  
وضع سياسات مراعيـة لالعتبـارات اجلنـسانية لكفالـة تـوفري نظـم اإلدارة لبيئـة متكينيـة                •  

  ملراعاة املنظور اجلنساين؛ 
عــــة محايــــة حقــــوق النــــساء والرجــــال املتــــضررين واملــــصابني بفــــريوس نقــــص املنا    •  

   )٤٢(اإليدز/البشرية
 التزمـت   -ة  العالج مبضادات الفريوسات العكوسـ    إمكانية احلصول املنصف على      - ١٩٠

اإليـدز، كجـزء   /احلكومة أيضا يف االستراتيجية الوطنيـة املتعلقـة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية            
عـالج املـضاد    من تعميم مراعاة املنظور اجلنساين، بكفالة إمكانية حصول املرأة املنصف علـى ال            

). ٢٥الـصفحة   (للفريوسات العكوسـة الـذي ال حتـد منـه قـدرهتن علـى حتمـل نفقـات العـالج                     
وكان هدف احلكومة هو توفري خدمات العالج املـضاد للفريوسـات العكوسـة ملـا ال يقـل عـن                   

 يف املائة من املـستفيدين مـن ذلـك          ٥٠ موقع على صعيد البلد، وكفالة أن تشكل النساء          ٦٠٠
ــع انتقــال الفــريوس مــن األم إىل     ). ٤٣الــصفحة ( ــضا بتوســيع نطــاق من والتزمــت احلكومــة أي

ــل ــاح     . الطفـ ــة النجـ ــدابري لكفالـ ــتراتيجيات واخلطـــط والتـ ــع االسـ ــيم مجيـ ــد وتقيـ ــيتم رصـ وسـ
  ). ٣٠ الصفحة(

بــدأت احلكومــة، وفقــا : زيــادة خــدمات منــع انتقــال العــدوى مــن األم إىل الطفــل  - ١٩١
اإليــدز، جهــدا للتــوفري املتفــاين  /لقــة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية  لالســتراتيجية الوطنيــة املتع

خلــدمات منــع انتقــال العــدوى مــن األم إىل الطفــل، مــستهدفة يف ذلــك األمهــات احلوامــل          
ــن ــران . وأزواجه ــول حزي ــه .وحبل ــوايل    ٢٠٠٥يوني ــدم يف ح  مــن ٤٠٠، كانــت اخلــدمات تق

ــا    ــوالدة يف كيني ــل ال ــة قب ــسعى احلكو. مــستوصفات الرعاي ــة، إىل  وت ــة يف االســتراتيجية احلالي م
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توسيع نطاق خدمات منع انتقال العدوى من األم إىل الطفل على صعيد البلد، لزيـادة إمكانيـة    
حـــصول األمهـــات احلوامـــل املـــصابات بفـــريوس نقـــص املناعـــة البـــشرية علـــى مـــضادات          

طفـال الـذين     يف املائة علـى األقـل، وختفـيض نـسبة األ           ٥٠ يف املائة إىل     ١٠الرتروفريوسات من   
 يف املائة حبلـول     ٢٣ يف املائة إىل أقل من       ٣٣يولدون مصابني بفريوس نقص املناعة البشرية من        

ويقــصد بتوســيع برنــامج منــع انتقــال العــدوى مــن األم إىل الطفــل أيــضا كفالــة   . ٢٠١٠عــام 
اســتمرار حــصول األمهــات املــصابات بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية علــى العقــاقري املــضادة      

 مــن االســتراتيجية الوطنيــة املتعلقــة بفــريوس ٢٢الــصفحة (فريوســات العكوســة بعــد الــوالدة لل
ومت وضــع خطــة اســتراتيجية وطنيــة ملنــع انتقــال العــدوى مــن األم إىل  ). نقــص املناعــة البــشرية

الطفل لتوفري توجيه حمدد بـشأن اإلجـراءات املتعلقـة مبنـع انتقـال العـدوى مـن األم إىل الطفـل،                      
ــع ا ــشرية     املتوق ــة بفــريوس نقــص املناعــة الب ــة املتعلق ــا لالســتراتيجية الوطني ــدز/ختاذهــا وفق . اإلي

يف املبادئ التوجيهيـة للعـالج بالعقـاقري املـضادة للفريوسـات العكوسـة           وتكمل هذا التوجيه    
ضــمن صــكوك . كينيــا والــدليل اإلكلينيكــي الــوطين لكينيــا ملقــدمي مــضادات الرتروفريوســات

 وتــشكيل اإلجــراءات املتخــذة لتخفيــف آثــار فــريوس نقــص املناعــة  أخــرى مت وضــعها لتوجيــه
  . اإليدز/البشرية
 أعربــت احلكومــة أيــضا، يف - تــوفري املعلومــات والتوعيــة بــشأن احلقــوق اإلجنابيــة  - ١٩٢

اإليـدز، عـن التزامهـا بتزويـد النـساء      /االستراتيجية الوطنية املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية     
ات وتوعية عن احلقوق اإلجنابية، باالقتران مع الدعوة لتقدمي املشورة للـزوجني            والرجال مبعلوم 

اإليـدز الـيت    /وفحصهما بغية معاجلة املسائل ذات الصلة املتعلقـة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية               
تؤثر على النساء املتزوجات وأزواجهن، وال سـيما اخلـالف النـاجم عـن فـريوس نقـص املناعـة                    

لشريك غري املصاب بفريوس نقص املناعـة البـشرية يف زوجـني نـشب بينـهما            ويكون ا . البشرية
 ٤٠٠ ٠٠٠ويقـدر، يف كينيـا، أن مـا يزيـد علـى             . اخلالف شديد التعـرض لإلصـابة بـالفريوس       

االســتراتيجية الوطنيــة املتعلقــة بفــريوس نقــص  (مــن األزواج املتــزوجني يوجــد بينــهما خــالف  
 والكـثري مـن األزواج غـري املـصابني بـالفريوس، مـن بـني                ).١٤اإليدز، الصفحة   /املناعة البشرية 

  .األزواج الذين يوجد بينهم خالف، من النساء
 كان من نتيجة اجلهـود الـيت   - زيادة املعرفة مبنع انتقال العدوى من األم إىل الطفل     - ١٩٣

ألم إىل  تبذهلا احلكومة، بالتعـاون مـع الـشركاء احمللـيني واخلـارجيني، ملنـع انتقـال العـدوى مـن ا                    
الطفل، أن حـدثت زيـادة ملموسـة يف مـستوى معرفـة املـرأة للمـسائل ذات الـصلة مبنـع انتقـال                  

وحاليـا،  . العدوى، مبا يف ذلـك طرائـق نقـل فـريوس نقـص املناعـة البـشرية مـن األم إىل الطفـل                      
 يف املائـة مـن الرجـال طرائـق نقـل الفـريوس             ٦٨ يف املائة من النساء، باملقارنة بنسبة        ٧٢تعرف  

االســتراتيجية الوطنيــة املتعلقــة بفــريوس نقــص  (مــن األم إىل الطفــل، وخباصــة الرضــاعة الثدييــة  
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ــدز، الــصفحة /املناعــة البــشرية وازداد أيــضا عــدد احلاصــلني علــى العــالج املــضاد   ). ١٨٧اإلي
ــن   ــة مــ ــات العكوســ ــام ٢٠٠٠للفريوســ ــى  ٢٠٠٣ يف عــ ــد علــ ــا يزيــ  يف ١٦٠ ٠٠٠ إىل مــ

 يف املائـة مـن الرجـال،    ٣٨ئة فقـط مـن النـساء، باملقارنـة بنـسبة       يف املا٣٣إال أن   . ٢٠٠٧ عام
يعرفن أنه ميكن احلد مـن خطـر انتقـال هـذا الفـريوس مـن األم إىل الطفـل بتعـاطي األم لعقـاقري                         

اإليــدز، /االســتراتيجية الوطنيــة املتعلقــة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية  (معينــة يف أثنــاء احلمــل 
جــراءات مبراقبــة اجتاهــات املــرض وبدراســات استقــصائية   واقترنــت هــذه اإل). ١٨٧الــصفحة 

  . اإليدز لتقرير مدى التقدم احملرز/دورية عن مؤشرات فريوس نقص املناعة البشرية
 وعلــــى الــــرغم مــــن اجلهــــود احلميــــدة املبذولــــة ملكافحــــة فــــريوس نقــــص املناعــــة   - ١٩٤
 أن دراسـة استقـصائية   والواقـع . اإليدز، فليس هناك ما يدل علـى تنـاقص حـدة املـرض        /البشرية

اإليــدز يف البلــد أصــبحت أســوأ /أجريــت مــؤخرا تــبني أن حالــة فــريوس نقــص املناعــة البــشرية 
ويبني تقرير أويل للدراسة االستقصائية ملؤشـر اإليـدز يف كينيـا            . ٢٠٠٣كانت عليه يف عام      مما

ني كـان  ، وهي آخر مرة أجريت فيها دراسة استقصائية، أنه يف حـ        ٢٠٠٧اليت أجريت يف عام     
 يف املائـة،    ٦,٧،  ٢٠٠٣اإليـدز يف عـام      /معدل االنتشار الوطين لفـريوس نقـص املناعـة البـشرية          

ومثة اختالفـات داخـل البلـد يف معـدل     .  يف املائة٧,٤ إىل ٢٠٠٧ارتفع معدل االنتشار يف عام     
يف  ١٥,٣اإليدز، وبلـغ معـدل االنتـشار يف مقاطعـة نيـانزا             /انتشار فريوس نقص املناعة البشرية    

 ســنة املــصابات  ٦٤-١٥ويــبني التقريــر أيــضا أن نــسبة النــساء البالغــات مــن العمــر        . املائــة
  ويف هــذه الفئــة العمريــة بلــغ معــدل االنتــشار بــني النــساء. بــالفريوس تزيــد علــى نــسبة الرجــال

 يف املائـة  ٥,٦ يف املائة، يف حني بلغ معـدل االنتـشار بـني الرجـال يف نفـس الفئـة العمريـة                   ٨,٧
، إذ بلغـت نـسبة اإلصـابة    ٢٠٠٣هذا املعدل أعلى من ذلك الذي كـان سـائدا يف عـام      و. فقط

وفيمـا بـني الـشباب، حيتمـل أن         .  إصابة لكل إصابة واحدة بني الرجـال       ١,٩بني النساء حينئذ    
 ٢٤-١٥تكون نسبة اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية بـني النـساء البالغـات مـن العمـر                       

 إىل احلالـة املؤسـفة للنـساء        وتتـضمن العوامـل املؤديـة     . هلـا بـني الرجـال     سنة أكثر مـن أربعـة أمثا      
اإليدز تدين مستوى الـوعي باإلصـابة بـالفريوس،    /يتصل بآثار فريوس نقص املناعة البشرية   فيما

 االقتــصادي، وتــدابري التخفيــف  -وتــدين القــدرة علــى املــساومة، وتــدين الوضــع االجتمــاعي   
وزاد مـــن ســـوء احلالـــة، أعمـــال االغتـــصاب . ســـكان الريـــفاملناســـبة، وال ســـيما فيمـــا بـــني 

واالنتــهاكات اجلنــسية األخــرى املرتكبــة ضــد النــساء يف أثنــاء أعمــال العنــف الــيت وقعــت بعــد  
، باالقتران مع عـدم إمكانيـة احلـصول         ٢٠٠٨ إىل أوائل عام     ٢٠٠٧االنتخابات يف أواخر عام     

لة انعدام األمن الشديد النامجـة عـن العنـف          على العقاقري املضادة للفريوسات العكوسة نظرا حلا      
اإليـدز  /وال ينتهي عبء جائحة فريوس نقص املناعة البشرية       . الواسع النطاق يف كل أحناء البلد     

الواقع علـى املـرأة عنـد اآلثـار الـصحية الشخـصية، فـاملرأة تتحمـل أيـضا أكـرب عـبء يف رعايـة                       
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وغريهــم مــن األقــارب املتــضررين    املرضــى مــن األزواج واألطفــال وآبــاء وأمهــات األزواج     
اإليـدز، الـشيء الـذي يـسلبهن مـن فـرص النمـو، وجيعـل أرواح                 /بفريوس نقص املناعة البـشرية    

  . العديد منهن عرضة لإلصابة على يد من يتلقون منهن الرعاية
 وضعت احلكومة الـسياسة الوطنيـة       - ٢٠٠٧سياسة الصحة اإلجنابية الوطنية لعام       - ١٩٥

  . ، اليت يوجد هبا مكّون جنساين٢٠٠٧ لعام للصحة اإلجنابية
 واجــه قطــاع - تــدين نــسبة األطبــاء إىل املرضــى  - التحــديات والعقبــات األخــرى  - ١٩٦

الرعاية الصحية عددا من التحديات الـيت قوضـت اجلهـود املبذولـة لتحقيـق املـساواة بـني املـرأة                     
التاليـة؛ وتقـدم اخلطـة التنفيذيـة     والرجل يف احلصول على الرعاية الصحية، كما تبني املعلومات        

السنوية الثالثة، يف عرضها للنواتج املتوقعـة للخـدمات الـصحية، إحـصاءات تتعلـق بالـصحة يف                  
الــصحة اإلجنابيــة والوفيــات النفاســية، والــوالدات، ومــستوى تــوفري : فتــرة اإلبــالغ احلاليــة عــن

وتؤكـد اإلحـصاءات،    . خدمات منع انتقال العـدوى مـن األم إىل الطفـل، ضـمن أمـور أخـرى                
اليت تثبت صحتها املعلومات املقدمة يف الدراسة االستقصائية االقتصادية وغريها مـن البيانـات،              
ــة املــرأة فيمــا يتعلــق       ــة علــى أرض الواقــع، أن حال فــضال عــن املالحظــات الــيت متــت عــن احلال

. ٢٠٠٤ام  باملساواة يف توفري خدمات الرعاية الصحية قد تردت منـذ إجـراء آخـر تقيـيم يف عـ                  
ويف الوقـــت الـــذي ازداد فيـــه عـــدد الـــسكان عامـــة وعـــدد النـــساء زيـــادة كـــبرية، مل حتـــدث   

مقابلــة يف عــدد مــوظفي ومرافــق الرعايــة الــصحية، كمــا يتــضح مــن املعلومــات التاليــة      زيــادة
  : ٢٢اجلدول  الواردة يف
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   ٢٢اجلدول 
  نسبة املوظفني الطبيني إىل املرضى على صعيد البلد

  
 ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  

  العدد الكلي نوع املوظفني

ــل   ــدد لكـــ العـــ
١٠٠ ٠٠٠ 

  العدد الكلي  من السكان

ــل   ــدد لكـــ العـــ
١٠٠ ٠٠٠ 

  من السكان

 ١٧ ٢٧١ ٦ ١٦ ٨٨٩ ٥ أطباء
 ٣ ٩٣١ ٢ ٨٩٨ أطباء أسنان

 ٧ ٧٧٥ ٢ ٧ ٦٩٧ ٢ صيادلة
 ٥ ٦٨٠ ١ ٥ ٦٨٠ ١ تكنولوجيون صيدليون

ممرضون حاصلون على درجة 
  ١   البكالريوس

 ٣٢ ١٩٨ ١٢ ١ ٩٠٥ ١٠ ضون معتمدونممر
 ٩٦    ممرضون مسجلون
 ١٦ ٧٩٧ ٥ ١٥ ٢٨٥ ٥ موظفون طبيون

 ٥ ٦٨٢ ١ ٤ ٤٥٧ ١ موظفو صحة عامة
 ١٦ ٩٦٩ ٥ ١٧ ٩٦٩ ٥ تقنيو صحة عامة

  
  . ٢٠٠٨الدراسة االستقصائية،   :املصدر  
  

ن يتوقـع منـهم تقـدمي     وتبني املعلومات املقدمة أعاله أن أعداد املوظفني الـصحيني الـذي    - ١٩٧
اخلدمات الصحية األساسية املتعلقة بالصحة اإلجنابيـة، ووالدة األطفـال، وتنظـيم األسـرة قليلـة                

 مليـون   ٣٤وعلى سبيل املثال، فليس هنـاك للـسكان الـذين يقـدر عـددهم حاليـا حبـوايل                   . جدا
يس هنـاك    طبيبا، يعمل الكثري منهم يف مرافق خاصة للرعاية الصحية، ولـ           ٦ ٢٧١نسمة سوى   

وهـذا يعـين أن مـوظفي الرعايـة الـصحية الـذين يتوقـع منـهم تيـسري                   .  ممرضـا معتمـدا    ٣٣سوى  
توفري خدمات الرعاية الصحية للنساء لكفالـة احلـصول املتكـافئ علـى الرعايـة الـصحية قليلـون                   

وهلذا فإنه حىت لو توفرت اهلياكل األساسـية األخـرى لتـوفري خـدمات الرعايـة الـصحية،                   . جدا
ــة األمومــة وغريهــا مــن      ســيكون ــة حــصول املــرأة علــى خــدمات رعاي  مــن العــسري جــدا كفال

وهناك أيضا عدد حمدود مـن مرافـق الرعايـة الـصحية            . خدمات الرعاية الالزمة على حنو كاف     
  : ٢٣املتوفرة يف البلد كما يتضح من املعلومات التالية الواردة يف اجلدول 
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   ٢٣اجلدول 
  ٢٠٠٨-٢٠٠٣: ية، حسب املقاطعاتعدد املؤسسات الصح

  
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ املقاطعة

 ٣٨٧ ٣٤٧ ٤٠٩ ٣٨٩ ٣٧٧ ٣٦١ نريويب
 ٨٢٥ ٥٥٦ ٩٧٢ ٨٩٤ ٨٦٨ ٨٢٩ الوسطى
 ٧٢٣ ٧١٧ ٦٢٤ ٥٦٦ ٥٥٠ ٥٢٥ الساحلية
 ٩٤٤ ٠٧٩ ١ ٩٥٢ ٨٤٩ ٨٢٤ ٧٨٨ الشرقية

 ١٩٨ ١٦٤ ١٦٢ ١٣٩ ١٣٥ ١٢٧ الشمالية شرقية
 ٧١٥ ٧٦١ ٦٠١ ٥٠٩ ٤٩٤ ٤٧٢ انيانز

 ٥٧٠ ١ ٥٧٣ ١ ٣٠٨ ١ ١٨١ ١ ١٤٦ ١ ٠٩٦ ١ ريفت فايل
 ٣٧٧ ٣٩٢ ٤٤٣ ٣٨٥ ٣٧٣ ٣٥٧ الغربية
 ٧٣٩ ٥ ٥٨٩ ٥ ٤٧١ ٥ ٩١٢ ٤ ٧٦٧ ٤ ٥٥٧ ٤ اجملموع

  
  .٢٠٠٨الدراسة االستقصائية االقتصادية،   :املصدر  
  

عايـة الـصحية الـواردة يف     ويتضح من املعلومـات املتـوفرة أنـه لـيس كـل مؤسـسات الر            - ١٩٨
فهـي تتـضمن مستـشفيات ومـستوصفات، وإمكـان          .  أعاله مستـشفيات حكوميـة     ٢٣اجلدول  

وتــشكل . لتوزيــع األدويــة، متتلكهــا جهــات معينــة خمتلفــة، مبــا فيهــا احلكومــة ومنظمــات دينيــة 
 يف املائــة مــن ٤٦املستــشفيات واملــستوصفات وأمــاكن توزيــع األدويــة الــيت تــشغلها احلكومــة   

وهنـاك رسـوم تتعلـق بالرعايـة يف املستـشفيات مقابـل             . موع مرافق الرعاية الـصحية يف البلـد       جم
ومتيل الرسوم يف املرافق غري احلكوميـة       . اخلدمات اليت تقدم يف املرافق احلكومية وغري احلكومية       

وتـبني املعلومـات، عـالوة      . إىل كوهنا أعلى، وإىل أهنا يف حاالت عديدة فوق طاقة عامة النـاس            
ــع           علــى ذلــك، أن مرافــق الرعايــة الــصحية يف البلــد قليلــة باملقارنــة مبجمــوع الــسكان املتوق

ــهم ــة       . خدمت ــق الرعاي ــا إىل الكــثري مــن مراف ــه ال ميكــن الوصــول مادي ــال عجــب يف أن وهلــذا ف
  . الصحية
 ويتعني على النساء، مبا فيهن احلوامل، املشي أو السفر إىل مسافات طويلة إىل مرافـق                - ١٩٩
وحيد من إمكانية حصول املرأة علـى خـدمات الرعايـة الـصحية عـدم إمكانيـة              . اية الصحية الرع

الوصول ماديا إليها، خاصة يف ضوء احلالة املتردية للطرق يف كل أحناء البلد تقريبا، فـضال عـن     
 أنـه يـتعني     ٢٤وتبني البيانـات التاليـة الـواردة يف اجلـدول           . عدم إمكانية الوصول إليها اقتصاديا    

ى الكثري من الناس، مبن فيهم األمهات احلوامـل، املـشي إىل مـسافات طويلـة جـدا للوصـول                    عل
  . إىل مرافق الرعاية الصحية
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   ٢٤اجلدول 
  النسبة املئوية لتوزيع اجملتمعات احمللية حسب املسافة إىل أقرب مرفق صحي

  
 املقاطعة/املنطقة

ــر ٥٠٠  متـــ
 أو أقل

 ‐ متر   ٥٠٠
 كم١

٢,٩‐١,١ 
  كم

٤,٩‐٣ 
 كم

ــم أو  ٥ كـــــ
 أكثر

 ٤٧,٧ ٢٨,٥ ١٢,٤ ٦,٤ ٤,٩ كينيا
 ٥١,٥ ٢٩,٠ ١٢,٠ ٤,٤ ٣,٠ الريفية

 ١١,٩ ٢٣,٧ ١٥,٩ ٢٥,٥ ٢٣,٣ احلضرية
 ٢٠,٢ ٦٠,٧ ٨,٢ ١٠,٩  نريويب

 ٢٨,٦ ٤٣,٤ ١٦,٠ ٦,٢ ٥,٧ الوسطى
 ٦٠,٣ ١٦,٩ ١٣,٠ ٦,٢ ٣,٧ الساحلية
 ٦٣,٨ ٢٧,٢ ٢,٣ ٥,٢ ١,٥ الشرقية

 ٨٥,٧  ٧,٧ ٣,٥ ٣,٢ الشمالية الشرقية
 ٤٣,٧ ٣٦,٨ ١١,٦ ٧,٨ ٠,١ نيانزا

 ٤٨,٠ ١٧,٧ ١٧,٠ ٦,٧ ١٠,٦ ريفت فايل
 ٤٥,٠ ٢٨,٦ ١٤,٤ ٦,٣ ٥,٧ الغربية

  
ــي   :املصدر   ــر األساســ ــا      : التقريــ ــشية يف كينيــ ــرة املعيــ ــة األســ ــة مليزانيــ ــصائية املتكاملــ ــة االستقــ    -الدراســ

  . ٢٣٧ص ) ٢٠٠٧أغسطس /النسخة املنقحة، آب (٢٠٠٦-٢٠٠٥
  

 أعــاله أن غالبيــة الكينــيني يعيــشون علــى ٢٤ وتوضــح املعلومــات املقدمــة يف اجلــدول - ٢٠٠
ويف املناطق الريفية، يـتعني علـى الـسكان أن ميـشوا            . مسافات بعيدة عن مرافق الرعاية الصحية     

ومثة تباينـات بـني     . أو يسافروا ملسافة تزيد على مخسة كيلومترات للوصول إىل املرافق الصحية          
ويف املقاطعة الـساحلية،    . ملناطق يف البلد من ناحية إمكانية الوصول إىل مرافق الرعاية الصحية          ا

 يف املائــة مــن الــسكان أن ميــشوا أو يــسافروا إىل مــسافة تزيــد علــى    ٢٧,٧مــثال، يــتعني علــى  
  . كيلومترات للوصول إىل مرافق الرعاية الصحية ٥

أدت استحالة الوصـول    : ون قابالت مؤهالت  املزيد من النساء يلدن يف منازهلن بد       - ٢٠١
ــيني        ــة فن ــشفيات حتــت رعاي ــدال مــن املست ــازل، ب ــة إىل والدة الكــثري مــن األطفــال يف املن املادي

وتـــبني الدراســـة االستقـــصائية املتكاملـــة مليزانيـــة األســـرة املعيـــشية يف كينيـــا للفتـــرة  . صـــحيني
ويف . وطين يولـدون يف املنـازل      يف املائة من األطفال على الـصعيد الـ         ٥٣,٩ أن   ٢٠٠٠/٢٠٠٦

ــة، تكــون النــسبة أعلــى؛ إذ يولــد    ــازل ٦٠,٨املنــاطق الريفي ــة مــن األطفــال يف املن . )٤٣( يف املائ
ــذ عــام      ــتغري إىل األحــسن من ــة مل ت ــبني . )٤٤(١٩٩٤وتؤكــد الدراســة االستقــصائية أن احلال وت
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يد فيها النـسبة علـى ذلـك         أنه توجد يف البلد مناطق تز      ٢٥املعلومات التالية الواردة يف اجلدول      
  . بكثري

  
   ٢٥اجلدول 

    حسب معدل الوالدات) دون سن اخلامسة(النسبة املئوية لتوزيع األطفال 
 املركز الصحي املستشفى املنطقة

ــان صـــــرف  مكـــ
 جمموع الوالدات أماكن أخرى يف املرتل دار والدة مستوصف/أدوية

 ٢١٤ ١٣٦ ٥ ١,١ ٥٣,٩ ٣,٠ ٢,٨ ٦,٣ ٢٧,٠ كينيا
 ٩٠٠ ١٢٩ ٤ ١,٢ ٦٠,٨ ١,٢ ٢,٣ ٥,٥ ٢٣,٥ الريف
 ٣١٤ ٠٠٦ ١ ٠,٧ ٢٥,٧ ١٠,٨ ٤,٩ ٩,٣ ٤١,٢ احلضر
 ٣٢٤ ٣٧٦ ٠,٠ ٢١,٦ ٢٥,٦ ٧,٩ ١٣,٥ ٣٠,٠ نريويب

 ٧٣٢ ٤٧٣ ٠,٣ ٢٧,٠ ٢,٩ ١,٣ ٨,١ ٥٩,٥ الوسطى
 ٣٨٨ ٤٥٧ ٠,٩ ٦٧,١ ٠,٦ ٣,١ ٥,٤ ٢٢,٦ الساحلية
 ٨١٢ ٧٦٩ ١,٥ ٥٨,٩ ٢,٥ ١,٣ ٣,٧ ٣٠,١ الشرقية

 ٤٤٩ ١٨٠ ٠,٢ ٨٦,١ ٠,٢ ٠,٧ ٠,٦ ١٠,٢ شرقيةالالشمالية 
 ٨٧٤ ٧٢٢ ٢,٢ ٤٩,٧ ٠,٦ ٦,٨ ١١,٠ ٢٨,٣ نيانزا

 ٢٨١ ٢٣٩ ١ ٠,٧ ٦٥,٢ ١,٢ ٢,١ ٥,٢ ٢٥,١ ريفت فايل
 ٢٢٢ ٦٧٦ ٢,٣ ٧٠,٨ ٠,٦ ١,٤ ٥,٦ ١٨,١ الغربية

  
  /النــــسخة املنقحــــة، آب (٢٠٠٥/٢٠٠٦يــــة األســــرة املعيــــشية يف كينيــــا الدراســــة االستقــــصائية املتكاملــــة مليزان: التقريــــر األساســــي  :املصدر  

  . ٨٩، ص )٢٠٠٧أغسطس 
 وتشكل عدم إمكانيـة الوصـول املـادي إىل مرافـق الرعايـة الـصحية أخطـارا، وخباصـة                    - ٢٠٢

مـن قبـل وبـالنظر      . )٤٥(على حياة األمهات احلوامل وأطفاهلن الـذين مل يولـدوا بعـد واملولـودين             
ويلـة الـيت يـتعني علـى النـاس أن ميـشوها للوصـول إىل مرافـق رعايـة صـحية غـري                        إىل املسافة الط  

مزودة مبا يكفي من املوظفني، مل تقل معدالت الوفيـات النفاسـية ومعـدالت وفـاة األطفـال يف                   
ــام      ــيم أجــرى يف ع ــذ آخــر تقي ــا من ــا يف  ٢٠٠٤كيني ــل إهن ــد،    ، ب ــع احلــال آخــذة يف التزاي واق

  . ةيتضح من املعلومات التالي كما
 تدين نـسبة األطبـاء إىل املرضـى، بـاالقتران مـع             - ارتفاع معدالت الوفيات النفاسية    - ٢٠٣

عدم إمكانية الوصول إىل مرافـق الرعايـة الـصحية ماديـا واقتـصاديا، وارتفـاع معـدالت الفقـر،                    
ويف الـسنوات   . كل هذا يعزز ارتفـاع معـدالت الوفيـات النفاسـية ومعـدالت وفيـات األطفـال                

 لكــــل ٤١٤، كــــان املعــــدل الــــوطين للوفيــــات النفاســــية     ٢٠٠٣ابقة لعــــام العــــشر الــــس 
والدة، مع حدوث معظم الوفيات فيما بـني النـساء الـاليت تتـراوح أعمـارهن بـني                   ١٠٠ ٠٠٠
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وال تــبني اخلطــة التنفيذيــة الــسنوية الثالثــة املعــدالت الوطنيــة للوفيــات        . )٤٦( ســنة٢٤ و ٢٠
نـاطق، وتـذكر مـثال أن املعـدل يف املقاطعـة الوسـطى              النفاسية ولكنها تبني املعـدالت حـسب امل       

 والدة حيـة يف     ١٠٠ ٠٠٠ وفيات لكل    ٧١٠ والدة حية؛ و     ١٠٠ ٠٠٠ وفاة لكل    ٩٦٠هو  
 وفـاة   ١٧٥وهذا يبني اجتاها يف الوفيـات النفاسـية يف البلـد أعلـى مـن معـدل                  . املقاطعة الشرقية 
ــذي التزمــت احلك  ١٠٠ ٠٠٠نفاســية لكــل   ــل ال ــة أو أق ــه كجــزء مــن    والدة حي ــة بتحقيق وم

ومثـة شـك يف أن احلالـة رمبـا تكـون قـد ازدادت سـوءا بـسبب أعمـال               . أهدافها اإلمنائية لأللفية  
 والـيت شـلت خـدمات       ٢٠٠٧ديـسمرب   /العنف الـيت حـدثت بعـد االنتخابـات يف كـانون األول            

  . الرعاية الصحية يف معظم أحناء البلد ملدة أربعة أشهر تقريبا
 تـشري املعلومـات     -  يف التمـاس العـالج الـصحي بـني الرجـل واملـرأة             عدم املـساواة   - ٢٠٤

املتوفرة إىل استمرار وجود عدم املـساواة بـني الرجـل واملـرأة فيمـا يتـصل بالتمـاس العـالج مـن                       
  . ٢٦اإلصابة باألمراض املنقولة جنسيا كما يتضح من اجلدول 

  
   ٢٦اجلدول 

  بة باألمراض املنقولة جنسياالنساء والرجال الذين يلتمسون العالج من اإلصا
  

 
من التمسوا الرعاية فيما يتصل باإلصابة باألمراض املنقولة 

  جنسيا
  رجال  نساء مصدر العالج أو املشورة

 ٧٠,٨ ٥٩,٠ فين صحي/مستشفى/مستوصف
 ٣٣,١ ١٤,٨ مطبب تقليدي

 ١٦,٩ ١٥,٧ صيدلية/مشورة أو دواء من متجر
 ٢٨,٥ ٨,٧ أقارب/مشورة من أصدقاء

 ٨٩,٦ ٦٨,٢ مشورة أو عالج من أي مصدر
 ١٠,٤ ٣١,٨ ال مشورة وال عالج

عدد املصابني بأمراض منقولة جنسيا أو لديهم 
 ٨٨ ٢٩٦ أعراض اإلصابة باألمراض املنقولة جنسيا

  
  . ٢٠٧، ص )٢٠٠٣(الدراسة االستقصائية الدميغرافية والصحية   :املصدر  

يس هنــاك عــدد أكــرب مــن النــساء املــصابات بــأمراض   تــشري املعلومــات املتــوفرة أنــه لــ - ٢٠٥
عدد النساء الاليت يلتمسن العالج أو املشورة فيمـا يتعلـق           منقولة جنسيا فحسب وإمنا أيضا أن       

وتترتب على هذا آثـار سـلبية خطـرية        .  عدد الرجال  باإلصابة باألمراض املنقولة جنسيا أقل من     
وتتـضمن  . ية وحتول ذلـك إل اإلصـابة باإليـدز   تتصل بإصابة النساء بفريوس نقص املناعة البشر      

أسباب سوء تصرف النساء يف التماس العالج الصحي يف حـاالت اإلصـابة بـاألمراض املنقولـة                 
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فعـادة مـا ينظـر إىل املـرأة علـى أهنـا مـستودع للـشر،                 . جنسيا مواقف اجملتمع السلبية ضد املـرأة      
قولة جنسيا عـن طريـق زوج أو شـريك          حىت أنه إذا كانت املرأة مصابة مبرض من األمراض املن         

جنسي آخر فإهنا تكون مترددة يف التماس العالج ألهنا هي اليت سينظر إليهـا، مـن وجهـة نظـر                    
  . اجملتمع، على أهنا املسؤولة عن اإلصابة

 تتمثــل واحــدة مــن أكــرب العقبــات الــيت حتــول دون حتــسن الوضــع  - العنــف العــائلي - ٢٠٦
ة مـع الرجـل فيمـا يتعلـق بالـصحة، مبـا يف ذلـك احلـصول علـى            الصحي للمـرأة وحتقيـق املـساوا      

 يف املائـة علـى      ٤٧وتفيـد التقـارير أن      . خدمات الرعاية الصحية، يف العنف العـائلي ضـد املـرأة          
األقل من النساء الاليت تزوجن يومـا مـا يف كينيـا أبلغـن عـن تعرضـهن لـشكل مـا مـن العنـف،                          

وتترتـب علـى العنـف العـائلي،        . )٤٧(جـي، واخلنـق   يف ذلك العنف البـدين، واالغتـصاب الزو        مبا
باإلضافة إىل األذى البدين الذي يلحق بصحة املرأة وحياهتا، أثـار سـلبية تتعلـق بفـريوس نقـص                   

) والكـثري مـن النـساء يتعـرض لـذلك     (فاملرأة اليت تتعرض لألذى بانتظـام       . اإليدز/املناعة البشرية 
اإليـدز  /دمات إدارة فريوس نقص املناعة البشرية     غالبا ما يصبح غري قادرة بدنيا على التماس خ        

وعالوة على ذلك، قد تسعى بعض النساء الاليت يتعرضن لـألذى الزوجـي             . أو االستمرار فيها  
وغريه من أنواع األذى إىل الترويح عن أنفـسهن بـاللجوء إىل رجـال آخـرين، وقـد ينتـهي هبـن         

  .  شركائهن اجلنسينياألمر باإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية أو إصابة
 مـن املـسلم بـه       - عدم إمكانية احلصول اقتـصاديا علـى خـدمات الرعايـة الـصحية             - ٢٠٧

رمسيا أن غالبية الكينيني، مبن فيهم النساء، ال تتوفر هلم إمكانية احلصول علـى الرعايـة الـصحية     
هـذا  فنـصف الـسكان تقريبـا يعيـشون دون مـستوى خـط الفقـر، و               . )٤٨(بتكلفة ميكنهم حتملها  

يعين أنه ما مل تقدم احلكومة خطة وطنية للرعاية الصحية للجميع، أو على األقل للفقـراء، فـإن              
وقد قُدم يف الربملـان التاسـع       . الكثري من الكينيني قد ال حيققون على اإلطالق حقوقهم الصحية         

 اقتراح خبطة وطنية للتأمني من أجـل احلـصول علـى الرعايـة الـصحية، ولكـن مـشروع القـانون                    
وكـان مـن نتيجـة ذلـك أن معـدالت الوفيـات النفاسـية ال تـزال مرتفعـة،                    . املعين قوبل بالرفض  

 والدة، مبعــىن أن ١٠ ٠٠٠ وفــاة لكــل ٤١٤ويبلــغ معــدهلا اآلن . ســيما فيمــا بــني النــساء  وال
. )٤٩( ســيدة يف ســن اإلجنــاب يتوفــون كــل عــام بــسبب مــضاعفات تتعلــق باحلمــل    ١٤ ٧٠٠

 يف املائـة مـن الـوالدات يف كينيـا حتـدث خـارج مرافـق                 ٦٠إىل أن   وتشري اإلحصاءات األخرية    
  . )٥٠(الرعاية الصحية

 فقـد حـال     ٢٧ ومثة اجتاه إىل اخنفاض معدل حتصني األطفال، كما يتضح من اجلدول             - ٢٠٨
دون التقدم يف التغطيـة التحـصينية اسـتنفاد املخزونـات نتيجـة لتـأخر املـشتريات أو االسـتخدام                 

  .  يف أثناء العنف بعد االنتخاباتالزائد للمخزونات
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   ٢٧اجلدول 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران-  ٢٠٠١: التغطية التحصينية
  

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ )أنتيجن(مولد املضاد 

 ٨٧ ٨٨ ٩٥ ٩٤ ٩٢ ٨٧ ٨٠ ٧١  ضد السل“يب سي جي”لقاح 
 ٧٢٥ ٧٥ ٧٤ ٦٨ ٧٣ ٧٢ ٦٢ ٥٨ ٣أو يب يف 

 ٨٠ ٨٠ ٧٨ ٧٧ ٧٦ ٨٩ ٦٦ ٦٨ ٣بنتا 
 ٧٩ ٧٩ ٧٧ ٦٩ ٦٧ ٧٣ ٦٩ ٥٢ احلصبة

 ٧١ ٧٠ ٦٩ ٦١ ٥٩ ٥٧ ٤٦ ٤٢ حمصنون حتصينا تاما
  

  . برنامج التحصني املوسع يف كينيا: وزارة الصحة  :املصدر  
  

ى كينيـا حـىت اآلن نظـام      ليس لـد   - التأمني غري الكايف فيما يتعلق بالرعاية الصحية       - ٢٠٩
غري أن هناك خمططـا وطنيـا    . للضمان االجتماعي أو نظام وطين لتأمني الرعاية الصحية للجميع        

لتأمني املستـشفيات للعـاملني وغـري العـاملني الـذين خيتـارون تقـدمي مـسامهات دوريـة ميكـن أن                      
عايـة الـصحية عنـد      يستخدمها املسامهون وأفراد أسرهم املباشرون فيمـا بعـد لتغطيـة نفقـات الر             

بيــد أن الكــثري مــن النــاس يف كينيــا فقــراء وال ميكنــهم تقــدمي مــسامهات للــصندوق    . االقتــضاء
 مزايـا الـصندوق     ٢٨وتـبني املعلومـات التاليـة الـواردة يف اجلـدول            . الوطين لتـأمني املستـشفيات    

  . ٢٠٠٧ و ٢٠٠٢الوطين لتأمني املستشفيات وأعداد املستفيدين للفترة ما بني 
  
   ٢٨دول اجل

  ٢٠٠٧/٢٠٠٨-٢٠٠٢/٢٠٠٣موارد الصندوق الوطين لتأمني املستشفيات، 
  

 )باملاليني(صايف املسامهات بعد االستحقاقات  االستحقاقات املستفيدون السنة املالية

٧٠١,٩ ١ ٨٢٢,٠ ٥٢٣ ٢ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ 
٩٢٦,٢ ١ ٧١٣,٣ ٦٣٩ ٢ ٢٠٠٣/٢٠٠٤ 
٤٣١,٨ ٢ ٦٨٥,٥ ١١٧ ٣ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ 
٣٥٢,٩ ٢ ١٠٥,٩ ١ ٤٥٩ ٣ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ 
٥٤٠,١ ٢ ٤١٤,٩ ١ ٩٥٤ ٣ ٢٠٠٦/٢٠٠٧ 
٦٥٤,٩ ٢ ٨٥٦,٥ ١ ٥١١ ٤ *٢٠٠٧/٢٠٠٨ 

  
  . ٥٨، ص ٢٠٠٨الدراسة االستقصائية االقتصادية،   :املصدر  
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 أعاله أن نـسبة مـن الـسكان يف كينيـا اسـتفادت         ٢٨ تبني البيانات املقدمة يف اجلدول       - ٢١٠
ففـي  . دوق الـوطين لتـأمني املستـشفيات خلـدمات الرعايـة الـصحية            من التمويل املقدم من الـصن     

 ٧ ٤١٣، على سبيل املثال، استفاد من الـصندوق مـا جمموعـه             ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٥الفترة ما بني    
ويف نفس الفترة، أوضحت الدراسة االستقصائية املتكاملة مليزانيـة األسـرة املعيـشية يف          . شخصا

وا عن مرض معني، وأن السكان املعـتلني يـضمون عـددا     يف املائة من السكان أبلغ   ٢٧كينيا أن   
ويبـدو أنـه، بـالنظر      . )٥١() يف املائة  ٢٤,٧(يزيد على عدد الرجال     )  يف املائة  ٣٠,١(من النساء   

إىل ارتفاع مستويات الفقـر والبطالـة يف البلـد، بـاالقتران مـع عـدم وجـود نظـام وطـين للتـأمني                        
ثري مـن الـسكان املعـتلني ال حيـصلون علـى خـدمات            املتعلق بالرعاية الصحية للجميـع، فـإن الكـ        

  . الرعاية الصحية اليت حيتاجون إليها
ــسعي إىل العــالج الــصحي   - ٢١١ ــسكان   - ســوء التــصرف يف ال ــسعى الكــثري مــن ال  ال ي

املعتلني، يف أجزاء عديـدة مـن كينيـا، خاصـة يف املنـاطق الريفيـة، إىل التمـاس خـدمات الرعايـة                       
ن األسباب، منها عدم توفر األمـوال الالزمـة، وانعـدام الطـابع الـودي               الصحية لطائفة متنوعة م   

من جانب مؤسسات ومـوظفي الرعايـة الـصحية، وخاصـة فيمـا يتعلـق مبرافـق الـوالدة، وعـدم                     
  . إمكانية الوصول املادي إىل املرافق

 ال يزال فريوس نقص     - اإليدز/حتديات أخرى تتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية       - ٢١٢
ويقـدر اجمللـس الـوطين      .  اقتـصادية  -اإليدز يـشكل حتـديات صـحية واجتماعيـة          /ناعة البشرية امل

 مليــون شـخص مــصابني بفـريوس نقــص   ١,٢ملكافحـة اإليـدز أنــه يوجـد اآلن مــا يقـدر بنحـو      
ــالفريوس  . املناعــة البــشرية ــا ســنويا  . وتــشكل النــساء ثلثــي جممــوع املــصابني ب وميــوت يف كيني

 مــن ماليــني ٢,٤اإليــدز، يتركــون وراءهــم مــا يزيــد علــى  شـخص مــن مــضاعفات  ٨٥ ٠٠٠
وعلى الـرغم مـن إنـشاء مراكـز لتكنولوجيـا مكافحـة نـاقالت العـدوى حـىت مـستوى                     . اليتامى

ــا ســوى        ــضا، وال يزوره ــزال منخف ــذه املراكــز ال ي ــدد زوار ه ــإن ع ــة ف ــن  ٥القري ــة م  يف املائ
  . السكان
 يـشكل حتـديا يف كينيـا، وال يقـوض            مـا فتـئ سـوء الوضـع التغـذوي          - سوء التغذيـة   - ٢١٣

أهداف قطاع الصحة احملـددة يف اخلطـة االسـتراتيجية الوطنيـة احلاليـة لقطـاع الـصحة فحـسب                    
والشيء األهم هو أن سـوء      . اإليدز/وإمنا أيضا التدخالت املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية       

العكوسـة وتوفريهـا، األمـر      التغذية يقوض إمكانيـة احلـصول علـى العقـاقري املـضاد للفريوسـات               
وبدون التغذية الكافية، ال يـستطيع عـدد كـبري مـن النـاس احلـصول         . الذي يتطلب تغذية كافية   

على مضادات الفريوسات العكوسة، وبذا ميوت، بسرعة أكـرب، مـن يعـانون مـن سـوء التغذيـة              
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ن ســوء الــذين يعــاجلون هبــذه املــضادات، ومــن يعــاجلون هبــذه املــضادات ويعــانون بعــد ذلــك مــ
  . التغذية نتيجة لآلثار اجلانبية السلبية ملضادات الفريوسات العكوسة

 يبلغ حاليا اإلنفـاق علـى الرعايـة         - التمويل احلكومي غري املتوازن للرعاية الصحية      - ٢١٤
 يف املائة من اإلنفاق احلكـومي علـى خـدمات الرعايـة الـصحية،               ٣٠الصحية يف املناطق الريفية     

   يف املائـــة يف الوقـــت الـــذي يعـــيش فيهـــا٧٠اق علـــى املنـــاطق احلـــضرية يف حـــني يبلـــغ اإلنفـــ
وأحيانـا تتـأثر نوعيـة خـدمات الرعايـة الـصحية سـلبا بعـدم                .  يف املائة من الكينيني فحسب     ٢٠

ــسبة . كفايــة اإلمــدادات  ــالغ عــددها    ٥١ون ــد الب ــة الــصحية يف البل ــة مــن مرافــق الرعاي    يف املائ
 يف املائــة متلكهــا ٤٩يف حــني أن النــسبة الباقيــة البالغــة   مرافــق تابعــة لــوزارة الــصحة،  ٦ ١٩٤

  . وتشغلها منظمات دينية وكيانات خاصة
 من بني العوامل احلامسة األمهيـة الـيت حتـول دون حـصول املـرأة علـى خـدمات                    الفقر و - ٢١٥

ويزيد يف كينيا حاليـا عـدد الفقـريات علـى عـدد             . الرعاية الصحية على قدم املساواة مع الرجل      
صحيفة البيانـات اجلنـسانية،     ( يف املائة للرجال     ٤٦,٦ يف املائة لإلناث و      ٤٦,٧قراء، بنسبة   الف

وتتسم فجوة الفقر بني الرجل واملرأة بأهنا أكرب على مستوى قيادة األسرة املعيـشية،              ). ٢٠٠٨
ففـي  . اليت حيدد هامش الفقر فيهـا علـى حنـو أكـرب الـسياق الريفـي باملقارنـة بالـسياق احلـضري              

 يف املائــة مــن األســر املعيــشية الــيت يترأســها ذكــور بأهنــا   ٤٨,٨نــاطق الريفيــة، ُتــصنف نــسبة  امل
ويف املنـاطق احلـضرية،   .  يف املائة لألسـر املعيـشية الـيت تترأسـها إنـاث           ٥٠فقرية، باملقارنة بنسبة    

لـيت   يف املائـة مـن األسـر املعيـشية ا    ٣٠يتسم الفارق يف مستويات الفقـر بأنـه أعلـى إذ أن نـسبة         
 يف املائــة ٤٦يترأســها ذكــور فقــرية، يف حــني تــشكل نــسبة األســر املعيــشية الــيت ترأســها إنــاث 

  ). ١١٧، ص ٢٠٣٠كينيا، رؤية عام (
    

 التــدابري الراميــة إىل القــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة يف اجملــاالت األخــرى    - ١٣املــادة 
  للحياة االجتماعية واالقتصادية 

ــل يف القطــ   - ٢١٦ ــسبغ العم ــصادية     ي ــتحقاقات اقت ــرأة والرجــل اس ــى امل ــامي عل اع النظ
 ومت استعراض مجيع قوانني العمل وجعلها متـسقة مـع اتفاقيـة وتوصـيات          .واجتماعية متساوية 

ــصادية        ــتحقاقات االقتـ ــق باالسـ ــا يتعلـ ــا فيمـ ــا وأحكامهـ ــة، وتوجيهاهتـ ــل الدوليـ ــة العمـ منظمـ
ل قـانون اسـتحقاقات إصـابة العمـل         وُيـدخ . واالجتماعية املستحقة ألسر املوظفـات واملـوظفني      

 نظام التغطية التأمينية اإللزامية جلميـع املـوظفني، وتكـون االسـتحقاقات املـستحقة               ٢٠٠٨لعام  
وينص قـانون الـسالمة والـصحة       . ألسر املوظفات هي نفس االستحقاقات املستحقة للموظفني      

أة حقـوق متـساوية مـع    وللمـر .  علـى تـوفري الـسالمة والرفاهـة للمـوظفني        ٢٠٠٨ني لعـام    تاملهني
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إال أن االسـتحقاقات الـيت متنحهـا هـذه     . الرجل يف االستحقاقات اليت متنحهـا هـذه التـشريعات         
  . التشريعات تكون حمدودة للعاملني يف قطاع العمل غري النظامي الذي يغلب عمل النساء فيه

 - ضرة األ وفيما يتعلق حبيازة املمتلكات والتمتـع هبـا، حيـق للرجـل واملـرأة حيـاز                - ٢١٧
حيثمـا تكـون وراثـة األرض    وأن هذا ال يزال حيدده على حنو كبري مبـادئ القـانون العـريف،         إال

. للنــسل مــن الــذكور، ال متتلــك املــرأة األرض، وال تقــوم بــأي معــامالت فيمــا يتــصل بــاألرض
وأصلحت احلكومة هذه احلالة بسن تشريعات مثل قانون اخلالفة الذي ينص على أن من حـق                

. ات والبنات وراثـة نـصيب مـن تركـة آبـائهن أو أزواجهـن، مبـا يف ذلـك وراثـة األرض                       الزوج
ويف بعــض احلــاالت، أصــبح عــدد مــن األراملــة مــسجالت كمالكــات لــألرض بعــد وفــاة           

ويف بعـــض احلـــاالت . أزواجهـــن، ويف حـــاالت أخـــرى ورثـــت البنـــات األرض عـــن آبـــائهن 
. لتقسيمات الفرعية ألرض العائلـة    أصبحت صكوك ملكية األرض مستحقة للنساء عن طريق ا        

ويف . وأصــبحت النــساء املتزوجــات وغــري املتزوجــات تــدرجييا حــائزات مــسجالت لألراضــي  
حالة املوت بـدون وصـية، ميـنح قـانون اخلالفـة الـزوج البـاقي علـى قيـد احليـاة حقـا يف التركـة                           

  . مدى احلياة، وينتهي هذا احلق يف حالة األرملة عند الزواج مرة ثانية
وقــررت احلكومــة أن تكــون األمــوال احلكوميــة تــدبريا لكفالــة التوزيــع املنــصف    - ٢١٨

 يف املائـة  ٢٠ وأصـدرت احلكومـة توجيهـا بإنفـاق     - للموارد الوطنية على كل منـاطق البلـد    
من صناديق التحويل للسلطات احمللية علـى بـرامج أساسـية تتعلـق بـالفقر، وهـي أساسـا بـرامج                     

وزادت احلكومــة خمصــصات صــناديق التنميــة علــى صــعيد  . ة لأللفيــةتتعلــق باألهــداف اإلمنائيــ
وتتـضمن  . الدوائر االنتخابية لكـل الـدوائر االنتخابيـة يف البلـد لتمويـل مـشاريع التنميـة الريفيـة                  

: الــصناديق األخــرى علــى صــعيد الــدوائر االنتخابيــة لفائــدة املــرأة والرجــل يف الريــف مــا يلــي  
ر االنتخابيــة، وصــندوق املــنح املاليــة علــى صــعيد الــدوائر  صــندوق املعونــة علــى صــعيد الــدوائ 

وتشري دراسـة استقـصائية لألمـوال       . االنتخابية، وصندوق الطرق على صعيد الدوائر االنتخابية      
 يف املائـة مـن األمـوال تنفـق علـى التعلـيم وامليـاه والـصحة،               ٦٠احلكومية إىل أن مـا يزيـد علـى          

وتنص سياسـة احلكومـة بـشأن مجيـع         . رفاهة االجتماعية وهبذا تسهم على حنو كبري يف برامج ال       
 يف املائة على األقـل يف تكـوين اللجـان           ٣٠األموال احلكومية على أن تكون النساء ممثلة بنسبة         

  . )٥٢(احمللية اليت تقوم بصرف األموال
وأصبحت القروض املـصرفية، والرهونـات العقاريـة، وغـري ذلـك مـن االئتمانـات             - ٢١٩

 وأنـشأت املـصارف التجاريـة الرئيـسية مجيعهـا برناجمـا             -  على حنو متزايد للمرأة    املالية متاحة 
وأطلقـت احلكومـة عـدة    . على األقل لالئتمانات املالية والرهونات العقارية، موجهـا حنـو املـرأة         

ونفــذت احلكومــة، عــن طريــق وزارة التجــارة خمطــط جملــس . مــشاريع لتــوفري االئتمــان للمــرأة
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ــذي  ــة ألصــحاب األعمــال احلــرة علــى     القــروض املــشترك ال  يقــدم االئتمــان لألعمــال التجاري
وتتمثل أكرب هذه املبادرات يف مبادرة تـستهدف        . املستوى الشعيب الذين تشكل املرأة غالبيتهم     

مجيع املناطق وهي صندوق مشاريع املرأة والتنمية الذي يـسمح ألصـحاب األعمـال احلـرة مـن       
أنشطة اقتصادية بأسعار فائـدة معقولـة دون طلـب كفيـل            النساء باقتراض األموال لالضطالع ب    

ــة    ــات البريوقراطي ــك مــن العملي ــن    . أو غــري ذل ــدد م ــة لع ــك، أذنــت احلكوم وباإلضــافة إىل ذل
املنظمات غري احلكومية بتوفري االئتمان للنساء على الصعيد الفـردي وكمجموعـة، عـن طريـق                 

  .  والريفيةالتمويل الصغري واالئتمان الصغري يف املناطق احلضرية
 على ركيزة اقتصادية، وركيزة اجتماعية، وركيـزة سياسـية،          ٢٠٣٠ وتقوم رؤية عام     - ٢٢٠

 للـشؤون اجلنـسانية     ٢٠٣٠وجـدول أعمـال رؤيـة عـام         . مع جدول أعمال للـشؤون اجلنـسانية      
ــيش        ــباب العـ ــسني أسـ ــسني، وحتـ ــني اجلنـ ــساواة بـ ــو املـ ــضعيفة هـ ــات الـ ــشباب، واجملموعـ والـ

ــنعم    للمجموعــات الــضعيفة،  وشــباب مــسؤول وقــادر علــى املنافــسة علــى الــصعيد العــاملي وي
 هـو زيـادة     ٢٠١٢واهلـدف اخلماسـي الـسنوات لعـام         ). ٣٥كما هو وارد يف الفقـرة       (بالرخاء  

وتتضمن االسـتراتيجيات احملـددة هلـذا    . الفرص عامة للنساء والشباب وكل اجملموعات احملرومة     
ل عمليات صـنع القـرارات االقتـصادية واالجتماعيـة      زيادة مشاركة املرأة يف ك    : الغرض ما يلي  

ــسياسية  ــل يف الربملــان    (وال ــق زيــادة التمثي ؛ وحتــسني إمكانيــة الوصــول أمــام مجيــع     )عــن طري
عـــن طريـــق فـــرص األعمـــال التجاريـــة، وخـــدمات الـــصحة والتعلـــيم،  (اجملموعـــات احملرومـــة 

مثل تـشويه   (ت الرجعية   ؛ وتقليل أوجه الضعف من خالل حظر املمارسا       )واإلسكان، والعدالة 
، ورفع مستوى التدريب لألشـخاص ذوي اإلعاقـة         )األعضاء التناسلية لإلناث، وعمل األطفال    

  . واالحتياجات اخلاصة
وأصبحت العضوية يف الصندوق الوطين لتأمني املستشفيات مفتوحة أمـام النـساء             - ٢٢١

، ويــستهدف الــصندوق  يف كــل أحنــاء البلــدوالرجــال مــن القطــاعني النظــامي وغــري النظــامي
ــا         ــة وميكــن الوصــول إليه ــعار معقول ــستدامة وبأس ــدة وم ــة جي ــة صــحية اجتماعي ــوفري رعاي . ت

ــدائرة للحــصول علــى عــضوية        ــسائية جــزءا مــن صــناديقها ال ــستخدم بعــض اجملموعــات الن وت
ــاهلم        ــم وأطف ــضاء وأزواجه ــيت تغطــي األع ــشفيات ال ــأمني املست ــوطين لت ــصندوق ال ــي . ال ويرم

ع نسبة من تكاليف العالج داخل املستشفيات وخـارج املستـشفيات، غـري أن              الصندوق إىل دف  
الصندوق ال يغطي حاليا إال جزءا من املدفوعات للعالج داخل املستشفيات املعتمدة، وجتـري              

  . اآلن دراسات اكتوارية لتغطية جزء من مدفوعات العالج خارج املستشفات
 عـن طريـق إدارة    - اعيـة يف مجيـع املنـاطق      وأطلقت احلكومة برامج للرعايـة االجتم      - ٢٢٢

التنميــة االجتماعيــة تيــسر اإلدارة تــسجيل اجملموعــات، وبنــاء قــدراهتا، وتدريبــها، وتقــدم أيــضا 
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منحــا صــغرية للمجموعــات اجملتمعيــة لزيــادة أنــشطتها والنــهوض مبــستويات حياهتــا، كمــا هــو  
  .  أدناه٢٣٨-٢٣٦موضح يف الفقرات 

ــرأة والرجـــ  - ٢٢٣ ــبح للمـ ــة   وأصـ ــق التروحييـ ــشاركة يف املرافـ ــساوية يف املـ ل حقـــوق متـ
 وال حيـد القـانون بـأي حـال مـن األحـوال              واأللعاب الرياضية وكـل جوانـب احليـاة الثقافيـة         

وتشارك املرأة حبرية يف األلعاب الرياضية، والفنون، واملوسـيقى، والغنـاء، والـرقص،             . املشاركة
ثل نساء عديـدات البلـد علـى الـصعيدين الـوطين            ومت. واألنشطة الثقافية، وكذلك يف املنافسات    

  . والدويل يف األلعاب الرياضية وغريها من األلعاب
  

  التحديات والعقبات     
ــى     - ٢٢٤ ــد عل ــا يزي ــشكل م ــرأة ت ــدر أن امل ــوظفني يف القطــاع    ٧٠ يق ــن كــل امل ــة م  يف املائ

 األعمـال   وتوفر هذه . الزراعي، وذلك إىل حد كبري يف شكل موظفات عرضيات أو مومسيات          
احلـد األدىن مــن األمـن الــوظيفي، وأجــورا متدنيـة، واحلــد األدىن مـن اســتحقاقات العمــل دون     
إتاحـــة خمططـــات للمعاشـــات التقاعديـــة، أو تنميـــة املهـــارات، أو تقـــدمي االئتمـــان، أو تـــوفري   

ويف اجملتمــع العــام، يقــوض الفهــم األبــوي ألدوار اجلنــسني وضــع املــرأة   . اخلــدمات اإلرشــادية
  . تماعي واالقتصادياالج

    
   التدابري الرامية إىل معاجلة حالة املرأة الريفية- ١٤املادة     

 يف املائة من الـسكان يف كينيـا يعيـشون يف املنـاطق الريفيـة، علـى الـرغم                  ٨٠ يقدر أن    - ٢٢٥
ومعظـم مـن يعيـشون يف املنـاطق الريفيـة           . من أن اهلجرة من الريف إىل احلضر آخذة يف التزايد         

والزراعـــة هـــي عمـــاد االقتـــصاد يف كينيـــا واملـــصدر الرئيـــسي للـــرزق والنـــشاط . ساءمـــن النـــ
 يف املائــة مــن اليــد العاملــة يف الريــف، وتــشكل  ٧٥وتــوفر املــرأة . االقتــصادي لــسكان الريــف

وتنــتج املــرأة يف أغلــب األحيــان احملاصــيل الغذائيــة الســتهالك األســر   . غالبيــة صــغار املــزارعني
وهـذا يعـين    .  الفائض، يف حني يقـوم الرجـل يف الغالـب بالزراعـة التجاريـة              املعيشية وال تبيع إال   

عادة أنه تتاح للمرأة إمكانية أقل للحصول على تكنولوجيا الزراعة احلديثة، وأهنا حتـصل علـى                
 يف املائة مـن األرض الزراعيـة، وإمكانيـة          ٥وال متلك املرأة الريفية سوى      . دخل أقل من الرجل   
وتواجــه املــرأة قــدرا أكــرب مــن . ان علــى أســاس األرض كــضمان حمــدودةحــصوهلا علــى االئتمــ

القيود الزمنية والقيود اهليكلية، من حيث حمدوديـة قـدرهتا عـل احلـصول علـى األرض الزراعيـة          
وكـان مـن نتيجـة هـذه التحـديات أن بقيـت املـرأة               . وغريها من املوارد املنتجة والسيطرة عليها     

وتقـر حكومـة كينيـا    . دة لشغل مناصب صـنع القـرارات يف البلـد       فقرية وتتوفر هلا إمكانية حمدو    
ــع مــستوى الوضــع االجتمــاعي        ــدابري لرف  -بوجــود هــذه التحــديات، واختــذت عــددا مــن الت
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ــادة مــشاركتها يف صــنع القــرارات، علــى النحــو املوضــح يف       ــة، وزي االقتــصادي للمــرأة الريفي
  . الفقرات التالية

ــة   - ٢٢٦ ــاع الزراعـ ــدم يف قطـ ــة،     ا- التقـ ــق وزارة الزراعـ ــن طريـ ــة، عـ ــطلعت احلكومـ ضـ
بإصالحات واسعة النطاق يف قطاع الزراعة، ترمي إىل احلد من الفقـر وزيـادة األمـن الغـذائي،                  

والصك احلكومي األساسي يف هذا الصدد هو استراتيجية تنـشيط          . وحتسني اإلدارة االقتصادية  
ــوفر األســاس لعــدد مــن اإلصــالحات يف قطــاع      الزراعــة، مبــا فيهــا تلــك الــيت   الزراعــة، الــيت ت

ــستهدف املــرأة  ــى       . ت ــيما املزارعــات، عل ــتراتيجية إىل تــشجيع املــزارعني، وال س وترمــي االس
. التحول من اإلنتاج الكفايف إىل اإلنتاج املوجه إىل الـسوق، باعتمـاد أسـاليب الزراعـة احلديثـة                 

ت الــدعم، وخباصــة وهتيــئ احلكومــة، عــن طريــق هــذا الربنــامج، بيئــة متكينيــة، بتحــسني خــدما 
خدمات اإلنتاج الزراعي، بغية زيادة قـدرة املـرأة علـى االضـطالع بالزراعـة علـى حنـو إنتـاجي                    

وقـد أنـشئت بالفعـل، يف وزارة       . أكرب، والتخلي عن املمارسات الزراعية القدمية األقـل إنتاجيـة         
املــزارعني،  الزراعــة، إدارة لإلرشــاد، وزودت مبــوظفني لإلرشــاد امليــداين مكلفــني بالعمــل مــع  

فــيهم املزارعــات، علــى مــستويات املنــاطق والــشعب، وكــذلك املواقــع الــيت هــي أدىن           مبــن
وأوضحت وزارة الزراعة أهنا تلتزم بتوفري مرافق للتسويق للمـرأة، وزيـادة            . املستويات اجملتمعية 

ومـن شـأن هـذا أن يتـيح فرصـة للتغلـب علـى               . إمكانية وصول منتجاهتا الزراعيـة إىل األسـواق       
املشكلة الدائمة املتمثلة يف عدم وجـود أسـواق موثوقـة للمنتجـات الزراعيـة، والـيت مـا برحـت                     

وتلـزم االسـتراتيجية احلكومـة أيـضا مبواءمـة تنـسيق            . حتد من النشاط الزراعي منـذ مـدة طويلـة         
ومـن املتوقـع أن تفيـد هـذه اإلصـالحات املـرأة             . التنمية الزراعية مع تنسيق القطاعات األخـرى      

  .شكل غالبية مزارعي الكفافاليت ت
 لتنسيق التنمية الزراعيـة يف كينيـا،        وأنشأت احلكومة وحدة تنسيق القطاع الزراعي      - ٢٢٧

وميكن وصول اجلهـات املعنيـة العاملـة يف قطـاع الزراعـة             . وأنشئ صندوق مشترك هلذا الغرض    
  . بانإىل الصندوق بطريقة تنافسية، ولكن املنظور اجلنساين اعتبار يؤخذ يف احلس

 ووضعت احلكومة أيضا إطارا لتنفيذ السياسة الوطنية لإلرشاد يف قطـاع الزراعـة             - ٢٢٨
ويقــدم هــذا إىل مجيــع املقاطعــات . لتوجيــه وتنظــيم تــوفري خــدمات اإلرشــاد الزراعــي يف البلــد 

  .واملناطق يف كل أحناء البلد، واملنظور اجلنساين اعتبار مرعي يف تنفيذ السياسة
كومة تنفيذ مبـادرات لـدعم اجملتمعـات الريفيـة، والقـضاء علـى الفقـر،                وتعتزم احل  - ٢٢٩

ــة  واألمــن الغــذائي ــاطق الريفي ــة يف املن ــة الزراعي ــامج لتحــسني اإلنتاجي ــستفيد مــن  .  كربن وال ي
  . الربنامج حاليا إال عدد من الربامج، ولكن سيتم توسيع تنفيذه ليشمل كل مناطق البلد
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بادرة الوطنية إلمكانيـة الوصـول املعجـل إىل املـدخالت      وأطلقت احلكومة أيضا امل    - ٢٣٠
 لتحـــسني إمكانيـــة وصـــول املـــزارعني إىل املـــدخالت الزراعيـــة، مثـــل املخـــصبات،   الزراعيـــة

والكيماويات الزراعية، واملعدات الزراعية، كآلية لتحسني اإلنتاج الزراعي من نـاحييت النوعيـة             
للمبادرة توفري املدخالت الزراعيـة بتكلفـة معقولـة،         ومن بني اآلثار األساسية املتوقعة      . والكمية

. وينبغي أن يكون هذا حافزا قويا للماليني من صـغار املـزارعني الـذين تـشكل املـرأة معظمهـم                   
ــة       ــشراء املــدخالت الزراعي ــذين ميتلكــون أرضــا ل ــزارعني ال ــامج الفقــراء مــن امل ــدعم الربن وال ي

زراعيــة للحــصول علــى ائتمــان لتخــزين  فحــسب وإمنــا يــساعد أيــضا وكــالء بيــع املــدخالت ال 
املدخالت الزراعية، يف الوقت الذي يتم فيه دعم املزارعني للشراء عـن طريـق نظـام ملـستندات                  

وباإلضافة إىل ذلك، أطلقـت احلكومـة عـددا آخـر مـن املبـادرات، مبـا يف ذلـك دعـم             . الصرف
التقليديــة، مثــل الــُدخن، مبــادرات األمــن الغــذائي للمجتمعــات احملليــة وتعزيــز زراعــة احملاصــيل 

  . والذرة البيضاء، والبطاطا القطانية، واملنيهوت من أجل حتني توفري األغذية وتنويعها
 وخباصــة الطــرق، لغــرض ومــا برحــت احلكومــة حتــسن اهلياكــل األساســية الريفيــة،  - ٢٣١

 كـان  حتسني إمكانية وصول املزارعني إىل األسواق، واحلد من تلف املنتجـات الزراعيـة، الـذي           
وعالوة علـى ذلـك، تواصـل احلكومـة تنفيـذ          .  سببا رئيسيا خلسائر املزارعني، وال سيما النساء      

. برنــامج لكهربــة الريــف لتعزيــز الــصناعات الــصغرية القائمــة علــى الزراعــة يف املنــاطق الريفيــة  
وتوجد من قبل وصالت كهربائية يف العديد من املناطق الريفية، وهذه دفعـة رئيـسية، وخباصـة        
للمزارعات الاليت قضني، حىت تنفيذ الربنامج، وقتا طويال للبحث عن احلطـب كوقـود ملعاجلـة                

وعلـى صـعيد األسـر املعيـشية، توجـه اجلهـود حنـو              . التبغ وغريه من احملاصيل النقديـة والكفافيـة       
  . التجهيز الصغري النطاق للمنتجات الزراعية لتعزيز إقامة الصناعات املرتلية

كومة اآلن االستحقاقات االقتصادية واالجتماعية للمرأة الريفية بـسبل         وتعاجل احل  - ٢٣٢
 وبذلت احلكومة، عن طريق وزارة التنمية التعاونية، جهـودا مترويـة للعمـل اإلجيـايب عـن        .شىت

وكفل هذا أال تقتصر املرأة علـى االضـطالع بالواجبـات غـري املتخصـصة               . طريق بناء القدرات  
 يف االضــطالع مبــشاريع وأنــشطة إمنائيــة، ويف املــشاركة يف  فحــسب، وأن تكــون أكثــر تقــدما 

ــسية  ــرارات الرئيـ ــنع القـ ــة األوىل علـــى    . صـ ــسة التدريبيـ ــا هـــي املؤسـ ــة لكينيـ ــة التعاونيـ والكليـ
التعاونيــات، ويقــصد هبــا تــوفري الــسبل ملــشاركة املــرأة ال يف األنــشطة الزراعيــة فحــسب، وإمنــا  

دل أعــداد مــن دربتــهم الــوزارة علــى األنــشطة  وتــ. أيــضا يف األنــشطة األخــرى املــدرة للــدخل 
التعاونية حىت اآلن علـى الوضـع احملـسن بـني اجلنـسني، علـى الـرغم مـن أن املـساواة مل تتحقـق                         

ــع      . حــىت اآلن ــسنوات األرب ــداد ال ــهم علــى امت ــذين مت تدريب فمــن جممــوع عــدد األشــخاص ال
رأة يف جمـال األنـشطة التعاونيـة        وأفضت زيـادة قـدرة املـ      .  يف املائة  ٤٣األخرية تبلغ نسبة النساء     



CEDAW/C/KEN/7
 

88 10-28887 
 

إىل مجلة أمور منها زيادة مشاركة املرأة يف األنشطة التعاونية علـى النحـو املوضـح يف الفقـرات          
  .  أعاله١٢٣-١٢١
وتــدعم احلكومــة املــرأة وتــشجعها فيمــا يتعلــق بتنظــيم مجاعــات املــساعدة الذاتيــة   - ٢٣٣

افئــة عــن طريــق العمــل لــدى الغــري كمــن أجــل احلــصول علــى فــرص اقتــصادية متوالتعاونيــات 
واختـذت احلكومـة، عـن طريـق وزارة التنميـة التعاونيـة، عـددا مـن التـدابري                   . حلساهبا اخلاص  أو

الرامية إىل النـهوض بـاملرأة الريفيـة، بتـشجيع وتيـسري حتويـل أنـشطة املـرأة التخبطيـة، الـيت هـي                        
ؤسسات نظامية حتظـى بـدعم قـانوين        أنشطة مساعدة ذاتية غري نظامية، يف املناطق الريفية إىل م         

  . يف شكل مجعيات تعاونية نسائية
 وأدخلت وزارة التنمية التعاونية يف اجلمعيات التعاونية ضمانا مرنا وخففـت األنظمـة              - ٢٣٤

اليت حتول دون عضوية املرأة يف اجلمعيات التعاونية الريفيـة لكفالـة حـصول املـرأة الريفيـة علـى                   
وتـشجع وزارة التنميـة   . اعية ومرافق التسويق، والتكنولوجيا املناسـبة االئتمانات والقروض الزر  

التعاونيــة أيــضا اجلمعيــات التعاونيــة علــى تقــدمي منتجــات يــسهل علــى املــرأة االســتفادة منــها،   
لتيسري تقدمي االئتمان السهل للمرأة يف املناطق الريفية، وتـشجع علـى تعزيـز القـدرة التـسويقية                  

سويق املنتجـات النـسائية، مثـل املنتجـات اليدويـة، مـع تنويـع األنـشطة                 للجمعيات اليت تقوم بتـ    
لتــشمل األنــشطة النــسائية، وبــذل جهــود مدروســة ومركــزة حنــو تعــيني املــرأة يف مناصــب          

وتيــسر وزارة التجــارة، عــن طريــق جملــس تــشجيع الــصادرات شــبه  . املــسؤولية وترقيتــها إليهــا
 الدوليــة، مبــا يف ذلــك األســواق واملعــارض     احلكــومي، إمكانيــة وصــول املــرأة إىل األســواق    

  . التجارية
الذي استفاد منه حىت اآلن عـدد  وأنشأت احلكومة صندوق تنمية مشاريع الشباب     - ٢٣٥

من النساء يزيد على عدد الرجـال، علـى النحـو املوضـح يف الفقـرات الـواردة أعـاله مـن أجـل                        
ن، هبـدف حتـسني اإلنتاجيـة الزراعيـة وغـري           زيادة إمكانية وصول املرأة الريفية إىل مرافق االئتما       

  . ذلك من املشاريع اإلنتاجية
 من أجل تيسري تكـوين منظمـات اجملتمـع املـدين ومـشاركة             - برامج التنمية اجملتمعية   - ٢٣٦

املرأة فيهـا هبـدف تعزيـز األنـشطة اإلمنائيـة النـسائية يف املنـاطق الريفيـة، أطلقـت احلكومـة، عـن             
وفتحـت  برامج للتنمية اجملتمعية    نسانية والطفولة والتنمية االجتماعية،     طريق إدارة الشؤون اجل   

ــة(مكاتـــب يف مجيـــع املنـــاطق   وتـــسجل إدارة التنميـــة االجتماعيـــة املـــشاريع  ). مكاتـــب دائمـ
اجملتمعية، مبا يف ذلك اجملموعـات النـسائية، وجمموعـات األشـخاص ذوي اإلعاقـة، وجمموعـات             

وباإلضــافة إىل تــسجيل اجملموعــات، تــضطلع  . يــد الــدخلاملــسنني، الــيت تــضطلع بأنــشطة لتول 
اإلدارة أيضا بأنشطة لبناء القدرات، والتدريب والتعليم غري النظامي لقـادة اجملتمعـات النـسائية               
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ــادة، وإدارة          ــارات القي ــصل مبه ــا يت ــة فيم ــة االجتماعي ــسانية والتنمي ــشؤون اجلن ــادة جلــان ال وق
وتقـدم احلكومـة، عـن طريـق        . ملتعلقـة باألعمـال لتجاريـة     املشاريع، وتعبئة املـوارد، واملهـارات ا      

إدارة الــشؤون اجلنــسانية والتنميــة االجتماعيــة، منحــا للمجموعــات اجملتمعيــة لزيــادة أنــشطتها   
  . وستقوم احلكومة يف املستقبل برصد عائدات النساء من املشاريع. ورفع مستويات معيشتها

آلية أخـرى أنـشأهتا احلكومـة لرفـع         نتخابية  وصندوق التنمية على صعيد الدوائر اال      - ٢٣٧
ومت .  االقتــصادي للمــرأة والرجــل يف املنــاطق الريفيــة يف كينيــا  -مــستوى الوضــع االجتمــاعي  
، كي توفر األساس ملا تـصرفه احلكومـة سـنويا مـن أمـوال               ٢٠٠٣إنشاء آلية الصندوق يف عام      

واسـتفاد  . بيـة يف كـل أحنـاء البلـد        الستخدامها يف األنشطة اإلمنائية علـى صـعيد الـدوائر االنتخا          
عدد من املنظمات النسائية يف واقع احلال من األموال اليت يقدمها الـصندوق، علـى الـرغم مـن                 

وسترصــد . صــعوبة وصــول العديــد مــن النــساء إىل الــصندوق علــى صــعيد الــدوائر االنتخابيــة  
طات احملليـة، تواصـل   وعلـى صـعيد الـسل   . احلكومة يف املستقبل عائدات املرأة من هذه املشاريع  

احلكومة تنفيذ قانون التحويل للسلطات احمللية، الذي يأذن سنويا بصرف أمـوال مـن صـندوق                
 يف البلـد السـتخدامها   ١٧٥التحويل للسلطات احمللية لكل من الـسلطات احملليـة البـالغ عـددها        

ــر   ــن الفق ــدابري للحــد م ــش    . يف ت ــد امل ــرأة يف حتدي ــل امل ــصندوق بتمثي ــة ال اريع أو وتقــضي أنظم
وستخـصص  . األنشطة اليت تـستحق التمويـل مـن أجـل حتـسني أسـباب عـيش الـسكان احمللـيني                   

  . احلكومة حصصا للمرأة يف مجيع جمالس اإلدارة
لكفالــة حــصول النــساء وأنــشأت احلكومــة الــصندوق الــوطين لتــأمني املستــشفيات  - ٢٣٨

ق إىل تـوفري رعايـة صـحية        ويرمي الـصندو  . والرجال على رعاية صحية جيدة ومعقولة التكلفة      
وعـضوية الـصندوق مفتوحـة جلميـع األشـخاص          . اجتماعية جيدة ومـستدامة ومعقولـة التكلفـة       

والعضوية للعاملني يف القطاع النظـامي      . من القطاعني النظامي وغري النظامي يف كل أحناء البلد        
لقطــاع غــري إلزاميــة وتقــوم علــى أســاس الــدخل؛ يف حــني أهنــا مفتوحــة وطوعيــة للعــاملني يف ا  

ــل    ــا  ١٦٠النظــامي واملتقاعــدين مقاب ــن( شــلنا كوري ــا  ١٩٢٠شــهريا أو ) دوالري  شــلنا كوري
ويـدخل أزواج وأوالد أعـضاء الـصندوق يف االسـتحقاقات الـيت يقــدمها      . سـنويا ) دوالرا ٢٤(

وللصندوق مكاتب دائمة يف كل أحناء البلد، ويقوم العـاملون يف الـصندوق بتوعيـة               . الصندوق
ويغطـي الـصندوق    .  احمللية يف اللقاءات اجملتمعية مبا يقدمه الصندوق من اسـتحقاقات          اجملتمعات

جزءا من مدوفعات العالج داخل املستشفيات املعتمـدة، وُتجـرى اآلن دراسـات لتغطيـة جـزء                 
  . من مدفوعات العالج خارج املستشفيات

الــصحية وترســل وزارة الــصحة بطريقــة مباشــرة أمــواال إىل حــسابات املراكــز        - ٢٣٩
للنــساء واألطفــال الــذين يــشكلون غالبيــة  وأمــاكن صــرف األدويــة لزيــادة إتاحــة اخلــدمات  
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واهلدف من هذه األموال هـو معاجلـة إمكانيـة وصـول النـساء الريفيـات       . سكان املناطق الريفية  
إىل مرافق رعاية صـحية كافيـة، مبـا يف ذلـك املعلومـات واملـشورة واخلـدمات يف ميـدان تنظـيم                       

وإسداء املـشورة وتقـدمي املعلومـات شـرطان أساسـيان لبـدء ومواصـلة أسـاليب تنظـيم                   . األسرة
 يف املائة، مع وجود تباينـات       ٥٠وتبلغ االحتياجات غري امللباة من تنظيم األسرة حاليا         . األسرة

ففــي وســط كينيــا، ونــريويب، وريفــت فــايل، تبلــغ نــسبة اســتخدام  . فيمــا بــني املنــاطق املختلفــة
 يف املائة، يف حني تقل هذه النسبة يف املقاطعة الشمالية الـشرقية عـن     ٥١ألسرة  أساليب تنظيم ا  

  .)٥٣( يف املائة١
وأنـــشأت وزارة األراضـــي وحـــدة للـــشؤون اجلنـــسانية لتعمـــيم مراعـــاة املنظـــور  - ٢٤٠

. اجلنساين يف السياسة القطاعية، واخلطة االستراتيجية، وامليزنـة، وتنفيـذ الـربامج وتقييمهـا             
ــساين يف قطــاع      وُعــني موظــ  ــة تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلن ــرأس عملي ــسانية لت ــشؤون اجلن ف لل
ومت تعيني مساعدين للشؤون اجلنسانية لكل من اإلدارات الرئيـسية اخلمـس للـوزارة              . األراضي

وأدخلــت إدارة عمليــات التقاضــي بــشأن األراضــي وتــسويتها      . ملــساعدة املوظــف املــذكور  
 الريفية يف البلد شـرطا إداريـا إلزاميـا وهـو أن تكـون نـسبة                 املسؤولة عن معظم برامج األراضي    

ويتوقـع أن  .  يف املائة من أعضاء جلان تسوية ختصيص قطع األراضي يف املناطق مـن النـساء            ٣٠
يتــيح هــذا الفرصــة للنــساء للمــسامهة يف صــنع القــرارات بــشأن املــسائل املتعلقــة مبلكيــة األرض 

  . ل احلامسة األمهية اليت تؤثر على املرأة الريفية يف البلدواستخدامها، اليت هي واحدة من املسائ
وتــضطلع الــوزارة حبمــالت للتوعيــة والتثقيــف بــشأن التخلــي عــن مجيــع أشــكال    - ٢٤١

اليت حتـول دون وراثـة املـرأة ألرض األسـرة عـن طريـق               الثقافة والتقاليد واملمارسات الرجعية     
ا علــى تــأمني التمثيــل التناســيب للمــرأة يف وســيعمل القطــاع أيــض. موظفيهــا للــشؤون اجلنــسانية

وتكمل هذه التدابري اجلهود الـيت تبـذهلا اهليئـة    . املؤسسات املعنية باألرض على مجيع املستويات     
القضائية لكفالة وراثة املرأة لـألرض وغريهـا مـن املمتلكـات علـى النحـو املوضـح يف الفقـرات                     

  . الواردة أعاله
لوطنيـة لألراضـي يف صـيغته النهائيـة وأصـبح جـاهزا       ومت وضع مشروع السياسة ا     - ٢٤٢

ويرمي مشروع السياسة هذا إىل محايـة حقـوق املـرأة، بإصـدار التـشريعات املناسـبة         . العتماده
وسـيتم إنفـاذ القـوانني املوجـودة حاليـا ووضـع           . لكفالة احلماية الفعالة حلقوق املـرأة يف األرض       

. اثــة األرض واملــوارد القائمــة علــى األرض إطــار تــشريعي واضــح حلمايــة حقــوق املــرأة يف ور 
ويرمي مشروع السياسة أيضا إىل محاية األراملة واملطلقات عن طريـق سـن قـانون عـن امللكيـة                   

وستكون هناك أيضا أحكام بشأن التـسجيل الزوجـي املـشترك           . املشتركة للممتلكات الزوجية  
 األرض، وســتنطبق هــذه للحقــوق يف األرض، واملوافقــة الزوجيــة املــشتركة علــى التــصرف يف  
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وســيتم أيــضا إنــشاء آليــات لكفالــة عــدم اســتيالء   . األحكــام علــى كــل أنــواع حيــازة األرض 
ــريوس نقـــص املناعـــة           ــساء املـــصابات بفـ ــى حقـــوق النـ ــري منـــصف علـ ــرين بـــشكل غـ اآلخـ

  . اإليدز، مبا يف ذلك املرأة الريفية، مبا يضر هبؤالء النساء أو أسرهم/البشرية
ــوطني غــري املــ  - ٢٤٣ ــا  ت ــشردين داخلي ــا يقــرب مــن    -الك وامل  وطنــت وزارة األراضــي م
وتقـوم  .  من األسر الكينية الفقرية غري املالكة، ومـن بينـهم نـساء ريفيـات فقـريات                ٢٦٠ ٠٠٠

الوزارة حاليا، باالشتراك مع وزارة الدولة إلدارة شـؤون املقاطعـات واألمـن الـداخلي، بإعـادة                 
وأنـشأت  . لـيت يـسودها انعـدام األمـن وتـضم بعـض النـساء             توطني املشردين داخليا يف املناطق ا     

، إدارة إعادة التـوطني التابعـة لـوزارة الـربامج اخلاصـة الـيت تعـىن اآلن                  ٢٠٠٨احلكومة، يف عام    
  . جبملة أمور منها إعادة توطني املشردين داخليا، وغالبيتهم من النساء

 جيـري اآلن،    - الـشعيب    تدريب النـساء املـشتغالت باألعمـال احلـرة علـى الـصعيد             - ٢٤٤
حتـــت إشـــراف وزارة العمـــل، االضـــطالع بـــربامج تدريبيـــة يتـــوىل تنظيمهـــا جملـــس تـــشجيع    

. الـــصادرات، وإدارة التجـــارة اخلارجيـــة، ومعهـــد التـــدريب علـــى األعمـــال التجاريـــة لكينيـــا 
وتــستهدف هــذه الــربامج تــدريب املــشتغلني باألعمــال احلــرة، وال ســيما املــشتغالت باألعمــال 

 من النساء على الصعيد الشعيب، على كيفية حتسني نوعية منتجاهتم، لالخنـراط بفعاليـة يف             احلرة
وأطلقت الـوزارة مراكـز إعـالم املنـاطق لألعمـال التجاريـة الـيت تغطـي كامـل                   . التجارة الدولية 

البلد، وتساعد يف مجع البيانات املقسمة حسب اجلنس بشأن املشتغالت باألعمـال احلـرة علـى              
وعن طريـق هـذا الربنـامج، اسـتطاعت النـساء املـشتغالت باألعمـال احلـرة أن                  . لشعيبالصعيد ا 

تضطلع بنجاح بالتجارة باملنتجات اليدوية وغريها من املنتجات الـيت تـصنعها املـرأة يف املنـاطق                 
  . ومثة خطط لدى الوزارة لالحتفاظ ببيانات عن إيرادات النساء من املشاريع. الريفية
 تتأثر إمكانية احلـصول علـى إمـدادات كافيـة مـن امليـاه               -ح قطاع املياه    برامج إصال  - ٢٤٥

تأثرا معاكسا صارخا باستنفاد املصادر التقليدية للمياه مثـل األهنـار، وبـسبب اعتـداءات البـشر                 
وكان هلذا أثر سليب علـى النـساء واألطفـال يف الريـف الـذين يـتعني علـيهم                   . على هذه املصادر  

واستجابة لذلك، أطلقت احلكومة برنامج إصالح قطـاع        . ثا عن املياه  املشي ملسافات طويلة حب   
ويتـضمن هـذا    . املياه الذي أتاح الفرص لتحسني إمكانية احلصول على املياه يف املناطق الريفيـة            

وزادت احلكومة ميزانيتها للمياه واملرافـق      . بناء القدرات لتحسني اخلدمات يف اجملتمعات احمللية      
الذي أصبحت فيه اجملتمعـات احملليـة أكثـر اسـتعدادا للمـسامهة يف عمليـات       الصحية، يف الوقت  

وتكمـل جهـود احلكومـة يف هـذا الـشأن منظمـات             . منشآت اإلمداد بامليـاه وصـيانتها ومتويلـها       
ــاه حمــسنة       ــوفري خزانــات مي ــة تعمــل مــع الــسكان يف الريــف، وال ســيما املــرأة، لت غــري حكومي

  . ومرافق أخرى لتخزين املياه
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 التزمـت احلكومـة يف      - ٢٠٣٠أحكام بشأن استخدام مـوارد امليـاه يف رؤيـة عـام              - ٢٤٦
 بتشجيع قيـام اجملتمعـات احملليـة بإنـشاء رابطـات مـستعملي مـوارد                “٢٠٣٠كينيا، رؤية عام    ”

ــاه، والســتحداث أســاليب وتكنولوجيــات      ــذايت الســتعمال املي ــاه، للمــساعدة يف التنظــيم ال املي
ياه، من أجل عالج املسائل اجلنسانية والتركيـز عليهـا، ألن نـدرة امليـاه       جمتمعية مبتكرة جلمع امل   

تــؤثر علــى النــساء والفتيــات يف املنــاطق الريفيــة واملنــاطق احلــضرية علــى حــد ســواء أكثــر مــن    
الفتيــان والرجــال، وتعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين يف كــل جوانــب اجملتمــع بــإجراء تغــيريات 

. الفــرص، والــتمكني، والقــدرات، وأوجــه الــضعف : اســية، هــيأساســية يف أربعــة جمــاالت أس
). وفقـا السـتراتيجية خـدمات امليـاه       (وخصصت احلكومة حصصا للنساء يف جمالس إدارة املياه         

 تدابري سياسية حمددة لـسد الفجـوات اجلنـسانية يف إمكانيـة     ٢٠٣٠وسُتتخذ يف إطار رؤية عام    
  . ، والقوة السياسية والسيطرة عليهاالوصول إىل موارد املياه، والفرص االقتصادية

وتوجد يف كينيا قوانني تتعلق باألرض والعقود تسلم حبـق مجيـع النـساء والرجـال                 - ٢٤٧
وهلذا، مل تعد هناك اآلن حواجز      . يف الدخول يف عقود لشراء األرض يف أي مكان يف كينيا          
لكـثري مـن النـساء فقـريات        إال أن ا  . حتول دون شراء املرأة لألرض وغريها من األصول يف البلد         

وال ميكنهن مجع األموال لشراء األرض، اليت هي أهم سـلعة منفـردة ال يـزال سـعرها يرتفـع يف                   
وفيما يتعلـق بوراثـة املـرأة لـألرض وغريهـا مـن املمتلكـات، أشـري يف الفقـرات                    . كل أحناء البلد  

خلالفـة لتعزيـز حـق املـرأة      السابقة إىل أن القرارات القضائية تكمل اآلن على حنو متزايد قانون ا           
ــرأة يف        ــة ضــد حــق امل ــة رجعي ــا، يف خــضم ممارســات ثقافي ــدها وزوجه ــرث أرض وال يف أن ت

  . الوراثة
اختذت احلكومة ومنظمات اجملتمع املدين، وال تزال تتخـذ، عـددا مـن املبـادرات،                - ٢٤٨

وتـسهم اجلهـود    . ، للتوعيـة بـاحلقوق القانونيـة للمـرأة        مثل املخطط الـوطين للمعونـة القانونيـة       
علــى حنــو متزايــد يف متكــني املــرأة، ممــا ميكنــها مــن اختــاذ تــدابري خاصــة هبــا إلعمــال حقهــا يف     

ــا مـــن احلقـــوق، وهبـــذا حتـــسن أســـباب عيـــشها ووضـــعها االجتمـــاعي      -املمتلكـــات وغريهـ
  . االقتصادي

يالحظ، باإلضافة إىل ما سـبق ذكـره مـن حتـديات، أن األميـة               : التحديات والعقبات  - ٢٤٩
فـالكثري مـن النـساء يف       . الوظيفية والقانونية ال تزال تشكل عوائق قوية للنـهوض بـاملرأة الريفيـة            

الريـف غـري ملمـات بـالقراءة والكتابـة، وال ميكنـهن فهـم القـوانني الـيت يكـون تطبيقهـا حاسـم             
وعلــى الــرغم مــن االضــطالع بأنــشطة للتوعيــة يف العديــد مــن املنــاطق   . األمهيــة للنــهوض هبــن

  . ة فلم يتم الوصول إال إىل نسبة صغرية من الريفياتالريفي
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 وال يزال الفقر يشكل حتديا ضخما لتقدم املرأة الريفية وحتقيقها للمساواة مع الرجـل               - ٢٥٠
ويف هـذه احلالـة،     . وتعيش معظـم النـساء الريفيـات يف فقـر مـدقع           . يف كل جماالت احلياة تقريبا    

ء وال يــولني اهتمامــا يــذكر حلمــالت التوعيــة     ينــشغل معظــم النــساء بالتمــاس أســباب البقــا     
 -القانونيــة، وتعلــيم الكبــار، وغــري ذلــك مــن التــدابري الراميــة إىل حتــسني وضــعهن االجتمــاعي 

ويف خضم الفقر، ال تزال نساء عديـدات يعـانني مـن العنـف العـائلي الـذي حيـول                    . االقتصادي
ويبـدو، عـالوة علـى ذلـك، أنـه أصـبح       . دون مشاركتهن الفعالة يف األنشطة الكفافية واإلمنائية     

من العسري على حنو متزايد على الكـثري مـن النـساء الوصـول إىل بـرامج تنظـيم األسـرة، بـالنظر            
إىل نقــص التمويــل الــذي جيعــل مــن العــسري علــى العديــد الــسفر إىل أمــاكن خــدمات الرعايــة    

  . الصحية اليت تقدم فيها هذه اخلدمات يف معظم احلاالت
. ال فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز يشكالن واحـدا مـن أعـىت التحـديات               وال يز  - ٢٥١

. فاملزيد من الناس يف املناطق الريفية يصابون ويتضررون بفريوس نقص املناعة البشرية واإليـدز             
ولقد مات الكثري من الرجال تاركني وراءهـم العديـد مـن األراملـة الـاليت يكـون معظمهـن يف                     

ــدون دعــم  ــشباب وب ــدة مــن اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة    . ســن ال وتــسلب احلــاالت العدي
اإليـدز والوفيـات املفاجئـة املتـواترة النـساء مـن الوقـت الـذي ميكـن تكريـسه لألنـشطة                     /البشرية

اإلجيابية، ومع هذا تتحمل النساء العبء األكـرب مـن رعايـة املرضـى واملـسنني، دون االعتـراف            
وهذه هي بعض العوامل اليت ما برحـت        . و مساعدهتن فيه  بأمهية إسهامهن، أو مكافأهتن عليه أ     

وتكمــل جهــود احلكومــة لــدعم املتــضررين بفــريوس نقــص املناعــة  . تعــوق تقــدم املــرأة الريفيــة
البشرية واإليدز اجلهود اليت يبذهلا عدد من املنظمـات غـري احلكوميـة الـيت تركـز علـى األراملـة                     

  . املقارنة جبسامة املشكلةواليتامى، ومع ذلك فإن الدعم املقدم صغري ب
    

   تساوي الرجل واملرأة أمام القانون- ١٥املادة     
تتــساوى املــرأة مــع الرجــل أمــام القــانون، وحتظــى بــنفس االعتــراف القــانوين هبــا    - ٢٥٢

وهبذا يتساوى الرجل مع املرأة يف إمكانيـة الوصـول علـى            . كفرد، وهلا نفس األهلية القانونية    
دالـة، أي الوصـول املتكـافئ إىل احملـاكم وغريهـا مـن اهليئـات الرمسيـة حلـل                    قدم املـساواة إىل الع    

وهلذا فإهنما يتمتعان، علـى النحـو املنـصوص عليـه يف الدسـتور ويف القـانون، بـنفس                   . الرتاعات
الفرص يف إبـرام العقـود، واإلقامـة يف أمـاكن مـن اختيارمهـا، ويتمتعـان حبريـة التنقـل يف داخـل                       

ختذت احلكومة، يف العديد من املناطق الـيت مل تتحقـق فيهـا بعـد املـساواة                 وا. البلد وإىل خارجه  
الفعلية، عددا من التدابري اإلجيابية، على النحو الذي سبق توضيحه، لتحسني مساواة املرأة مـع               

وعــالوة علــى ذلــك، يؤكــد قــانون اخلالفــة حــق املــرأة يف إدارة تركــة زوجهــا املتــويف  . الرجــل
ويـنص القـانون علـى أن للمـرأة األولويـة األوىل يف إدارة              .  القـانون  بالشكل املنـصوص عليـه يف     
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ومـن بـني التطـورات اإلجيابيـة احلاصـلة يف فتـرة اإلبـالغ احلاليـة تنفيـذ املخطـط                     . تركة زوجهـا  
الوطين للمعونة القانونيـة الـذي يعمـل علـى زيـادة وعـي املـرأة حبقوقهـا القانونيـة، ويـنص علـى                

  . للمرأة يف القضايا املعروضة على احملاكمالتمثيل القانوين باجملان 
وميكــن زيــادة تعزيــز موقــف املــرأة يف القــانون إذا مت االنتــهاء بنجــاح مــن عمليــة     - ٢٥٣

من الدستور اجلديد املقترح    ) ١ (٣٨تتضمن املادة   و. استعراض الدستور اليت بدأت من قبل     
تتمتع املرأة مـع الرجـل      ”: ا يلي لكينيا أحكاما تفصيلية عن املساواة بني اجلنسني وتنص على م         

باحلق يف التساوي يف املعاملة، مبا يف ذلك تكافؤ الفـرص يف األنـشطة الـسياسية، واالقتـصادية،                  
تتمتع املـرأة مـع الرجـل يف التـساوي يف احلـق يف املـرياث وحيـازة           ” و   “والثقافية، واالجتماعية 

قافـة، أو عـرف، أو تقليـد ينـال مـن            وحتظـر املـادة أيـضا أي قـانون، أو ث          . “املمتلكات وإدارهتا 
وتوجـد املـادة التزامـا حبمايـة     . كرامة املـرأة أو الرجـل أو رفاهـة أو مـصلحة أو ضـع أي منـهما          

املرأة وحقوقها، مع مراعاة وضعها الفريد ودورهـا األمـوي الطبيعـي يف اجملتمـع، ويـوفر مرافـق              
بيـد أن   .  إمكاناهتـا والنـهوض هبـا      وفرصا معقولة لتعزيز رفاهة املرأة، لتمكينها من حتقيق كامـل         

املرأة يف الواقع ال تتساوى مع الرجل يف الكثري مـن املـسائل القانونيـة، علـى النحـو املوضـح يف                      
  . الفقرات السابقة

ُتمنـع املـرأة مـن      : التحديات والعقبـات الـيت حتـول دون مـساواة املـرأة مـع الرجـل                - ٢٥٤
، منها وجود أحكام متييزية يف بعض القـوانني،         ممارسة حقوقها بالنظر إىل عوامل أخرى عديدة      

وتدين مستويات التعليم، واملواقف اجملتمعية، واألدوار التقليديـة، والقيـود الزمنيـة الـيت تفرضـها             
  . عوامل منها األدوار اإلجنابية اليت ما زال يتعني فهمها

    
   املساواة يف الزواج واألسرة- ١٦املادة     

آلن قوانني متعددة تنظم الزواج واألسرة علـى النحـو املوضـح يف     ال تزال توجد حىت ا     - ٢٥٥
والقانون العريف بشأن الزواج ليس مدونا وخيتلف من جمتمـع حملـي إىل جمتمـع    .  آنفا٧٥الفقرة  
وقد ختتلف احلقـوق وااللتزامـات الـيت يتمتـع أو ينـهض هبـا الرجـال والنـساء وفقـا لنـوع                      . آخر

ية يف كينيــا تقــوم إىل حــد كــبري علــى املمارســات الثقافيــة  وال تــزال العالقــات األســر. الــزواج
واألديان املختلفة املعترف هبا يف كينيا، وتنظمها بوجه عام املبادئ األبوية القائمـة علـى رئاسـة           

وما برح عدم املساواة بني الزوجني قائما، ويؤدي يف أحيان كثرية إىل أشـكال أخـرى    . الرجل
  . من التمييز والعنف العائلي

وأعادت جلنة إصالح القانون صياغة مشروع قانون موحـد للـزواج لتـنظم مجيـع                - ٢٥٦
ومــر مــشروع القــانون بعــدة ).  أعــاله٧٥علــى النحــو املوضــح يف الفقــرة (الزجيــات يف كينيــا 
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عمليات إلقراره من جانب اجلهات املعنية واجلمهور، ووقع وزير الـشؤون اجلنـسانية مـن قبـل                 
شأن مـشروع قـانون الـزواج الـذي هـو جـاهز اآلن لعرضـه علـى               على مذكرة جملس الـوزراء بـ      

ويـنص مـشروع القـانون علـى نفـس       . جملس الوزراء ملناقشته قبل تقدميه للربملان للتداول بـشأنه        
احلق يف الدخول يف الـزواج، ونفـس احلـق يف اختيـار الـزوج حبريـة وعـدم الـدخول يف الـزواج                        

ــسؤ      إال ــس احلقــوق وامل ــة حــرة وتامــة، ونف ــزواج وعنــد حلــه   مبوافق ومــن . وليات يف أثنــاء ال
. به أن هذه األحكـام هلـا وقعهـا اجليـد مـن زاويـة حقـوق اإلنـسان فيمـا يتعلـق بـالزواج                         املسلم

ويــنص القــانون أيــضا علــى التــسجيل اإللزامــي للــزواج علــى حنــو ســبق إيــضاح مزايــاه يف            
  .  أعاله٧٥ الفقرة
روع قــانون ممتلكــات الزوجيــة وأعــادت جلنــة إصــالح القــانون أيــضا صــياغة مــش - ٢٥٧

وينص مشروع . تم احلصول عليها يف أثناء الزواجيلتنظيم املسائل املتعلقة باملمتلكات اليت 
ــا،           ــات، وحيازهت ــة املمتلك ــصل مبلكي ــا يت ــا فيم ــزوجني كليهم ــوق لل ــى نفــس احلق ــانون عل الق

ون اجلنـسانية   وقـد وقـع وزيـر الـشؤ       . وتصريف شؤوهنا، وإدارهتا، والتمتع هبا، والتـصرف فيهـا        
  . على مذكرة جملس الوزراء بشأن مشروع قانون ممتلكات الزوجية

ويرمي القانون . وأعادت جلنة إصالح القانون صياغة مشروع قانون محاية األسرة         - ٢٥٨
إىل حظر العنف ضـد األشـخاص سـواء يف األسـرة أو علـى املـأل، ومـن شـأنه أن يعـزز اجلهـود             

وينص مشروع قانون محاية األسرة على تعريـف        . ئلي ضد املرأة  الرامية إىل مكافحة العنف العا    
ويـنص علـى إتاحـة إمكانيـة        . واسع للعنف يشمل أشكاال خمتلفة للعنف عامة والعنـف النفـسي          

الوصــول الــسريع والبــسيط وغــري بــاهظ التكلفــة إىل احملــاكم، وميكّــن احملــاكم مــن اختــاذ أوامــر  
مج الـيت تركـز علـى وقـف العنـف،           لـى تنفيـذ الـربا     وينص أيضا ع  . لوقاية ضحايا العنف العائلي   

وقد وقع وزيـر الـشؤون اجلنـسانية مـن قبـل علـى مـذكرة جملـس                . يف ذلك العنف ضد املرأة     مبا
وجيــري حاليــا معاجلــة العنــف العــائلي مبوجــب  . الــوزراء بــشأن مــشروع قــانون محايــة األســرة 

 اعتـداء يتـسبب يف إيـذاء     على أي شخص ارتكاب أي     ٢٥١القانون اجلنائي الذي حتظر مادته      
  . إال أنه تبني أن هذا ليس بكاف للتصدي للعنف العائلي. بدين
 على احلمايـة مـن الـزواج املبكـر ومنـع اآلثـار           ٢٠٠١وينص قانون األطفال لعام      - ٢٥٩

ــه   ــة علي ــة املترتب ــصحية والتعليمي ــسن     . ال ــق ب ــا يتعل ــضارب فيم ــانون الغمــوض والت وأزال الق
ــى أن    ــالنص عل ــزواج، ب ــو    ال ــات ه ــنني والبن ــزواج الب ــسن األدىن ل ــذ .  ســنة١٨ال إال أن التنفي

يزال بطيئا، ألن الكثري من الفتيـات يـرغمن علـى تـرك املدرسـة والـدخول يف زواج يف سـن                       ال
ويكمـل جهـود احلكومـة إلنقـاذ الفتيـات الـصغريات            .  سـنة  ١٣ أو   ١٢مبكرة قـد تكـون عنـد        
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 احلكوميــة الــيت تبــذل جهــودا هامــة إلنقــاذ الــاليت يــرغمن علــى الــزواج أعمــال املنظمــات غــري 
  . الفتيات الصغريات وإعادهتن إىل املدارس

لعـالج املثالـب املوجـودة يف قـانون         ومت وضع مشروع قانون تعديل قانون األطفال         - ٢٦٠
فقانون األطفال ال يـذهب إىل حـد الـنص علـى نفـس احلقـوق واملـسؤوليات لآلبـاء،            . األطفال

إال أنه ينص على أن تكـون       . لزوجي، بشأن املسائل املتعلقة بأطفاهلم    بغض النظر عن وضعهم ا    
ويالحـظ أيـضا أن قـانون األطفـال مل يـذهب            . مصاحل األطفال يف مجيع األحوال هي الراجحـة       

إىل حد مطالبـة الرجـال الـذين أجنبـوا أطفـاال خـارج نطـاق الـزواج علـى حتمـل املـسؤولية عـن                          
الطفـل املولـود خـارج نطـاق الـزواج علـى كاهـل املـرأة                أطفاهلم، وهبذا ترك كامل عبء تربية       

ويف هذه احلاالت، يستطيع الرجل أن يقدم الـدعم، ولكـن فقـط يف حالـة اختيـاره أن                   . مباشرة
  . يفعل ذلك

 ويف حالـة  -أصبح لألراملة والبنات غري املتزوجات حقوق يف وراثة املمتلكـات          و - ٢٦١
عطى قرارا احملكمة يف قضية رونـو ضـد رونـو، ويف    وراثة املمتلكات عن والد أو زوج متويف، ي  

أي أن : قــضية تركــة أولينتوتــو اللــتني ســبق إيــضاحهما معلومــات عــن املوقــف احلــايل للقــانون 
لألراملة والبنات غـري املتزوجـات حقوقـا يف وراثـة املمتلكـات، بغـض النظـر عـن حتديـد بعـض              

  . لعرفية على وراثة املمتلكاتاملناطق يف البلد على أهنا مناطق تطبق فيها القوانني ا
، )٨ (٢٩ يف املادة    ٢٠٠٧ لعام   ١١ينص قانون العمل رقم     . إجازة األمومة واألبوة   - ٢٦٢

فيما يتعلـق باملـسؤوليات األسـرية وقـت والدة طفـل، علـى إجـازة أمومـة مدفوعـة األجـر ملـدة                        
  . ثالثة أشهر، وإجازة أبوة ملدة أسبوعني

ىل زيادة تعليم املرأة بإجيابيـة أيـضا يف حتقيـق املـساواة بـني               وتسهم اجلهود الرامية إ    - ٢٦٣
فمع إمكانية حصول عـدد أكـرب مـن النـساء علـى             . املرأة والرجل يف املسائل املتعلقة بالزواج     

التعلــيم، يــتمكن عــدد أكــرب مــن النــساء مــن اختيــار األزواج الــذين يــدخلن معهــم يف زواج،     
وميكــن أن تــؤدي .  اجلنــسية وأدوارهــن اإلجنابيــةويــزداد اســتقالهلن وســيطرهتن علــى أنــشطتهن

زيادة الوعي العام مبسائل املرأة، وسن عدد مـن التـشريعات اجلديـدة إىل زيـادة حتـسني الوضـع                    
  . القانوين واالجتماعي للمرأة

يف املائـة   ٥٠ يف مرافق الرعاية الصحية إىل متكـني  توفر خدمات تنظيم األسرة وأدى   - ٢٦٤
. ء والرجال من أن يقرروا حبرية ومـسؤولية عـدد أطفـاهلم واملباعـدة بينـهم               على األقل من النسا   

ــة       ــة احلالي ــسنة املالي ــصحة، يف ال ــق وزارة ال ــة، عــن طري ) ٢٠٠٨/٢٠٠٩(وخصــصت احلكوم
ومت وضـع مـشروع     . أمواال لربنامج لتوفري وسـائل منـع احلمـل باجملـان للنـساء يف سـن اإلجنـاب                 

ذي يرمــي إىل محايـة الـصحة اإلجنابيــة للمـرأة والفتــاة يف    قـانون الـصحة واحلقــوق اإلجنـابيتني الـ    
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ــه اجلهــات املعنيــة مبــا فيهــا الربملــان     ويرمــي مــشروع . كينيــا، وهــو اآلن يف انتظــار أن تنظــر في
  . القانون، يف مجلة أمور، إىل السماح بإهناء احلمل يف حاالت االغتصاب

 اليت تقف يف سـبيل مـساواة      يتمثل واحد من أكرب التحديات     - التحديات والعقبات  - ٢٦٥
املــرأة مــع الرجــل يف املــسائل املتعلقــة بــالزواج واألســرة يف البنــاء الثقــايف ألدوار املــرأة باملقارنــة 
بأدوار الرجل، واملواقف واملعتقدات الثقافية بشأن املرأة وأدوارها التقليدية، األمر الذي يـؤدي             

ملمارســات الثقافيــة الرجعيــة، ومنــها وراثــة  إىل إخــضاع املــرأة، ويف الكــثري مــن احلــاالت، إىل ا 
ــة املمتلكــات     ــالقوة، وعــدم وراث وتــؤدي هــذه . األرملــة قــسرا، والــزواج املبكــر القــسري أو ب

العقبات إىل العنف العائلي ضد املرأة والفتـاة، وعـدم إمكانيـة احلـصول علـى خـدمات الرعايـة                     
قدرة األسرة على تربيتهم علـى      الصحية، ومنها تنظيم األسرة، ووالدة عدد من األطفال يفوق          

ويف إحــدى احلــاالت، كــسر رجــل كــل  . النحــو الكــايف، وتــدين إجنــاز املــرأة يف جمــال التنميــة  
األسنان األمامية لزوجته ألهنا حاولت استعمال وسـائل منـع احلمـل لتجنـب إجنـاب املزيـد مـن                    

 زوجـي يعتـرب ضـربا   وعلـى الـرغم مـن أن اإليـذاء ال      ! األطفال بعـد الـستة الـذين أجنبتـهم بالفعـل          
تــزال وكــاالت إنفــاذ القــانون تتــردد يف التــدخل يف حــاالت   أو اعتــداء يف نظــر القــانون، ال/و

العنف العائلي واملـشاكل األخـرى الناشـئة علـى الـساحة العائليـة، ألن ضـمريهم يتـأثر بالثقافـة                     
  . اليت تشكل جزءا من حياهتم أكثر من تأثره بالقوانني الرمسية

ومثــة نــداءات اآلن . د آخــر عــن نقــص التوعيــة األســرية يف املــدارس الكينيــة وينــشأ حتــ- ٢٦٦
إلدخــال التوعيــة األســرية يف املــدارس، الــشيء الــذي ميكــن أن يــوعي الفتيــان والفتيــات علــى    

إال أن . النحــو الــسليم بــاألدوار واملــسؤوليات األســرية املقبولــة وبتــدابري جتنــب العنــف العــائلي 
ــة إلدخــال    ــود املبذول ــن بعــض      اجله ــالرفض، وخاصــة م ــت حــىت اآلن ب ــة األســرية قوبل التوعي

وعدد من املنظمات الدينيـة يـسد الفجـوة اآلن بإدخـال تعـاليم عـن األسـرة                  . الكنائس يف كينيا  
يف براجمها الدينية، ولكن أثار هذه الربامج تكون حمدودة بدون دعم تـشريعي خاصـة يف ضـوء                  

  . ينياالنسبة الكبرية غري املتقيدة بالدين يف ك
 ويالحظ عالوة على ذلك، أن عدم معرفة احلقوق القانونية، باالقتران مـع عـدم تـوفر        - ٢٦٧

املوارد املالية وغريها، ما برحا يشكالن عائقا للجوء املرأة إىل سبل اإلنصاف القانونية وغريهـا               
  .يف حاالت انتهاك حقوقها القانونية، وال سيما فيما يتصل بالزواج واألسرة
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 احلواشي

  
 .٢٠٠٨، )تقرير واكي(انظر تقرير جلنة التحقيق يف العنف بعد االنتخابات يف كينيا   )١(  
 بشأن املساواة بني اجلنسني والتنمية اليت تعـرب  ٢٠٠٥ لعام  ٥ من ورقة الدورة رقم      ٢انظر، مثال، الصفحة      )٢(  

 .صوص عليها يف مجلة صكوك منها منهاج عمل بيجنيعن التزام احلكومة بتنفيذ التدابري املن
 .، الديباجة٢٠٠٨ لعام ٩قانون استعراض دستور كينيا رقم   )٣(  
 .، الديباجة٢٠٠٨ لعام ١٢قانون الوئام الوطين والتكامل يف كينيا رقم   )٤(  
دد بعـد موعـد لبـدء       ومل حيـ  . ٥، املـادة    ٢٠٠٨ لعـام    ٦قانون تقصي احلقائق والعدل واملصاحلة يف كينيا رقـم            )٥(  

 .نفاذ القانون، أي أنه مل يتم العمل به بعد
حمكمــة االســتئناف يف الــدوريت،  (٢٠٠٢ لعــام ٦٦مــاري رونــو ضــد جــني رونــو، االســتئناف املــدين رقــم   )٦(  

 ).كينيا
 ).4LCR221 (١٩٩٣لونغوي ضد الفنادق الدولية،   )٧(  
 .٢٠١٢-٢٠٠٨ اخلطة االستراتيجية -جتماعية وزارة الشؤون اجلنسانية والطفولة والتنمية اال  )٨(  
انظــر مجهوريــة كوريــا، وزارة الــشؤون اجلنــسانية، والرياضــة، والثقافــة، واخلــدمات االجتماعيــة، ميثــاق            )٩(  

 ).٢٠٠٥(اخلدمات 
ــشؤون          )١٠(   ــة، إدارة ال ــشؤون اجلنــسانية، والرياضــة، والثقافــة، واخلــدمات االجتماعي ــة كينيــا، وزارة ال مجهوري

قطـع األعـضاء التناسـلية    / املسامهة يف اجلهود الرامية إىل التخلي عن تشويه      -نية واخلدمات االجتماعية    اجلنسا
 ).٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول(حتليل حالة : لإلناث يف كينيا

 بـشأن إطـار سياسـي    ٢٠٠٥ لعـام  ١مجهورية كينيا، وزارة التربية والعلم، والتكنولوجيا، ورقة الـدورة رقـم              )١١(  
ــي ــدريب والبحــث للتعل ــا يف القــرن احلــادي     : م والت ــدريب والبحــث يف كيني ــيم والت التــصدي لتحــديات التعل

 ).٢٠٠٥(والعشرين 
تــوفري تعلــيم : ٢٠١٠-٢٠٠٥وزارة التربيـة، والعلــم، والتكنولوجيـا، برنــامج دعــم قطـاع التعلــيم يف كينيـا،       )١٢(  

 .٢٢٤، ص )٢٠٠٥يوليه /متوز(وتدريب جيدين جلميع الكينيني 
، بشأن إطار سياسـي     ٢٠٠٥ لعام   ١مجهورية كينيا، وزارة التربية، والعلم، والتكنولوجيا، ورقة الدورة رقم            )١٣(  

ــدريب والبحــث  ــيم والت ــا يف القــرن احلــادي     : للتعل ــدريب والبحــث يف كيني ــيم والت التــصدي لتحــديات التعل
 ).٢٠٠٥(والعشرين 

، بشأن إطار سياسـي     ٢٠٠٥ لعام   ١وجيا، ورقة الدورة رقم     مجهورية كينيا، وزارة التربية، والعلم، والتكنول       )١٤(  
ــدريب والبحــث  ــيم والت ــا يف القــرن احلــادي     : للتعل ــدريب والبحــث يف كيني ــيم والت التــصدي لتحــديات التعل

 .٥٧-٣٦ص ) ٢٠٠٥(والعشرين 
جيـا، برنـامج دعـم      جيري التعبري عن كل التدابري املقترحة يف مجهورية كينيا، وزارة التربيـة، والعلـم، التكنولو                )١٥(  

، )٢٠٠٥يوليـه   /متوز(توفري تعليم وتدريب جيدين جلميع الكينيني       : ٢٠١٠-٢٠٠٥قطاع التعليم يف كينيا،     
 .kessp@education.go.keومتاحة أيضا يف 

ــة رقــم       )١٦(   ــشاريا، قــضية اخلالف ــا  ٢٠٠٠ لعــام ١٤٤٠يف قــضية تركــة سيباســتيان كاراجنــا مات  يف احملكمــة العلي
 .نريويب يف
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 آخــرين، قــضية اخلالفــة  ٤يف قــضية إيــونيس وايركــو روكــوارد وآخــر ضــد دوركــاس وانغــي روكــوارد و      )١٧(  

 . يف احملكمة العليا يف نايري١٩٩٨ لعام ٥٣ رقم
، )٢٠٠٢ (K.L.R يف   ، ورد ذكره  ١٩٩٩ لعام   ٤٩ا، استئناف مدين باحملكمة العليا رقم       ومبزنغوكا ضد ماد    )١٨(  

 .٦٩٨ص 
، )٢٠٠٢ (K.L.R، ورد ذكره يف     ١٩٩٩ لعام   ٤٩نغوكا ضد مادزومبا، استئناف مدين باحملكمة العليا رقم           )١٩(  

 .٧٠٢، ص ٧٠٢-٦٩٨الفقرات 
ترد هذه التدابري يف مجهورية كينيا وزارة التربية، والعلم، والتكنولوجيا، برنامج دعم قطاع التعليم يف كينيا،                  )٢٠(  

 .٢٢٥، ص )٢٠٠٥يوليه /متوز(؛ توفري تعليم وتدريب جيدين جلميع الكينيني ٢٠١٠-٢٠٠٥
ترد مجيع االستراتيجيات املقترحة يف اللجنة الوطنية املعنية بالشؤون اجلنسانية والتنمية، اإلطار الـوطين بـشأن                  )٢١(  

 .٨٤-١٣، ص )٢٠٠٩فرباير /شباط(العنف اجلنساين 
 ١١٧-١١٦ص  ) ٢٠٠٨(كينيا تنافـسية علـى الـصعيد العـاملي ويـسودها الرخـاء              : ٢٠٣٠كينيا، رؤية عام      )٢٢(  

 .١٢٠ و
 .١١٦، ص )٢٠٠٨(كينيا تنافسية على الصعيد العاملي ويسودها الرخاء : ٢٠٣٠كينيا، رؤية عام   )٢٣(  
 .١٢٠، ص )٢٠٠٨(كينيا تنافسية على الصعيد العاملي ويسودها الرخاء : ٢٠٣٠كينيا، رؤية عام   )٢٤(  
 .١١٧، ص ٢٠٣٠كينيا، رؤية عام   )٢٥(  
 .١١٧، ص ٢٠٣٠كينيا، رؤية عام   )٢٦(  
 .١١٧، ص )٢٠٠٨(كينيا تنافسية على الصعيد العاملي ويسودها الرخاء : ٢٠٣٠كينيا، رؤية عام   )٢٧(  
حتليل حالة للعنف اجلنسي واجلنساين يف خميمات املشردين داخليا عقب العنف الذي حدث بعد االنتخابات                 )٢٨(  

 .١٠، ص )٢٠٠٩فرباير / شباط٢٣( كينيا يف
 .١١٧، ص )٢٠٠٨(كينيا تنافسية على الصعيد العاملي ويسودها الرخاء : ٢٠٣٠كينيا، رؤية عام   )٢٩(  
 .١١٧، ص )٢٠٠٨(كينيا تنافسية على الصعيد العاملي ويسودها الرخاء : ٢٠٣٠كينيا، رؤية عام   )٣٠(  
م أنواعا خمتلفة من املساعدة يف تقدمي املساعدة لألشخاص املتاجر هبم يف            ترد قائمة شاملة باملنظمات اليت تقد       )٣١(  

 ).٢٠٠٨يونيه /حزيران) (وثيقة عمل(كينيا، دليل اخلدمات اليت أمكن حتديدها 
 .٥٣، ص )٢٠٠٨(مجهورية كوريا، املكتب الوطين لإلحصاء يف كينيا، الدراسة االستقصائية االقتصادية   )٣٢(  
 ).٦ (١٧، املادة ٢٠٠٧ لعام ١٠السياسية يف كينيا، الفصل قانون األحزاب   )٣٣(  
 .١١٧، ص ٢٠٣٠كينيا، رؤية عام   )٣٤(  
 .١، ص )٢٠٠٥( بشأن إطار سياسي للتعليم والتدريب والبحث ٢٠٠٥ لعام ١ورقة الدورة رقم   )٣٥(  
 .٢٧ و ١٤ بشأن إطار سياسي للتعليم والتدريب والبحث، ص ٢٠٠٥ لعام ١ورقة الدورة رقم   )٣٦(  
 .٢٩ بشأن إطار سياسي للتعليم والتدريب والبحث، ص ٢٠٠٥ لعام ١ورقة الدورة رقم   )٣٧(  
فيليـب مواكيــو، ضــابطة برتبـة عاليــة تعمــل يف عــامل يـسوده الرجــال، وفيليــب مواكيـو، انتــهاء حقبــة التحيــز       )٣٨(  

 .١٩ و ١٨، ص ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢اجلنساين، تقول السلطات العسكرية، املعايري، اخلميس، 
 .٧٨، ص )٢٠٠٨(املكتب الوطين لإلحصاء يف كينيا؛ كينيا، حقائق وأرقام   )٣٩(  
صـحة األم والطفـل، تنظـيم األسـرة، واإلصـابة        : ٢٠٠٤دراسة استقصائية لتقيـيم تـوفري اخلـدمات يف كينيـا،              )٤٠(  

 )٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين(باألمراض املنقولة جنسيا 
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 ).٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين (٢٠٠٤وفري اخلدمات يف كينيا، دراسة استقصائية لتقييم ت  )٤١(  
مكتب رئيس اجلمهورية، اجمللس الوطين ملكافحة اإليدز، اخلطة االستراتيجية الوطنية املتعلقـة بفـريوس نقـص                  )٤٢(  

 .١٦ص ) ٢٠٠٥يونيه /حزيران(نداء للعمل : ٢٠٠٩/٢٠١٠-٢٠٠٥/٢٠٠٦اإليدز، /املناعة البشرية
 .٧٥، ص ٢٠٠٥/٢٠٠٦صائية متكاملة مليزانية األسرة املعيشية يف كينيا للفترة دراسة استق  )٤٣(  
 .٧٥، ص ٢٠٠٥/٢٠٠٦دراسة استقصائية متكاملة مليزانية األسرة املعيشية يف كينيا للفترة   )٤٤(  
 تـشرين   ٢٧بارناباس بيـي، لـيس لـدى املستـشفيات جمموعـة أدوات طبيـة، صـحيفة دايلـي نيـشان، االثـنني،                         )٤٥(  

 .٦، ص ٢٠٠٨أكتوبر /ولاأل
 .٢٣٧، ص )٢٠٠٣(الدراسة االستقصائية الدميغرافية والصحية لكينيا   )٤٦(  
 .٢٤٤-٢٤٣، ص )٢٠٠٤يوليه /متوز) (٢٠٠٣(الدراسة االستقصائية الدميغرافية والصحية لكينيا   )٤٧(  
 .٩٨، ص ٢٠٣٠كينيا، رؤية عام   )٤٨(  
 .٩٨، ص ٢٠٣٠كينيا، رؤية عام   )٤٩(  
 .٩٨، ص ٢٠٣٠ؤية عام كينيا، ر  )٥٠(  
وزارة التخطيط والتنمية الوطنية، مكتب اإلحصاء يف كينيا، تقريـر أساسـي، الدراسـة االستقـصائية املتكاملـة                )٥١(  

 .٧٣، ص )٢٠٠٧أغسطس /آب (٢٠٠٥/٢٠٠٦ -لألسرة املعيشية يف كينيا 
 ).تقرير عن حالة األهداف اإلمنائية لأللفية لكينيا(  )٥٢(  
   .٢٠٠٣قصائية الدميغرافية والصحية لكينيا، الدراسة االست  )٥٣(  
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