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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 رأةالتمييز ضد امل

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة الثامنة واألربعون

  ٢٠١١فرباير /شباط ٤ -يناير /كانون الثاين ١٧

  ييز ضد املرأةاملالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التم    

  كينيا    
 يف  (CEDAW/C/KEN/7)نظرت اللجنة يف التقرير الدوري السابع املقدم من كينيـا             -١

ــستيها  ــودتني يف ٩٦٤ و٩٦٣جل ــاين ١٩ املعق ــانون الث ــاير /ك ــر  (٢٠١١ين انظ
CEDAW/C/SR.963 و SR.964 .(         وترد قائمة املسائل واألسئلة اليت وضعتها اللجنة يف الوثيقة

CEDAW/C/KEN/Q/7 وترد ردود كينيا يف الوثيقة ،CEDAW/C/KEN/Q/7/Add.1.  

  مقدمة  -ألف   
تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقدميها تقريرها الدوري السابع الذي أُعد              -٢

على حنو منظم واتبع بصورة عامة املبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنة إلعـداد التقـارير،               
حظات اخلتامية السابقة، رغم أنه مل يتـضمن أيـة إشـارات إىل             وتضمَّن إشارات إىل املال   

التوصيات العامة الصادرة عن اللجنة كما أنه مل يتضمن ما يكفي من البيانات املصنفة تصنيفاً               
وتالحظ اللجنة مع التقدير أن التقرير قد أُعد يف إطار عملية قائمة علـى املـشاركة                . حمدداً

 اجملتمع املدين الوطنية وأنه قُدِّم يف موعده رغم أن إعداده           مشلت اهليئات احلكومية ومنظمات   
 ٢٠٠٧قد جاء يف سياق صعب من أعمال العنف اليت تلت إجراء االنتخابات يف أواخر عام                

وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف ملا قدمته من ردود خطيـة            . ٢٠٠٨وأوائل عام   
  .ق اللجنة العامل ملا قبل الدورةعلى قائمة املسائل واألسئلة اليت أثارها فري
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وتثين اللجنة على الدولة الطرف إليفادها وفداً رفيع املستوى برئاسة وزير الدولـة               -٣
للشؤون اجلنسانية وشؤون الطفل والتنمية االجتماعية، وهو وفد ضم عـدة ممـثلني مـن               

تعرب اللجنة عن تقديرها    و. الوزارات املعنية اليت تتمتع خبربة يف اجملاالت املشمولة باالتفاقية        
للبيان الشفوي الذي أدىل به رئيس الوفد وملا قدِّم من توضيحات إضافية على األسئلة الـيت                
طرحها أعضاء اللجنة شفوياً أثناء احلوار الصريح والبناء الذي جرى بني الوفـد وأعـضاء               

  .اللجنة

  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
 ٤د الذي أُقر يف اسـتفتاء عـام جـرى يف            ترحب اللجنة باعتماد الدستور اجلدي      -٤
، وهو ينص على إدماج االتفاقية فوراً يف التشريعات احمللية ويتـضمن            ٢٠١٠أغسطس  /آب

  :شرعة حقوق شاملة تعزز محاية املرأة من خالل أحكام تشمل ما يلي
اليت تنص على أن أي قانون، مبا يف ذلك القـانون العـريف،             ) ٤(٢املادة    )أ(  

كام الدستور ُيعترب الغياً بقدر تعارضه مع الدستور، وأن أي فعل أو إغفـال              يتعارض مع أح  
  خيالف أحكام الدستور ُيعترب باطالً؛

اليت تكفل تكافؤ حقوق املواطنـة للنـساء، وخباصـة          ) ٢)(١(١٤املادة    )ب(  
 االنطباق املباشر حلق املرأة الدستوري يف إعطاء اجلنسية الكينية لزوجها األجـنيب وأطفاهلـا             

  املولودين خارج كينيا؛
 أسس منها اجلنس علىاليت حتظر التمييز املباشر أو غري املباشر ) ٤(٢٧املادة   )ج(  

  أو احلمل أو احلالة الزوجية؛
اليت تسمح للدولة باختاذ تدابري تشريعية وغـري ذلـك مـن       ) ٦(٢٧املادة    )د(  

  ت اإلجحاف؛التدابري، مبا يف ذلك إجراءات التمييز اإلجيايب، ملعاجلة حاال
 اليت تنص على أن مجيع القوانني الـيت كانـت           ٦من اجلدول   ) ١(٧املادة    )ه(  

 على أساس التغيريات والتعـديالت      ُتفسَّر"سارية قبل تاريخ السريان الفعلي للدستور اجلديد        
  ."والشروط واالستثناءات الالزمة جلعلها متوافقة مع أحكام الدستور

ر اجلديد يقتضي إلغاء العديد من األحكام التمييزيـة         وترحب اللجنة بكون الدستو     -٥
الواردة يف الدستور السابق، وإعمال ما يكفله الدستور اجلديد من عدم متييز فيما يتعلق جبميع          

  .واخلالفةالقوانني، مبا فيها القوانني السارية يف جماالت الزواج والطالق والتبين والدفن 
ملا أبدته أثناء احلوار البناء من إرادة سياسية والتزام         وتثين اللجنة على الدولة الطرف        -٦

  .فيما يتعلق بالقضاء على التمييز ضد املرأة وحتقيق املساواة بني اجلنسني



CEDAW/C/KEN/CO/7 

3 GE.11-41855 

) ٨(٢٧وهتنئ اللجنة الدولة الطرف على تنفيذها املبدأ الدستوري الوارد يف املـادة               -٧
يئات املنتخبني أو املعينني مـن      الذي ينص على عدم جواز أن يكون أكثر من ثلثي أعضاء اهل           

  . الدستور اجلديدلتطبيقاجلنس نفسه يف اللجان املنشأة حديثاً اليت تتسم بأمهية بالغة بالنسبة 
يد اللجنة بسن قانون تعديل قانون الطفل الذي أصبح يقتضي اآلن تـويل األب            شوت  -٨

فف عن كاهل املرأة أعباء     املسؤولية عن أطفاله املولودين خارج نطاق احلياة الزوجية، مما خي         
  .رعاية هؤالء األطفال

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم   
أن تنفـذ بـصورة     ب اللجنة بااللتزام الذي يقع على عاتق الدولة الطرف          ُتذكِّر  -٩

 وترى  ،منهجية ومتواصلة مجيع أحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة           
نبغي أن تويل اهتماماً على سبيل األولوية للشواغل والتوصيات احملددة         أن الدولة الطرف ي   

ولذلك، حتـث   . يف هذه املالحظات اخلتامية من اآلن وحىت تقدمي تقريرها الدوري املقبل          
اللجنة الدولة الطرف على التركيز على هذه اجملاالت يف أنشطتها املتصلة بالتنفيـذ وأن              

وتدعو . معلومات عن اإلجراءات املتخذة والنتائج احملققة     تقدم يف تقريرها الدوري املقبل      
اللجنة الدولة الطرف إىل تعميم هذه املالحظات اخلتامية على مجيع الوزارات املعنية وعلى         

  . القضائي، من أجل ضمان تنفيذها تنفيذاً كامالًواجلهازاجلمعية الوطنية 

  اجلمعية الوطنية    
ساءل مة هي املسؤولة يف املقام األول وهي اليت ُتتؤكد اللجنة من جديد أن احلكو  -١٠

 مبوجـب    الطرف بصفة خاصة عن التنفيذ الكامل لاللتزامات اليت تقع على عاتق الدولة          
اللجنـة   وتـدعو    .االتفاقية، لكنها تشدد على أن االتفاقية ملزمة جلميع فروع احلكومة         

اً إلجراءاهتا وحيثما يكـون  الدولة الطرف إىل تشجيع مجعيتها الوطنية على أن تتخذ، وفق        
خلطوات الضرورية فيما يتعلق بتنفيذ هذه املالحظات اخلتامية وعملية تقدمي          اذلك مناسباً،   

  .التقارير املقبلة مبوجب االتفاقية

  اإلصالحات التشريعية والقوانني التمييزية    
و ما ينبغي   وه ،رحِّب اللجنة بكَون الدستور اجلديد يتيح فرصة لسن قوانني تقدمية         ت  -١١

عدم إيالء   قلقها إزاء    أن اللجنة تعرب مرة أخرى عن     غري  .  مسألة ذات أولوية عاجلة    أن ُيعترب 
 على أساس  األحكام التمييزية    تلغياألولوية لسن عدد من مشاريع القوانني اليت من شأهنا أن           

 م االتفاقيـة  اجلنس، وسد الثغرات التشريعية جلعل اإلطار القانوين للبلد يتفق كلياً مع أحكا           
واللجنة قلقة بشكل خـاص إزاء التـأخري يف اعتمـاد           . وحتقيق مساواة املرأة حبكم القانون    

مشاريع القوانني الرئيسية ذات الصلة باملساواة بني اجلنسني، مبا يف ذلك مشروع قانون محاية              
ـ     ٢٠٠٧األسرة، ومشروع قانون الزواج املوحَّد لعام        ة ، ومشروع قانون املمتلكات الزوجي
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إزاء استمرار  كما أن اللجنة قلقة     . ٢٠٠٧ الفرص لعام    تكافؤ، ومشروع قانون    ٢٠٠٧لعام  
وتالحظ اللجنة كـذلك أن     .  تشريعات أخرى متيز ضد املرأة وتتعارض مع االتفاقية        سريان

  مـستقلة   من الدستور اجلديد بوصفها حماكم فرعية      ١٧٠حماكم القضاة ُتنشأ مبوجب املادة      
 ألن  أهنا تشعر بالقلق  غري  . نون األسرة املسلمة، مبا يف ذلك مسائل اإلرث       للنظر يف مسائل قا   

وألنـه  احلكم املتعلق مبحاكم القضاة ينص على استثناءات من أحكام املساواة الدسـتورية،             
  .منها ١٦ و٢ للمادتني وال سيما ،خمالف لالتفاقية

  :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -١٢
 مـشروع قـانون محايـة األسـرة         بـإقرار ،  ن سنتني غضوالقيام، يف     )أ(  

 املمتلكات، ومشروع قانون    ٢٠٠٧ لعام    املوحد ، ومشروع قانون الزواج   ٢٠٠٧ لعام
   الفرص؛تكافؤ، ومشروع قانون ٢٠٠٧الزوجية لعام 

االهتمام على سبيل األولوية بصياغة قوانني جديدة، وكذلك مراجعـة            )ب(  
، واالمتثـال   حبكـم القـانون    حتقيق املساواة للمـرأة    وإلغاء األحكام التمييزية من أجل    
 تقليص احلـد  على حتقيقاً هلذه الغاية، االتفاقية والعمل، اللتزامات الدولة الطرف مبوجب     

  ؛إلنفاذ القوانني اجلديدة ٥ اجلدولالزمين املنصوص عليه يف 
إنشاء آلية رصد فعالة للسهر على اضطالع جلنة اإلشراف على تنفيـذ              )ج(  
  تور، اليت أنشأها الربملان، بواليتها بشكل فعال؛الدس

.  من االتفاقية١٦ املادة  أحكام القانون الديين والقانون العريف مع  مواءمة  )د(  
  .النظر يف جعل حماكم القضاة ختضع ألحكام املساواة احملددة املكرسة يف الدستور اجلديدو

  التعريف باالتفاقية والوصول إىل العدالة    
 إزاء قلة اإلملام، يف اجملتمع بشكل عام، مبا يف ذلك يف صـفوف              بالقلقاللجنة   تشعر  -١٣

مجيع فروع احلكومة والسلطة القضائية، حبقوق املرأة مبوجب االتفاقية، ومفهومها للمساواة           
وترحب اللجنـة بوضـع     .  اللجنة الصادرة عن املوضوعية بني اجلنسني، والتوصيات العامة      

 القانونية والتوعية يف ست مناطق بكينيا، وهو برنامج يركز          اعدةللمسبرنامج وطين منوذجي    
رغم أن هذا الربنامج ال يقتصر       بالغ األمهية يقّيد وصول املرأة إىل العدالة      على جانب   

  وصول املرأة إىل العدالة    إال أن اللجنة تشعر بالقلق ألنه رغم كون       . على شؤون املرأة  
 قدرهتا على ممارسة ذلك احلق ورفع قضايا        فإن ، منصوصاً عليه يف التشريع    يشكل حقاً 

 مثل التكاليف القانونية، واستمرار ُنظم العدالة مقيَّدة بسبب عواملالتمييز أمام احملاكم 
التقليدية، واألمية، وقلة املعلومات عن حقوق املرأة، وغري ذلك من الصعوبات العملية            

  .اليت تعترضها يف الوصول إىل احملاكم
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  :جنةإن الل  -١٤
حتث الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري املناسبة لـضمان التعريـف      )أ(  

الكايف باالتفاقية وتطبيق مجيع فروع احلكومة والسلطة القضائية هلا، بوصف ذلك إطـاراً             
جلميع القوانني، وأحكام احملاكم، والسياسات املتعلقة باملساواة بني اجلنسني، والنـهوض           

  باملرأة؛
بأن تكون االتفاقية والتشريعات احمللية ذات الصلة جزءاً ال يتجزأ     توصي    )ب(  

من التعليم القانوين وتدريب القضاة واملستشارين القانونيني واحملامني واملدعني العـامني،           
د ثقافة قانونية تدعم الس احمللية، كيما تترسخ يف البل     سيما منهم العاملون يف حماكم اجمل      وال

  ل وعدم التمييز على أساس نوع اجلنس؛تساوي املرأة مع الرج
 الـيت  العوائقتطلب إىل الدولة الطرف اختاذ مجيع التدابري املناسبة إلزالة        )ج(  

سياسة ال، حتقيقاً هلذه الغاية، باعتماد      واإلسراعقد تواجهها املرأة يف الوصول إىل العدالة        
املساعدة القانونية  سسية على    القانونية والتوعية بغية إضفاء الصبغة املؤ      الوطنية للمساعدة 
ُسُبل ال ونشر معرفة ُسُبل استخدام      حملو األمية القانونية  د؛ وتنفيذ برامج    يف مجيع أحناء البل   
  . من التمييز؛ ورصد نتائج هذه اجلهودلالنتصافالقانونية املتاحة 

  اآللية الوطنية للنهوض باملرأة    
تفتقر على ما يبدو ملا يكفـي       هوض باملرأة    ألن اآللية الوطنية للن    بالقلقاللجنة  تشعر    -١٥

نعها من مي ميكن أن  هذا النقص  للعمل بفعالية، وألن   الالزمة    البشرية واملالية والتقنية   من املوارد 
االضطالع بفعالية بوظائفها املتمثلة يف تشجيع وضع برامج حمددة من أجل النهوض بـاملرأة،           

سات اآللية الوطنية على خمتلف املـستويات،       والتنسيق الفعال للجهود فيما بني خمتلف مؤس      
تالحظ اللجنة نيـة   كما .وضمان تعميم املنظور اجلنساين الشامل يف مجيع قطاعات احلكومة       

الدولة الطرف، املعرب عنها شفوياً، املتمثلة يف إعادة هيكلة اللجنة الوطنية الكينية حلقـوق              
 الدستور، وتقسيمها إىل جلنتني منفصلتني      من) أ(٥٩اإلنسان واملساواة، املنشأة مبوجب املادة      

غري أن اللجنة قلقة إزاء مستوى    . مها جلنة حقوق اإلنسان وجلنة املساواة بني اجلنسني والتنمية        
  .تنسيق عمل خمتلف هذه اهليئات والتداخل احملتمل بني الواليات

  : مبا يليالدولة الطرفتوصي اللجنة   -١٦
للكيانات املنشأة لضمان التنسيق وتفادي  واليات واضحة وحتديدترشيد   )أ(  
   اجلهود واملوارد؛تفّتت

تعزيز اآللية القائمة لتحقيق املساواة بني اجلنسني عن طريق التعريف هبا             )ب(  
 واملوارد البـشرية واملاليـة علـى مجيـع          السلطات مبا يكفي من     وتزويدهاكما ينبغي   
على تنسيق ورصد اإلجراءات املتخذة      زيادة فعاليتها وتعزيز قدرهتا      من أجل املستويات،  

  . املساواة بني اجلنسنيوتعزيز النهوض باملرأة هبدفعلى املستويني الوطين واحمللي 
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  القوالب النمطية واملمارسات الضارة    
 عـن   ، لكنها تعرب مرة أخرى    اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف    بحتيط اللجنة علماً      -١٧

مارسات والتقاليد الثقافية الضارة، فضالً عن املواقف القائمـة         قلقها إزاء استمرار األمناط وامل    
 فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات وهويات املـرأة        املترسخةعلى سلطة األب والقوالب النمطية      

واللجنة قلقة ألن هذه التقاليد واملمارسات ُتدمي التمييز ضد         . والرجل يف مجيع جماالت احلياة    
ة غري املوايت وغري املتساوي يف العديد من اجملاالت، مبا يف ذلك يف املرأة وتنعكس يف وضع املرأ

وتالحظ اللجنـة أن    . احلياة العامة ويف صنع القرار، ويف عالقات الزواج والعالقات العائلية         
 يف استمرار العنف ضد املـرأة والعـادات واملمارسـات            ُتسهم أيضاً   القوالب النمطية  هذه

تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، وتعـدد الزوجـات،        ممارسة  ك  التقليدية الضارة، مبا يف ذل    
على الرغم من هذه اآلثار السلبية على       تعرب اللجنة عن قلقها ألنه      و. واملهر، وإرث الزوجة  

 لتغيري أو إزالة القوالـب النمطيـة   ومنهجيةاملرأة، مل تتخذ الدولة الطرف إجراءات متواصلة     
  .سات الضارةوالقيم الثقافية السلبية واملمار

  :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -١٨
تغيري أو إزالة املمارسـات     لالقيام، دون إبطاء، بوضع استراتيجية شاملة         )أ(  
مـن  ) أ(٥واملـادة   ) ه(٢والقوالب النمطية اليت متيز ضد املرأة، طبقاً للمـادة          الضارة  
لتعاون مع اجملتمع املدين، للتثقيف      أن تشمل هذه التدابري بذل اجلهود، با       وينبغي. االتفاقية

والتوعية هبذا املوضوع، مع استهداف املرأة والرجل على مجيع مستويات اجملتمع، مبـا يف              
  ذلك القادة التقليديون؛

 مثل تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، وتعدد       الضارة، املمارسات   معاجلة  )ب(  
  ؛هور وإنفاذ حظر هذه املمارساتمن خالل وضع برامج لتثقيف اجلمالزوجات، واملهر، 

استخدام تدابري مبتكرة لتعزيز فهم املساواة بني املرأة والرجل، مبـا يف              )ج(  
  . للمرأةالتنميطية وغري ةجيابياإل الصورة اإلعالم على تعزيز طذلك العمل مع وسائ

  تشويه األعضاء التناسلية لإلناث    
واعتمـاد الـسياسة    ) ٢٠١٢-٢٠٠٨(ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية         -١٩

لكنـها  ،  ٢٠١٠يونيـه   /حزيرانتشويه األعضاء التناسلية لإلناث يف      ممارسة  الوطنية إلبطال   
 قلقها إزاء استمرار انتشار املمارسة الضارة املتمثلة يف تشويه األعضاء           تعرب مرة أخرى عن   

تهاكاً خطرياً حلقوق اإلنـسان     التناسلية لإلناث يف بعض اجملتمعات احمللية، األمر الذي ُيعدُّ ان         
 أنه   أيضاً وتالحظ اللجنة بقلق  . للفتيات والنساء واللتزامات الدولة الطرف مبوجب االتفاقية      

تشويه األعـضاء التناسـلية     ممارسة  الذي حيظر   ) ٢٠٠١(على الرغم من سن قانون الطفل       
ر مما كـان عليـه       الفتيات خيضعن هلذه املمارسة الضارة يف سن مبكرة أكث         ال تزال لإلناث،  
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 ألن هذه املمارسة ال تزال تعتـرب مـشروعة          وتشعر اللجنة بالقلق كذلك   . احلال يف السابق  
  .الثامنة عشرةبالنسبة للنساء الاليت جتاوزن سن 

بشأن ممارسة ختان اإلناث، ) ١٩٩٠(١٤تذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم   -٢٠
 الدولة الطرف تدعو  املرأة، و بشأن العنف ضد    ) ١٩٩٢(١٩وتوصيتها العامة رقم    

  :إىل ما يلي
 الذي حيظـر ممارسـة      ٢٠٠١ التنفيذ الفعال لقانون الطفل لعام       ضمان  )أ(  

مـن  ، فضالً عن مقاضاة ومعاقبة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث دون سن الثامنة عشرة   
   هذه املمارسة؛يقدمون على

وع قانون حظر تـشويه     اختاذ مجيع التدابري الالزمة لإلسراع بسن مشر        )ب(  
الذي سيحظر، يف مجلة أمور، هذه املمارسة بالنسبة        ) ٢٠١٠(األعضاء التناسلية لإلناث    

  جلميع النساء؛
 جهودها الرامية إىل التوعية والتثقيف واملوجهـة إىل         ومضاعفةمواصلة    )ج(  

ـ              دين األسر وممارسي املهن القانونية واملوظفني الطبيني، بدعم من منظمـات اجملتمـع امل
تشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث     ممارسة   القضاء كلياً على     من أجل والسلطات الدينية،   
  ومربراته الثقافية؛

 االجتماعية  - خدمات دعم لتلبية االحتياجات الصحية والنفسانية        توفري  )د(  
  .للنساء والفتيات ضحايا هذه املمارسة

  العنف ضد املرأة    
لكنها تعـرب مـرة    ،٢٠٠٦ون اجلرائم اجلنسية لعام ترحب اللجنة بسن مشروع قان   -٢١

 قلقها إزاء تزايد تفشي العنف ضد النساء والفتيات وانتشار حوادث العنف اجلنسي،              عن أخرى
 هذا  ه يبدو أن  واللجنة قلقة أيضاً ألن   . مبا يف ذلك االغتصاب، يف كل من اجملالني العام واخلاص         

مت وإفالت من العقاب، وألن حاالت العنف ال ُيبلّـغ          ثقافة ص ب ويقترن اجتماعياً   ُمربَّرالعنف  
 من قانون اجلـرائم     ٣٨ املادة   تشجعه كذلك عدم التبليغ هذا    ن  ألعنها بالتايل مبا فيه الكفاية، و     

وتالحظ اللجنـة بقلـق أن      . ُتعّرض الضحايا للمالحقة القضائية يف ظروف معينة      اجلنسية اليت   
ال يف قانون اجلرائم اجلنسية وال يف مشروع قـانون           ال ُيعترف به كجرمية      الزوجياالغتصاب  

  .٢٠٠٧محاية األسرة لعام 
حتث اللجنة الدولة الطرف على االهتمام، على سبيل األولوية، مبكافحة العنـف           -٢٢

 هلذا العنف وفقاً لتوصيتها العامـة       للتصديضد النساء والفتيات واعتماد تدابري شاملة       
  :طرف إىل اإلسراع مبا يليوتدعو اللجنة الدولة ال. ١٩ رقم
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 من قانون اجلرائم اجلنسية اليت تواجه النساء مبوجبـها          ٣٨حذف املادة     )أ(  
   قانونية ضد املعتدين عليهن؛التعرض لالنتقام إذا أقمن دعاوىخطر 

  اعتماد لوائح لتنفيذ قانون اجلرائم اجلنسية؛  )ب(  
   مشروع قانون محاية األسرة؛إقرار  )ج(  
  ؛الزوجيغتصاب جترمي اال  )د(  
وضع خطة عمل متماسكة ومتعددة القطاعات ملكافحة مجيـع أشـكال         )ه(  

  .العنف ضد املرأة
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود هنج شامل ملنع واستئصال مجيع أشكال العنف               -٢٣

  .ضد املرأة
 سـيما  التدريب املسؤولني القضائيني واملسؤولني احلكـوميني، و      بتوصي اللجنة     -٢٤
 ضـمان توعيتـهم     من أجل  اخلدمات الصحية،    ومقدميإنفاذ القوانني   ب املكلفنيملوظفني  ا

للضحايا مع مراعـاة    جبميع أشكال العنف ضد املرأة، ومتكينهم من توفري الدعم املالئم           
 ومراكز اإليـواء   االستشاريةدمات  اخل بتوفري أيضاً    اللجنة وتوصي.  اجلنسانية االعتبارات

 اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الـدوري املقبـل             وتطلب. لضحايا العنف 
 مجيـع    حبسب السن واملناطق احلضرية والريفية عن أسـباب        ومصنفةمعلومات مفصلة   

، وتأثري التدابري املتخذة ملنع هذا العنف، والتحقيق        ونطاقه ومداه  العنف ضد املرأة     أشكال
، وتـوفري احلمايـة واإلغاثـة وسـبل         ناةاجل، ومقاضاة ومعاقبة    احلاالت املبلغ عنها  يف  

  .سرهنوأُ للضحايا ،االنتصاف، مبا يف ذلك التعويض املالئم

   يف فترة ما بعد االنتخابات ضد املرأةالعنف    
للـتالحم  ترحب اللجنة بإنشاء جلنة احلقيقة والعدالة واملـصاحلة واللجنـة الوطنيـة         -٢٥

الـيت  العنف  أعمال  ذ توصيات جلنة التحقيق يف       تالحظ بقلق التأخري يف تنفي     واالندماج، لكنها 
 إىل إنشاء مكتب للمقرر اخلـاص بـشأن        وهي التوصيات اليت دعت    ، بعد االنتخابات  حدثت

العنف ومقاضـاة   أعمال  العنف واإلصالحات الدستورية، فضالً عن حمكمة خاصة للتحقيق يف          
نسي والعنف القائم على     العنف اجل   أعمال  كذلك أن معظم مرتكيب     اللجنة وتالحظ. امرتكبيه

وتالحظ اللجنة  . ، مبا يف ذلك االغتصاب واالغتصاب اجلماعي، يظلون دون عقاب         نوع اجلنس 
 للعنف يف فترة ما بعد االنتخابات على مشاركة املرأة يف مجيع جوانب احلياة              الضارأيضاً التأثري   

  .العامة والسياسية
  أعمـال ساء والفتيات ضحايالنا ضمان حصولحتث اللجنة الدولة الطرف على     -٢٦

االنتصاف الفعـال مـن خـالل       سبل   احلماية و  على بعد االنتخابات    اليت حدثت العنف  
 ومعاقبتهم ا ومقاضاة مرتكبيه هذه العنفأعمالالتعجيل بإنشاء حمكمة خاصة للتحقيق يف 
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 الدولة الطرف كذلك على أمور أخرى من بينها القيام، مـن             اللجنة وحتث. بشكل فّعال 
 بيئـة   هتيئـة  لضمان   الالزمةل جلنة احلقيقة والعدالة واملصاحلة، بالنظر يف اخلطوات         خال

 وخاصـة متكينية وآمنة للمرأة للمشاركة مشاركة كاملة يف احلياة العامة والـسياسية،             
  .٢٠١٢ اليت سُتجرى يف عاميتصل باالنتخابات العامة املقبلة  فيما

  االجتار باألشخاص واستغالل البغاء    
كمـا ترحـب     ،القانون اجلديد املتعلق باالجتار باألشخاص    اعتماد  ترحب اللجنة ب    -٢٧

 مكافحتها من خـالل     بالسياحة اجلنسية وإىل  جبهود الدولة الطرف الرامية إىل زيادة الوعي        
القيام، يف مجلة أمور، بإنشاء وحدة شرطة سياحية والعمل مع الفنادق ومنظمي الـرحالت              

 قلقهـا   وصلته بالسياحة اجلنسية، لكنها تعرب مرة أخرى عن       طفال   األ ببغاءلزيادة توعيتهم   
 اجلنسية يف هـذا   سياحة  الإزاء استمرار االجتار بالنساء والفتيات واستغالهلن اجلنسي، ودور         

 الدعارة إلعالـة أنفـسهن      ميارسنوتظل اللجنة قلقة أيضاً ألن النساء والفتيات        . اخلصوص
مـن يطلـب    ال ُيجرم إال البغايا يف حني ال ُيعاقـب          وأسرهن نتيجة للفقر، وألن القانون      

وتأسف اللجنة لعدم وجود بيانات فيما يتعلق باالجتار والبغاء، فضالً عـن عـدم         . خدماهتن
  . من االجتار باألشخاص واالستغالل اجلنسيللتصدي لكلوجود خطة عمل وطنية 

التفاقية، مبا يف ذلـك   من ا٦ للمادة   التامتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل التنفيذ         -٢٨
  :من خالل ما يلي

 اجلنـاة التنفيذ الفعلي للتشريع اجلديد املتعلق باالجتار، مبا يضمن معاقبة            )أ(  
  ومحاية ومساعدة الضحايا على النحو املالئم؛

زيادة جهودها الرامية إىل التعاون الدويل واإلقليمي والثنائي مع بلـدان             )ب(  
 منع االجتار، وتنـسيق  من أجل، من خالل تبادل املعلومات وبلدان العبور واملقصد  املنشأ  

  اإلجراءات القانونية الرامية إىل مقاضاة املسؤولني عن االجتار باألشخاص؛
إجراء دراسات مقارنة حول االجتار والبغاء لتحديد ومعاجلة األسـباب            )ج(  
ومن أجل  ،  هبنار  واالجتالستغالل اجلنسي   ل الفتيات والنساء    من أجل إهناء تعرض   اجلذرية  
  ؛ إعادة التأهيل واإلدماج االجتماعي للضحاياتيسري

وضع برامج لصاحل   سألة البغاء، مبا يف ذلك      مل للتصدي هنج شامل    اتباع  )د(  
مـن يطلبـون     البغاء، ووضع تشريع ملعاقبـة       التوقف عن ممارسة  النساء الاليت يرغنب يف     
  ؛خدماهتن اجلنسية كبغايا

الجتار بالنساء والفتيات واستغالهلن    ل للتصديملة  اعتماد خطة عمل شا     )ه(  
لتنفيذ الفّعـال خلطـة     من أجل ا  جنسياً وضمان ختصيص املوارد البشرية واملالية الكافية        

 وإدراج هذه البيانات يف تقريرهـا الـدوري         مصّنفةالعمل هذه، مبا يف ذلك مجع بيانات        
  .املقبل
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  ة العام السياسية واحلياةاملشاركة يف احلياة    
 الختاذ إجراءات إجيابية بشأن ٢٠٠٦ترحب اللجنة باملرسوم الرئاسي الصادر يف عام    -٢٩

 تالحظ أن هـذا     لكنها يف املائة يف تعيني وترقية النساء يف مجيع الوظائف العامة،            ٣٠ لعتبة ا 
حتـدث  املرسوم يفتقر إىل اإلطار املؤسسي والقانوين الالزم لضمان امتثال احلكومة وأنه مل             

وترحب اللجنة باملبدأ الدسـتوري     . يف هذا الصدد   تغيريات جوهرية    ، أية  نتيجة لذلك  ،بعد
 يف أي هيئة مـن       املنتخبني أو املعينني   الذي ال جيوز مبقتضاه أن يكون أكثر من ثلثي األعضاء         

  . بعدُيقّر تالحظ أن مشروع قانون األحزاب السياسية مل ، لكنهاجنس واحد
  :طرف إىل القيام مبا يليتدعو اللجنة الدولة ال  -٣٠

لتنفيذ املرسوم الرئاسي  تعّجل بوضع اإلطار املؤسسي والقانوين الالزم أن    )أ(  
 وترقية النـساء يف مجيـع       الذي يقضي بتعيني   واملبدأ الدستوري    ٢٠٠٦الصادر يف عام    
  ؛ يف املائة٣٠ بنسبة الوظائف العامة

اسية إلضافة حكم يضمن  النظر يف مشروع قانون األحزاب السي     أن تعيد   )ب(  
   هذا القانون بسرعة؛وأن تصدرحصة للنساء املرشحات 

جملتمع ككل بشأن أمهية مشاركة املرأة يف صـنع     ا لتوعية أنشطة   أن تنفذ   )ج(  
واحملـتمالت   برامج حمددة األهداف لتدريب وتوجيه النساء املرشحات         وأن تضع القرار  

  التفاوض؛ وات القيادةالاليت يشغلن مناصب عامة بشأن مهاروالنساء 
 فعالية التدابري املتخذة والنتائج احملققـة لـضمان          مدى أن ترصد بدقة    )د(  

غ اللجنـة هبـا يف    يف احلياة السياسية واحلياة العامة وأن تبل   مشاركة أوسع مشاركة املرأة   
  .تقريرها القادم

  التعليم    
يف  واسـتبقاء الفتيـات       قيد مبا تبذله الدولة الطرف من جهود لزيادة      تسلم اللجنة     -٣١

 تعرب عـن قلقهـا      لكنها الفجوة بني اجلنسني،     تقليصاملدارس، فضالً عن التقدم احملرز يف       
بصفة اليت تشكل   و نوعية التعليم    اليت تضعف الستمرار احلواجز اهليكلية وغريها من احلواجز       

، تـشمله مـا   وتشمل هذه احلواجز، يف مجلة      .  تعليم الفتيات والشابات   أمامخاصة عقبات   
وتعرب اللجنـة   . االفتقار إىل البنية التحتية املادية والعدد احملدود للمعلمني املدربني واملؤهلني         

 يف تنفيذ جمانية التعليم الثـانوي، واالنتـشار الواسـع النطـاق     إزاء التأخريعن قلقها أيضاً    
بة الذكور،   اجلنسي على الفتيات والتحرش هبن من جانب املدرسني والطل         ملمارسات االعتداء 

والتأثري السليب للممارسات التقليدية الضارة، مثل الزواج باإلكراه ويف سن مبكـرة، علـى              
 قدرة الفتيات احلوامل على ممارسـة حقهـن         اليت حتد من  تعليم الفتيات، واستمرار احلواجز     

  .التعليم يف
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وعلـى   من االتفاقيـة   ١٠حتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز امتثاهلا للمادة           -٣٢
. إذكاء الوعي بأمهية التعليم بوصفه حقاً من حقوق اإلنسان وأساسـاً لـتمكني املـرأة              

  :ولتحقيق ذلك، حتث اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي
 املساواة يف وصول الفتيات والنساء إىل مجيع مستويات وميـادين           نضما  )أ(  

ة اليت قد تشكل يف بعـض املنـاطق         التعليم، واختاذ خطوات للتغلب على املواقف التقليدي      
الفتيات عن    انقطاع ملشكلة ارتفاع معدالت  تعليم الفتيات والنساء، والتصدي     أمام  عقبات  

الدراسة، وتعزيز سياستها املتعلقة بإعادة قبول الفتيات احلوامل واألمهات الصغريات السن           
  ؛ املدارسيف 

 وزيـادة  يف املـدارس  تعزيز إذكاء الوعي يف صفوف املسؤولني والطالب      )ب(  
تدريبهم، وتوعية األطفال عن طريق وسائط اإلعالم ومن خالل وضع آليـات لإلبـالغ              
  واملساءلة لضمان املالحقة القضائية جلميع مرتكيب االعتداءات اجلنسية على فتيات املدارس؛ 

العتداء اجلنسي على الفتيـات     تنفيذ سياسة عدم التسامح فيما يتعلق با        )ج(  
  .رتكيب هذه اجلرائممب إنزال عقوبات مناسبةن يف املدارس، وضمان والتحرش هب

  الةالعم    
، يف مجلة أمور، التمييز     حيظر الذي   ٢٠٠٧ترحب اللجنة باعتماد قانون العمالة لعام         -٣٣

على أساس اجلنس واحلمل والذي ينص على املساواة يف األجر لقاء العمل املتساوي القيمة،              
 إزاء تـدين  سيما   زاء استمرار التمييز ضد املرأة يف سوق العمل، وال         تعرب عن قلقها إ    لكنها

، والفجوة الواسعة بني النساء والرجال يف       ) يف املائة  ٣٠ (بأجر النساء يف العمل     اخنراطمعدل  
 النساء يف القطاع غري  عمل تركزإزاءوتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً . األجور، والتفرقة املهنية

وبينمـا  . ستفدن فيه من الضمان االجتماعي أو غريه من االسـتحقاقات         النظامي الذي ال ي   
تالحظ اللجنة أن قانون العمالة يتضمن حكماً خاصاً بشأن التحرش اجلنسي بالنساء، فإهنـا              

 إىل اختاذ تدابري إجيابية ملنـع التحـرش    ال ُيدعون  أصحاب العمل الذين   ألنتعرب عن قلقها    
وتعرب اللجنة عـن قلقهـا كـذلك        .  عامالً فأكثر  ٢٠هم   إال إذا كان لدي    اجلنسي بالنساء 

  .  يف الدولة الطرف الصغرياتالرتفاع مستوى عمل الفتيات
  :تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل القيام مبا يلي  -٣٤

 النساء يف    مشاركة اختاذ تدابري، مبا يف ذلك إجراءات إجيابية، لزيادة معدل          )أ(  
  التفاقية؛ من ا١١ وفقاً للمادة بأجرالعمل 

  يف املهنـة األفقي والرأسـي  اجلهود الرامية إىل القضاء على التمييزتعزيز    )ب(  
) د(١١ وفقاً للمـادة     واختاذ تدابري لضمان املساواة يف األجر لقاء العمل املتساوي القيمة         

، مبـا يف ذلـك تطبيـق        ١٠٠ رقم    العمل الدولية  وألحكام اتفاقية منظمة  من االتفاقية   
  العمل يف القطاعني العام واخلاص؛خمططات تقييم 
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تعزيز جهودها الرامية إىل القضاء على عمل األطفال عن طريق إنفـاذ              )ج(  
دي للفتيات  التعليم اإللزامي وتقدمي الدعم للتعليم كوسيلة للتمكني الشخصي واالقتصا        

  والفتيان؛
 سـيما  الاختاذ خطوات استباقية لضمان حصول مجيـع األطفـال، و           )د(  
على التعليم األساسي والرعاية الصحية واحلماية اليت تؤمنها معايري العمل الدنيا            الفتيات،

  .اليت وضعتها منظمة العمل الدولية

  التمكني االقتصادي للمرأة    
منظمـي  ترحب اللجنة بإنشاء صندوق متكني الشباب لتوفري الدعم للـشباب مـن               -٣٥

اليت متثل اخلطة الرئيسية    ،  "٢٠٣٠يا لعام   رؤية كين "، وصندوق مشاريع املرأة، وكذلك      املشاريع
 تعرب عن   لكنها،   من األولويات  ملسائل اجلنسانية ا واليت تعترب معاجلة   االقتصادية يف كينيا     للتنمية

 ال يزالون يعيـشون  -  ومعظمهم من النساء-يقرب من نصف السكان يف كينيا     قلقها ألن ما  
 ممثلة بصورة نساءن األسر املعيشية اليت تعيلها   وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً أل     . حتت خط الفقر  

وتعرب اللجنة عـن    . غري متناسبة يف فئة األسر اليت تعاين من الفقر املزمن واليت ترتلق حنو الفقر             
 دراسات حديثة تشري إىل أن النساء يواجهن معوقات كبرية تشمل حمدوديـة             ألنقلقها كذلك   

األرض، ورأس املال، وتـسهيالت التمويـل البـالغ     إىل عوامل اإلنتاج الرئيسية مثل       وصوهلن
  .الصغر، فضالً عن عدة عراقيل قانونية وإدارية حتد من قدرهتن على تنظيم املشاريع

  :حتث اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي  -٣٦
حتقيـق  مواصلة تكثيف جهودها يف جمال تنفيذ برامج للحد من الفقر و            )أ(  
 يف املناطق الريفية واحلضرية، وضمان مشاركة املرأة يف ،عد اجلنساينلبا مع مراعاة ،التنمية

  الربامج؛ تطوير هذه
مواصلة وضع سياسات حمددة األهداف وخدمات دعم للنساء من أجل            )ب(  

  . النساء الريفياتسيما الختفيف وطأة الفقر واحلد منه بني النساء، 

  الصحة    
 الـصحة اإلجنابيـة      حبق املرأة يف   ة االعتراف تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاي        -٣٧

 اإلجنابيـة حـىت      املتصلة بالصحة   يف الدولة الطرف وإزاء عدم صدور قانون احلقوق        ومحايته
 ٤١٤( معـدالت الوفيـات النفاسـية        إزاء ارتفـاع  تعرب عن قلقها بوجه خاص      و،  اآلن
ويـثري  ،  )٢٠٠٨ يف عام    ١٠٠ ٠٠٠ لكل   ٤٨٨ ب مقارنة   ٢٠٠٣  يف عام  ١٠٠ ٠٠٠ لكل

ائـة   يف امل٩٥ن إحيث ) ١ ٣٠٠ إىل ١ ٠٠٠(هذا املعدل القلق بوجه خاص يف مشال كينيا        
 أن  بقلـق وتالحظ اللجنة أيـضاً     . قابالت ماهرات وجود  دون  من الوالدات تتم يف املرتل      

يزال من أهم األسباب اليت تؤدي إىل ارتفـاع معـدل الوفيـات              اإلجهاض غري القانوين ال   
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ون الدولة الطرف الذي يفرض قيوداً على اإلجهاض يدفع املرأة إىل اللجـوء           النفاسية وأن قان  
 الوفيات الناجتـة  إزاء عددويساور اللجنة قلق أيضاً . إىل اإلجهاض غري املأمون وغري القانوين   
يف سياسات صحة األمومة ال توفر عنايـة كافيـة           عن اإلجهاض غري املأمون وتأسف ألن     

 إزاء العدد ويساور اللجنة قلق كذلك     . ن اإلجهاض غري املأمون    الناشئة ع  حاالت املضاعفات 
 اإلجنابية  خدمات الصحة وصول املرأة إىل    حمدودية  من حاالت محل املراهقات، و    اً  الكبري جد 

ن بـرامج التثقيـف     أل يف املناطق الريفيـة، و     سيما الوالصحة اجلنسية ذات النوعية العالية،      
احلمل املبكر ومكافحة األمـراض      ملنعاً  كافياً  يل اهتمام اجلنسي القائمة ليست كافية، وال تو     
   .املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي

  :حتث اللجنة الدول الطرف على القيام مبا يلي  -٣٨
 رعايـة   علـى  املـرأة    حصولاختاذ مجيع التدابري الالزمة لزيادة فرص         )أ(  
اإلجنابيـة علـى وجـه      اإلجنابية واخلدمات ذات الصلة، وإصدار قانون احلقوق         الصحة

 املتعلقـة   ١٢لجنة بشأن املادة    الصادرة عن ال   ٢٤السرعة، يف إطار التوصية العامة رقم       
  ؛باملرأة والصحة

 حدوث الوفيات النفاسية وإذكاء     خفض معدل تعزيز جهودها من أجل       )ب(  
الوعي يف هذا الصدد وزيادة فرص وصول املرأة إىل مرافق الرعاية الصحية واملـساعدة              

   يف املناطق الريفية؛سيما  الطبية املقدمة من عاملني مدربني؛ال
متكني النساء من احلصول على خدمات جيدة ملعاجلة املضاعفات النامجة            )ج(  

جهاض هبدف إلغـاء    إلعن اإلجهاض غري املأمون والنظر يف استعراض القوانني املتعلقة با         
 مبا يتماشى مـع      وذلك ن لإلجهاض، األحكام العقابية املفروضة على النساء اللوايت خيضع      

  ؛إعالن ومنهاج عمل بيجنيللجنة والصادرة عن ا ٢٤التوصية العامة رقم 
 جهودها املبذولة لزيادة املعرفة بوسائل منع احلمـل          نطاق تعزيز وتوسيع   )د(  

امليسرة وبسبل الوصول إليها يف مجيع أحناء البلد ولضمان أال تواجه املـرأة يف املنـاطق                
  عراقيل يف الوصول إيل املعلومات واخلدمات املتعلقة بتنظيم األسرة؛ الريفية 

 اجلنسي على نطاق واسع وتوجيهه إىل الفتيات والفتيـان          التثقيفتعزيز    )ه(  
من املراهقني، مع إيالء اهتمام خاص ملنع احلمل املبكر وملكافحة اإلصابة باألمراض الـيت              

  .اإليدز/نقص املناعة البشرييف ذلك فريوس تنقل باالتصال اجلنسي، مبا 

  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشري    
ترحب اللجنة باملبادرات اليت اختذهتا الدولة الطرف للوقايـة مـن فـريوس               -٣٩
اية من فـريوس     قانون الوق   اعتماد اإليدز ومكافحته، مبا يف ذلك    /املناعة البشري   نقص

اتيجية الوطنيــة اإليــدز ومكافحتــه واخلطــة االســتر/نقــص املناعــة البــشري
 تالحظ بقلق بالغ أن الدولة الطـرف        لكنها،  ٢٠١٢/٢٠١٣- ٢٠٠٩/٢٠١٠  للفترة
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بالفريوس على حنو تزال تواجه وباًء خطرياً يف هذا الصدد وأن النساء والفتيات يصنب   ال
 الـاليت تتـراوح أعمـارهن    اإلناث، حيث إن نسبة اإلصابة يف صفوف   غري متناسب 

 يف  ٤,٣ (صفوف الذكور أعلى من نسبة اإلصابة يف      ) ائة يف امل  ٨( سنة   ٤٩ و ١٥  بني
ن النساء والفتيات قد يتعرضن بصفة      ألوتعرب اللجنة يف هذا الصدد عن قلقها        ). املائة

ن اسـتمرار وجـود     أل مرتبطة بنوع اجلـنس، و     وجود أعراف خاصة لإلصابة بسبب    
ين للمرأة والفتيات عالقات قائمة على قوة غري متكافئة بني الرجل واملرأة والوضع الدو          

 تعرضهنقد يعرقل قدرهتن التفاوضية بشأن إقامة ممارسات جنسية مأمونة وقد يزيد من 
  .إلصابةل

  :تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل القيام مبا يلي  -٤٠
 نقص املناعـة    اختاذ تدابري متواصلة ومستدامة ملعاجلة مسألة تأثري فريوس         )أ(  
   االجتماعية واألسرية؛عواقبهتيات، فضالً عن اإليدز على النساء والف/البشري
على متكني املرأة، وتضمني سياساهتا وبراجمهـا املتعلقـة          زيادة تركيزها   )ب(  

اإليدز منظوراً جنسانياً واضحاً وجلياً، وتعزيز دور الرجال        /بفريوس نقص املناعة البشري   
  يف مجيع التدابري ذات الصلة؛

البلد ومحالت تستهدف املوظفني احلكوميني     تنظيم محالت يف مجيع أرجاء        )ج(  
 واعتماد ُنُهج موجهة    إرساء مبسائل الوقاية واحلماية واحلفاظ على السرية هبدف         للتوعية

  .اإليدز/لقطاعات حكومية متعددة ملكافحة فريوس نقص املناعة البشري

 املرأة الريفية    

لنساء يف املناطق    ا  تعانيه الذي قلقها إزاء وضع احلرمان      مرة أخرى عن   اللجنة   تعرب  -٤١
، وهو وضع من مساته الفقـر واألميـة         )يف كينيا نساء  ال يشكلن أغلبية    حيث( النائيةالريفية  

وصعوبة الوصول إىل اخلدمات الصحية واالجتماعية ونقص املشاركة يف عمليات صنع القرار            
 واملمارسـات   األعـراف أن عن قلقها مـن  وتعرب اللجنة جمدداً  . على صعيد اجملتمع احمللي   

 ملكية  حيازة يف حرمان املرأة من اإلرث أو من          تتسبب التقليدية، السائدة يف املناطق الريفية،    
 أنه مل يتم بعد إقرار تشريع مالئـم  وتالحظ اللجنة أيضاً  .كاتل وغري ذلك من املمت    األراضي

  . يكفل احلماية الفعالة حلقوق املرأة يف ملكية األرض
  :ة الطرف إىل القيام مبا يليتدعو اللجنة الدول  -٤٢

 وضع وتنفيذ خطط     مشاركة املرأة يف    وتعزيز اختاذ التدابري الالزمة لزيادة     )أ(  
 النساء اللوايت   سيما ال،  ات الريفي النساء، وإيالء اهتمام خاص الحتياجات      التنمية احمللية 

وصـوهلن   وزيادة فرصُيِعلْن أسراً، عن طريق ضمان مشاركتهن يف عمليات صنع القرار   
 واملرافق الصحية واألراضي اخلصبة واملشاريع      النقيةإىل اخلدمات الصحية والتعليم واملياه      

  املدرة للدخل؛
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عي واضح حلماية حقوق املـرأة يف ملكيـة األراضـي    يوضع إطار تشر    )ب(  
  .وتوارثها
 يف سيما الألعراف واملمارسات التقليدية السلبية، ل للتصدياختاذ تدابري   )ج(  

  .اطق الريفية، اليت تؤثر على متتع املرأة التام باحلق يف امللكيةاملن

   والنساء الاليت يعشن يف األحياء الفقرية يف احلضراً،الالجئات، واملشردات داخلي    
حباجة النساء   حتديداً الذي يسلم    ٢٠٠٦ترحب اللجنة بإصدار قانون الالجئني لعام         -٤٣

قلقها إزاء الـنقص يف املعلومـات        من جديد عن     عربت لكنهاواألطفال إىل رعاية خاصة،     
املقدمة من الدولة الطرف فيما يتعلق بوضع الالجئـات يف املخيمـات يف كينيـا وبـشأن             

إزاء ويـساور اللجنـة قلـق أيـضاً     .  من النساء الكثريمنهمو اً،األشخاص املشردين داخلي  
الـيت تلـت    لعنف  ألعمال ا يجة  نتاً  ملعلومات اليت تفيد بأن عدداً كبرياً من املشردات داخلي        ا

تم إعادة  ت مل   ٢٠٠٨مارس  / إىل آذار  ٢٠٠٧ديسمرب  / يف الفترة من كانون األول     االنتخابات
توطينهن حىت اآلن وخيشني على سالمتهن وال يزلن يتعرضن للعنف اجلنسي والعنف القـائم              

 النـساء   إزاءويساور اللجنة قلق أيـضاً      . على نوع اجلنس وإساءة املعاملة يف هذه املخيمات       
ويواجهن خطـر   والفتيات الاليت يعشن يف األحياء الفقرية يف احلضر واملستوطنات العشوائية           

 مـن  الوصول إىل املرافق الصحية املالئمة، ممـا يزيـد     واحلرمان من  اجلنسي   التعرض للعنف 
  .على صحتهناً احتمال تعرضهن للعنف اجلنسي ويؤثر سلبي

يف اً  صورة عاجلة حلالة الالجئات واملشردات داخلي      اللجنة طلبها التصدي ب    تكرر  -٤٤
 فيما يتعلق بالوسائل املستخدمة حلماية أولئك النساء من مجيـع أشـكال             سيما الكينيا،  

وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على      . العنف واآلليات املتاحة لإلصالح وإعادة التأهيل     
اً د الالجئات واملشردات داخلي   العنف ض أعمال  اختاذ خطوات للتحقيق مع مجيع مرتكيب       

 مع اجملتمع  يف هذه اجلهودوتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة التعاون. ومعاقبتهم
وحتث اللجنة الدولة الطـرف     . الدويل، وخباصة مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني      

العـشوائية  على توفري خدمات فعالة للشرطة يف األحياء الفقرية يف احلضر واملستوطنات            
وعلى التصدي ملسألة العنف القائم على نوع اجلنس واألشكال األخرى مـن العنـف              

رة مباشرة لكـل     القيام بصورة عاجلة بتوفري املرافق الصحية يف املناطق اجملاو         بوسائل منها 
  .أسرة معيشية

  الزواج والعالقات األسرية    
ع قانون موحد للـزواج     ترحب اللجنة باخلطوات اليت اختذت من أجل وضع مشرو          -٤٥

  النص احلايل ملشروع قانون    ألنالقلق  ب تشعرإال أهنا   ينص على تسجيل مجيع أشكال الزواج،       
وتأسف اللجنة لعدم االعتراف باإلسهام غري النقدي للمرأة        .  تعدد الزوجات  ال حيظر  الزواج

 يـساور   وعالوة على ذلك،  . ٢٠٠٦ يف عام  إيتشاريا    قضية يف أعقاب يف ممتلكات الزوجية    
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)  محاية ممتلكـات الزوجيـة     تنص على  اليت( من الدستور اجلديد     ٦٨اللجنة قلق ألن املادة     
ممتلكـات   "ملفهوماً  ضيقاً   تعريف يتضمنان،  ة احلالي بصيغتهومشروع قانون ممتلكات الزوجية،     

 أخـرى   استحقاقات مما يؤدي إىل استبعاد      ، وحدها املاديةوحيصراهنا يف املمتلكات    " الزوجية
املمتلكات املوزعة عند انتهاء رابطـة        من .خلإل املعاشات التقاعدية والتأمني على احلياة،       مث

 وتشعر اللجنة بالقلق كذلك ألن قوانني       .الزوجية، على الرغم من احلصول عليها أثناء الزواج       
 الدستورية؛ وترحب اللجنة بـااللتزام    اإلرث اإلسالمية التمييزية ال تزال معفاةً من املراجعة         

الذي أبدته الدولة الطرف أثناء احلوار بإعادة النظر يف قانون اخلالفة من أجل إلغاء األحكام               
  .التمييزية

  :تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ما يلي  -٤٦
  ؛النص يف مجيع قوانني الزواج على حظر تعدد الزوجات  )أ(  
  قـضية  احلكـم يف   ضمان أن ينقض مشروع قانون ممتلكات الزوجيـة         )ب(  

 يف ممتلكات الزوجية،     للمرأة  قيمة متساوية لإلسهام غري النقدي     من أجل إعطاء   يتشارياإ
وحصول املرأة على نصيب متكافئ يف ممتلكات الزوجية بصرف النظـر عـن طبيعـة               

  إسهامها؛
  املادية وغري املادية؛توسيع تعريف ممتلكات الزوجية ليشمل املمتلكات   )ج(  
نظر يف قانون اخلالفة هبـدف إلغـاء األحكـام          التعجيل بعملية إعادة ال     )د(  
  .التمييزية

  الربوتوكول االختياري    
 النظر بصورة إجيابيـة يف       حالياً تالحظ اللجنة أن الوفد قد أفاد شفوياً بأنه جيري          -٤٧

التصديق على الربوتوكول االختياري لالتفاقية، وحتث الدولة الطرف علـى التعجيـل            
  .الربوتوكول االختياريجبهودها من اجل التصديق على 

  ٢٠ من املادة ١الفقرة     
 ١تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل يف أقرب وقت ممكن تعديل الفقرة                -٤٨

  . من االتفاقية فيما يتعلق بوقت اجتماعات اللجنة٢٠من املادة 

  إعالن ومنهاج عمل بيجني    
ـ           -٤٩ امالً، لـدى تنفيـذ     حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تستخدم استخداماً ك

االلتزامات اليت تقع على عاتقها مبوجب االتفاقية، إعالن ومنهاج عمل بـيجني اللـذين              
 تقريرها الـدوري املقبـل      ُتضمِّنيعززان أحكام االتفاقية، وتطلب إىل الدولة الطرف أن         

  .معلومات يف هذا الصدد
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  األهداف اإلمنائية لأللفية    
تفاقية تنفيذاً كامالً وفعاالً هو أمر ال غـىن عنـه           تشدد اللجنة على أن تنفيذ اال       -٥٠

 إىل إدماج منظور جنساين      الدولة الطرف  وتدعو اللجنة . لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية   
وما يعبِّر تعبرياً صرحياً عن أحكام االتفاقية يف مجيع اجلهود الرامية إىل حتقيـق األهـداف                

طرف تضمني تقريرها الدوري املقبل معلومـات يف        اإلمنائية لأللفية، وتطلب إىل الدولة ال     
  .هذا الصدد

  النشر    
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطـاق               -٥١

واسع يف كينيا من أجل تعريف الشعب ومسؤويل احلكومـة والـسياسيني والربملـانيني              
 لضمان مـساواة    اتُِّخذت اليت   واملنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان باخلطوات     

املرأة مبوجب القانون وحبكم األمر الواقع، واخلطوات اإلضافية اليت يلزم اختاذها يف هـذا     
. وتوصي اللجنة بأن يتم نشر هذه املالحظات أيضاً على مستوى اجملتمعات احمللية          . الصدد

 التقدم احملرز يف وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم سلسلة من االجتماعات ملناقشة
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر على نطـاق          . تنفيذ هذه املالحظات اخلتامية   

واسع، وال سيما يف صفوف املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان، التوصـيات            
العامة الصادرة عن اللجنة، وإعالن ومنهاج عمل بيجني، ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة            

املـساواة بـني اجلنـسني      : ٢٠٠٠املرأة عام   "شرين للجمعية العامة حول موضوع      والع
  ".والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين

  التصديق على املعاهدات األخرى    
الصكوك الدولية الرئيسية   إىل   الدولة الطرف    انضمامتالحظ اللجنة أن من شأن        -٥٢

املرأة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف مجيع       أن يعزز متتع     )١(التسعة حلقوق اإلنسان  
ولذلك فإن اللجنة تشجع حكومة كينيا على النظر يف التـصديق علـى             . مناحي احلياة 

املعاهدات اليت مل تدخل بعد طرفاً فيها، أي االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال               
  .يع األشخاص من االختفاء القسرياملهاجرين وأفراد أسرهم، واالتفاقية الدولية حلماية مج

  

__________ 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة               )١(
والسياسية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال              

، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو          التمييز ضد املرأة  
املهينة، واتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم،               

 .األشخاص ذوي اإلعاقةواالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، واتفاقية حقوق 



CEDAW/C/KEN/CO/7 

GE.11-41855 18 

  متابعة املالحظات اخلتامية    
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم، يف غضون سنتني، معلومات خطية عن               -٥٣

  .أعاله) ه(-)أ(٢٢و) أ(١٢اخلطوات املتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرتني 

  املساعدة التقنية    
 بأن تستفيد من املساعدة التقنية يف وضع وتنفيـذ          توصي اللجنة الدولة الطرف     -٥٤

. برنامج شامل يهدف إىل تنفيذ التوصيات املذكورة أعاله وأحكـام االتفاقيـة ككـل             
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل متتني أواصر تعاوهنا مـع الوكـاالت املتخصـصة               كما

تحدة املعين بتحقيق املساواة     األمم امل  كيانوالربامج التابعة ملنظومة األمم املتحدة، مبا فيها        
بني اجلنسني ومتكني املرأة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمـة األمـم املتحـدة              
للطفولة، وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العاملية، ومفوضـية األمـم            

  .املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وشعبة أإلحصاءات

  إعداد التقرير املقبل    
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تكفل مشاركة مجيع الـوزارات واهليئـات               -٥٥

 املنظمـات النـسائية     شىتالعامة يف إعداد تقريرها املقبل والتشاور يف الوقت نفسه مع           
  .ومنظمات حقوق اإلنسان

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تستجيب يف تقريرهـا الـدوري املقبـل                -٥٦
وتدعو .  من االتفاقية  ١٨ها يف هذه املالحظات اخلتامية يف إطار املادة         للشواغل املعرب عن  

  .٢٠١٥فرباير /اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري الثامن يف شباط
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اتباع املبادئ التوجيهية املنسقة بـشأن تقـدمي               -٥٧

اإلنسان، مبا يف ذلك املبادئ التوجيهية املتعلقة       التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق      
بإعداد وثيقة أساسية موحدة ووثائق تتعلق مبعاهدات بعينها، وهي املبادئ التوجيهية اليت            

 يف  ات معاهدات حقوق اإلنسان املعقود    أقرت يف االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئ       
 تطبيق املبـادئ التوجيهيـة      وجيب). Corr.1 و HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيه  /حزيران

لتقدمي التقارير املتعلقة مبعاهدات بعينها، وهي املبادئ التوجيهية اليت اعتمدهتا اللجنـة يف             
، اجلـزء األول، املرفـق      A/63/38 (٢٠٠٨يناير  /دورهتا الرابعة املعقودة يف كانون الثاين     

فهـذه  . ة أساسية موحـدة  وثيقاملتعلقة بإعداد، مقترنة باملبادئ التوجيهية املنسقة      )األول
املبادئ التوجيهية تشكل جمتمعة املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير مبوجب اتفاقيـة         

وينبغي أال يتجاوز عدد صفحات الوثيقـة       . القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      
ة األساسية  صفحة، بينما ينبغي أال يتجاوز عدد صفحات الوثيق ٤٠املتعلقة مبعاهدة بعينها    

  . صفحة٨٠املوحدة احملدَّثة 

        


