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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الدورة التاسعـة والثالثون

   ٢٠٠٧أغسطس / آب١٠ -يوليه / متوز٢٣
 كينيا :التعليقات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة  

ــا       - ١ ــسادس لكينيـ ــامس والـ ــدوريني اخلـ ــرين الـ ــامع للتقريـ ــر اجلـ ــة يف التقريـ ــرت اللجنـ نظـ
)CEDAW/C/KEN/6 ( ٢٠٠٧ يوليــه/متــوز ٢٧ املعقــودتني يف ٨٠٠ و ٧٩٩يف جلــستيها) نظــرا 

CEDAW/C/SR.799 (B)و SR.800 (B) .(    اللجنـة يف   وترد قائمة القضايا واألسـئلة الـيت طرحتـها
 .CEDAW/C/KEN/Q/6/Add.1، بينما ترد ردود كينيا يف الوثيقة CEDAW/C/KEN/Q/6الوثيقة 

 
 مقدمة  

 تقريرهـا اجلـامع للتقريـرين الـدوريني         لتقـدمي اللجنة عن تقديرها للدولة الطـرف       تعرب   - ٢
 كمـا تعـرب     .اخلامس والسادس، الـذي تقيـد باملبـادئ التوجيهيـة للجنـة بـشأن إعـداد التقـارير                 

 علـى قائمـة القـضايا    اخلطيـة اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف عن العرض الـشفوي، والـردود          
 العامل ملا قبل الدورة واإليضاحات اإلضافية لألسـئلة الـيت طرحتـها    هاريقف أثارهاواألسئلة اليت   

 .لجنة شفويالا
ــسانية          - ٣ ــشؤون اجلن ــر ال ــساعد وزي ــة الطــرف برئاســة م ــد الدول ــى وف ــة عل ــثين اللجن وت

والرياضــة والثقافــة واخلــدمات االجتماعيــة، الــذي ضــم أيــضا ممــثلني عــن خمتلــف اإلدارات          
كمـا تعـرب     .ربة يف طائفة واسـعة مـن اجملـاالت املـشمولة باالتفاقيـة            احلكومية ممن يتمتعون باخل   

 .اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي دار بني الوفد وأعضاء اللجنة
وتالحظ اللجنة مع التقـدير أن التقريـر أُعـد مـن خـالل عمليـة قائمـة علـى املـشاركة،                       - ٤

تعـرب اللجنـة عـن تقـديرها حللقـات          كمـا    .ضمت هيئات حكوميـة ومنظمـات غـري حكوميـة         
 مع طائفـة مـن اهليئـات احلكوميـة واملنظمـات غـري احلكوميـة بـشأن                قدهتا احلكومة العمل اليت ع  
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تنفيذ التعليقات اخلتامية اليت أعقبـت النظـر يف تقريـر كينيـا اجلـامع للتقريـرين الـدوريني الثالـث                     
  ).A/58/38انظر  (٢٠٠٣والرابع يف عام 

 
 ابيةاجلوانب اإلجي  

جنــة علــى الدولــة الطــرف لتطبيقهــا نظــام التعلــيم اإللزامــي اجملــاين يف املرحلــة    لتــثين ال - ٥
 .٢٠٠٣االبتدائية منذ عام 

 الـذي حيظـر     ،٢٠٠١ قـانون الطفـل لعـام        إلقرارهـا تثين اللجنـة علـى الدولـة الطـرف          و - ٦
 .تشويه األعضاء التناسلية لألنثى وزواج القُصَّر املبكر أو باإلكراه

 قــانون  ســنعلــى النحــو املبــيَّن يفترحــب اللجنــة باهتمــام الدولــة الطــرف بــاملعوقني، و - ٧
 .وإنشاء جملس شؤون املعوقني) ٢٠٠٣ ()من قوانني كينيا، ١٤الفصل (املعوقني 

، ٢٠٠٣وتالحــظ اللجنــة مــع التقــدير ســّن قــانون أخالقيــات املــوظفني العــامني لعــام    - ٨
 .ن العملالذي حيظر التحرش اجلنسي يف مكا

 الــذي الفئــات املــستهدفةنــشائها صــندوق تنميــة إلوتــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف  - ٩
 .املرأة يف الريفيرمي إىل النهوض حبياة 

 
 جماالت القلق الرئيسية والتوصيات  

بينما تـشري اللجنـة إىل التـزام الدولـة الطـرف بالتنفيـذ املنـهجي واملتواصـل جلميـع                     - ١٠
 أن الـشواغل والتوصـيات احملـددة يف هـذه التعليقـات اخلتاميـة        تـرى  فإهنـا    أحكام االتفاقية، 

تتطلب اهتماما ذا أولوية من الدولة الطرف اعتبارا من اآلن وحىت تقدمي التقرير الـدوري               
وبناء على ذلك، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف التركيـز علـى تلـك اجملـاالت يف                  .املقبل

عن اإلجراءات املتخذة والنتـائج احملققـة يف تقريرهـا الـدوري            أنشطتها التنفيذية، واإلبالغ    
 مجيـع الـوزارات      علـى   هذه التعليقات اخلتامية   تعميمكما تطلب إىل الدولة الطرف       .املقبل

 .والربملان هبدف كفالة تنفيذها الكامل
 األحكـام   يلغـي وبينما تالحظ اللجنة حمـاوالت الدولـة الطـرف اعتمـاد دسـتور جديـد                 - ١١
مــن )) ج ( و)ب (٤ (٨٢مــن أن املــادة العميــق تعــرب عــن قلقهــا فإهنــا يزيــة ضــد املــرأة، التمي

ينطبـق   تـزال موجـودة، وهـي تـنص علـى أن ضـمان الدسـتور لعـدم التمييـز ال          دستور كينيـا ال  
ت الـزواج، والطـالق، والتـبين، ودفـن         سـيما يف جمـاال     قوانني األحوال الشخـصية، وال    بالنسبة ل 
 الـيت تـنص   ، مـن الدسـتور  ٩٠ما تعرب اللجنة عن قلقها فيما خيـص املـادة       ك .، واملرياث املوتى

 نوتـشري اللجنـة إىل أ      .على أن جنسية األب حتـدد اكتـساب اجلنـسية بـامليالد يف حالـة الـزواج                
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كما تالحـظ اللجنـة مـع القلـق          .التفاقيةا يتنافان مع وضد املرأة   يشكالن متييزا    ني احلكم ينهذ
 .الكامل يف النظام القانوين الداخلي بدمجأن االتفاقية مل ُت

تعـديالت إلدخاهلـا علـى      وحتث اللجنة الدول الطرف علـى أن تعتمـد دون تـأخري              - ١٢
، وغريمها مـن األحكـام      ٩٠ و)) ج ( و )ب (٤ (٨٢بطل ماديت الدستور احلايل     تدستور  ال

) أ( ٢ ادتنيالتمييزية، من أجل ضمان املساواة يف احلقوق بني املرأة والرجـل مبـا يتفـق واملـ                
إدمـاج   يف إبطـاء الطرف على املـضي قُـُدما دون        جنة الدولة لوتشجع ال  .من االتفاقية  ٩ و

 .يف النظام القانوين الداخليبشكل كامل املعاهدة 
وتعــــرب اللجنــــة عــــن قلقهــــا مــــن أنــــه رغــــم تــــصديق كينيــــا علــــى االتفاقيــــة يف     - ١٣
تشريعات املالئمـة بعـد تعريفـا للتمييـز       ، مل ُيدرج يف الدستور أو غريه من ال        ١٩٨٤ مارس/آذار

 . من االتفاقية، اليت حتظر التمييز املباشر وغري املباشر١ضد املرأة وفقا للمادة 
وتدعو اللجنة الدولة الطـرف إىل أن ُتـدرج يف الدسـتور أو غـريه مـن التـشريعات                 - ١٤

ر علـى الـسواء مبـا يتفـق     ضد املرأة يشمل التمييز املباشر وغري املباش    املالئمة تعريفا للتمييز  
 . من االتفاقية١واملادة 

 يف إعـداد القـوانني      رئيسيةوتعرب اللجنة عن قلقها من أن االتفاقية مل حتظ بعد بأمهية             - ١٥
 .والسياسة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وحتقيق املساواة بني اجلنسني

 تبين جهودها الرامية إىل حتقيق املـساواة بـني          وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن      - ١٦
لدولـة الطـرف    اتـشجع    و . النطـاق الـشامل لالتفاقيـة       أساس اجلنسني والنهوض باملرأة على   

 نطاق االتفاقية يف التشريعات املالئمة ويف مجيع خطـط احلكومـة وسياسـاهتا،              توردعلى أن   
 .الُصُعدعلى كافة عرب كل القطاعات و

، التــشريعي اإلصــالح املبذولــة لتحقيــقالطــرف  لجنــة جبهــود الدولــةوبينمــا ترحــب ال - ١٧
 إيـالء أولويـة     معـد إزاء  وحتديدا عمل جلنـة إصـالح القـوانني يف كينيـا، فإهنـا تعـرب عـن قلقهـا                    

لإلصــالح القــانوين الــشامل مبــا يــستهدف إزالــة األحكــام التمييزيــة علــى أســاس اجلــنس وســد   
لقانوين يف البلـد ألحكـام االتفاقيـة بـشكل كامـل، ومـن        الفجوات التشريعية حىت ميتثل اإلطار ا     

وتعرب اللجنة عن قلقهـا علـى وجـه اخلـصوص مـن       .أجل حتقيق املساواة للمرأة حبكم القانون
، ومــشروع قــانون املمتلكــات )محايــة األســرة (رتيلمــشروع قــانون العنــف املــإقــرار التــأخري يف 

يغ خمتلفــة منــذ  د اإلعــداد يف صــ  الــذي كــان قيــ  ،الزوجيــة ومــشروع قــانون تكــافؤ الفــرص    
 .١٩٩٩ عام
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إصـالح  مـا جتريـه مـن       كمل دون تـأخري     ستتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تـ       و - ١٨
ــشريع ــة يتـ ــع ال لكفالـ ــال مجيـ ــديل أو إبطـ ــ تعـ ــة   تـ ــل لالتفاقيـ ــة حـــىت متتثـ شريعات التمييزيـ

ح وتشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع جدول زمين واضـ         . وللتوصيات العامة للجنة  
، ومـشروع   )محاية األسرة  (املرتيلمشروع قانون العنف    إلقرار   خاصةوهلذه اإلصالحات،   

وحتـث اللجنـة الدولـة الطـرف         .قانون تكافؤ الفرص ومشروع قانون املمتلكـات الزوجيـة        
ذه اإلصـالحات مـن     هبـ ولويـة   علـى سـبيل األ    هتمـام   االوعي املشرعني بـضرورة      زيادةعلى  

حبكم القانون، وكفالـة االمتثـال لاللتزامـات التعاهديـة الدوليـة      أجل حتقيق املساواة للمرأة  
 .للدولة الطرف

ضرورة وجـود آليـات وطنيـة فعالـة عـن           لـ وبينما تالحظ اللجنة إدراك الدولـة الطـرف          - ١٩
ــة   ــة الوطني ووزارة الــشؤون اجلنــسانية والرياضــة  للمــساواة بــني اجلنــسني  طريــق إنــشائها اللجن

ــة تــشتت جهــود هــاتني  إزاءتعــرب عــن قلقهــا  فإهنــا اعيــة، والثقافــة واخلــدمات االجتم  إمكاني
عــدم متتــع وزارة الــشؤون  القلــق إزاء  عــن  اللجنــةكمــا تعــرب .نقــص مواردمهــاواملؤســستني 
 والقــدرة واملــوارد ، والثقافــة واخلــدمات االجتماعيــة بالــسلطة املؤســسية ، والرياضــة،اجلنــسانية

 تعمــيم مراعــاة املنظــور إســتراتيجيةتنــسيق اســتخدام تعزيــز تنفيــذ االتفاقيــة وفعاليــة يكفــل  مبــا
 .الـُصُعد يف احلكومـة، مبـا يف ذلـك يف املنـاطق الريفيـة              علـى كـل      كـل القطاعـات و     يفاجلنساين  

ــة القلــق مــن أن    جلنــسانية داخــل وزارة ان و املؤســسي إلدارة الــشؤالوضــعكمــا يــساور اللجن
ــة واخلــدمات االجت    ــسانية والرياضــة والثقاف ــشؤون اجلن ــة ال ــد ماعي ــا  ق ملمارســة ال يكــون كافي

  للمـساواة بـني اجلنـسني ومـدافع         فعـال  خـل اهليكـل احلكـومي والعمـل كحـافز         املالئـم دا   النفوذ
 . عنهاحقيقي
 ،وتوصي اللجنـة بـأن تعـزز الدولـة الطـرف علـى وجـه الـسرعة األجهـزة الوطنيـة                     - ٢٠

لــشؤون اجلنــسانية  وهــي حتديــدا اللجنــة الوطنيــة للــشؤون اجلنــسانية والتنميــة ووزارة ا      
والرياضة والثقافة واخلدمات االجتماعية، من أجل كفالة وجود آلية مؤسسية قوية لتعزيز           

إعطـاء  لجنـة الدولـة الطـرف علـى     لوعلـى وجـه اخلـصوص، حتـث ا     .املساواة بـني اجلنـسني   
ــق         ــسيق تطبي ــة لتن ــة الكافي ــشرية واملالي ــوارد الب ــضرورية وامل ــسلطة ال ــة ال ــزة الوطني األجه

 .ية والعمل بفعالية على تعزيز املساواة بني اجلنسنياالتفاق
ويــساور اللجنــة القلــق مــن اســتمرار العــادات واملمارســات والتقاليــد الثقافيــة الــسلبية،  - ٢١

والرجـل  ر املـرأة  ادوألب النمطية الراسخة فيما يتعلـق بـ  ا املتسلطة والقواألبويةوكذلك املواقف  
وتعـرب اللجنـة عـن القلـق ألن هـذه العـادات        .ت احلياةومسؤولياهتما وهوياهتما يف مجيع جماال 

 وعدم املـساواة الـيت      االنتقاص من القدر  واملمارسات تدمي التمييز ضد املرأة، وتتجسد يف حالة         
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صـنع القـرار والـزواج      وجمـال   تعاين منها املرأة يف كثري من اجملـاالت، مبـا يف ذلـك احليـاة العامـة                  
ــات األســرية، و  ــرأة، وأل  اســتمرار يف والعالق ــة الطــرف مل تتخــذ حــىت   العنــف ضــد امل ن الدول

مطيـــة والقـــيم واملمارســـات إجـــراءات مـــستدامة ومنهجيـــة لتغـــيري أو إزالـــة القوالـــب الن  اآلن
 .السلبية الثقافية
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنظر إىل ثقافاهتا باعتبارها جوانب دينامية يف  - ٢٢

أن  وحتث الدولة الطرف على .بالتايل خاضعة للتغيري هي  حياة البلد ونسيجه االجتماعي و    
أو إزالـة املمارسـات   غيري  شاملة، مبا يف ذلك سن تشريعات، لت     إستراتيجيةتنفذ دون تأخري    

مــن ) أ (٥ و) و (٢والقوالــب النمطيــة الثقافيــة الــيت متيــز ضــد املــرأة، وفقــا للمــادتني         
ــة ــذل جهــ     .االتفاقي ــدابري ب ــذه الت ــشمل ه ــي أن ت ــادةود وينبغ ــةلزي ــذا املوضــوع  التوعي   هب

 اجملتمــع، مبــن فــيهم الزعمــاء التقليــديون،   مــستويات مجيــعاملــرأة والرجــل علــىتــستهدف 
للجنـة الدولـة الطـرف علـى التـصدي          احتـث    و .أن تنفذ بالتعاون مع اجملتمـع املـدين       ينبغي  و

ن العــروس بقــوة أكــرب للعــادات واملمارســات الثقافيــة والتقليديــة الــضارة مثــل ممارســيت مثــ 
الفعـال لتـدابري مبتكـرة    االسـتخدام  وتشجع اللجنة الدولة الطرف على      .وتعدد الزوجات 

حتسني  من أجلمع وسائط اإلعالم العمل الرجل و ومن أجل تعزيز فهم املساواة بني املرأة    
 .عرض صورة إجيابية وغري منطية للمرأة

ء والفتيـــات، مبـــا ذلـــك وتعـــرب اللجنـــة عـــن القلـــق إزاء انتـــشار العنـــف ضـــد النـــسا  - ٢٣
وبينمـا ترحـب اللجنـة بـسن قـانون       .املمارسات الثقافية اليت جتـسد العنـف ضـد املـرأة أو تدميـه        

ــساورها     ،)٢٠٠١(الطفــل  ــإن القلــق ي إزاء  الــذي حيظــر تــشويه األعــضاء التناســلية لألنثــى، ف
للنـساء  النسبة  ا ب مشروعيتهاستمرار   املمارسة يف بعض مناطق البلد، وإزاء         هذه استمرار انتشار 

 عــادة لــضغوط مــن أجــل إجــراء هــذه   يتعرضــنيئــ عامــا، والال١٨الالئــي تتجــاوز أعمــارهن 
لعمل يف مـشروع     ا تباطؤ وترية جنة عن قلقها إزاء     لكما ُتعرب ال   .العملية أو ُيرغمن على ذلك    

 .٢٠٠٢ منذ عام  مل يتم البت فيهالذي) محاية األسرة( رتيلقانون العنف امل

كافحـة العنـف    مباألولويـة   االهتمـام علـى سـبيل       جنة الدولة الطرف على     وحتث الل  - ٢٤
ــرأة  ــدابري شــاملة   ،ضــد امل لتــصدي جلميــع أشــكال العنــف ضــد النــساء    ل وعلــى اعتمــاد ت

الطـرف أن تعمـل علـى        تطلـب إىل الدولـة    و. ١٩والفتيات، وذلك وفقا لتوصـيتها العامـة        
تثقيفية، بأن مجيع أشكال العنف ضـد        من خالل وسائط اإلعالم والربامج ال      ،زيادة التوعية 

 متثل شكال من أشكال التمييز مبوجب ،املرأة، مبا يف ذلك تشويه األعضاء التناسلية لألنثى   
وحتـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى تنفيـذ             .االتفاقية ومن مث تشكل انتـهاكا حلقـوق املـرأة         

ألنثى، واعتمـاد تـشريعات   ظر ممارسة تشويه األعضاء التناسلية ل   حت التشريعات القائمة اليت  
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ذه املمارســـة وغريهـــا مـــن    مـــن أجـــل القـــضاء علـــى هـــ    ، حـــسب الـــضرورة ،جديـــدة
ــات ــة   املمارســ ــساء كافــ ــضارة بالنــ ــة الــ ــسابقة    .التقليديــ ــيتها الــ ــة توصــ ــرر اللجنــ وتكــ

 املـرتيل بأن تكفل الدولة الطرف سـرعة سـّن قـانون العنـف             ) ٢٠٨، الفقرة   A/58/38 انظر(
ربملــان علــى إيــالء أولويــة ملــشروع القــانون مــن أجــل ضــمان    وتــشجع ال،)محايــة األســرة(

 إمكانيــة حــصول النــساء والفتيــات مــن ضــحايا العنــف علــى وســائل اإلنــصاف واحلمايــة   
وتطلـب اللجنـة إىل الدولـة        .، وكفالة املالحقة القـضائية الفعالـة للجنـاة ومعاقبتـهم          الفورية

ــة   ــرأة إىل القــضاء   أي الطــرف إزال ــق تعتــرض جلــوء امل ــساعدة   عوائ ــاح امل ــأن تت وتوصــي ب
وتوصـي   .النائيـة  أو املنـاطق      مبا يف ذلـك يف املنـاطق الريفيـة         ،القانونية جلميع ضحايا العنف   

ــسلطة ال     ــة للمــسؤولني يف ال ــرامج تدريبي ــذ ب ــة بتنفي ــوظفني احلكــوميني،   اللجن ــضائية وامل ق
يـع أشـكال     لكفالة توعيتهم جبم   ذ القانون ومقدمي اخلدمات الصحية    إنفا سيما موظفي  وال

 .العنف ضد املرأة وضمان قدرهتم على توفري الدعم الكايف للضحايا
ستـضافة الالجـئني مـن      الوبينما تثين اللجنة علـى الدولـة الطـرف ملـا تبذلـه مـن جهـود                   - ٢٥

 إزاء نقـص املعلومـات الـيت تقـدمها الدولـة الطـرف عـن                 القلـق  البلدان اجملاورة، فإهنا تعرب عن    
وتعـرب   . حيث أن العديد منهم من النـساء       ،نيا وعن املشردين داخليا   الالجئات يف خميمات كي   

 نـصاف اإلمايـة و احل تـوفري اليت تفيد بعدم كفايـة  اللجنة عن القلق بشكل خاص إزاء املعلومات  
 من مجيـع أشـكال العنـف يف جمتمعـات الالجـئني واملـشردين داخليـا واإلفـالت الواضـح                     للمرأة

 .ملرتكيب هذا العنف من العقاب
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها املقبل معلومات شاملة عـن               - ٢٦

سـيما فيمـا يتعلـق مبـا ُيتخـذ مـن وسـائل              حالة الالجئات واملشردات داخليـا يف كينيـا، وال        
ــل       ــات املتاحــة لإلنــصاف والتأهي ــع أشــكال العنــف واآللي ــساء مــن مجي ــة هــؤالء الن  .حلماي

لتحقيـق مـع مجيـع مـرتكيب        اختاذ خطوات ترمـي إىل ا     رف على   حتث اللجنة الدولة الط    كما
 أيـضا الدولـة الطـرف علـى          وتـشجع  .العنف ضد الالجئات واملشردات داخليا ومعاقبتهم     

ســيما مفوضــية األمــم املتحــدة  مواصــلة التعــاون يف هــذه اجلهــود مــع اجملتمــع الــدويل، وال 
 .لشؤون الالجئني

سـيما   ثيل املرأة يف احلياة الـسياسية والعامـة، وال        وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقص مت       - ٢٧
ــان  ــرأة   (يف الربمل ــشكل امل ــث ت ــان املنتخــبني   ٤,٨حي ــن أعــضاء الربمل ــة م ــوزارات ) يف املائ ، وال
، وحمكمــة االســتئناف ) الــوزراء عــدد يف املائــة مــن٥,٨  نــسبةكل املــرأةشحيــث تــ(احلكوميــة 

 يف املائـة مـن      ٢٧  نـسبة  تـشكل املـرأة   حيث  (، والسلك الدبلوماسي    )حيث ال توجد قاضيات   (
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، ويف هيئات صـنع القـرار الـيت ُيختـار أعـضاؤها عـن طريـق                 )لسفراء واملفوضني الساميني  اعدد  
 .مستويات صنع القرارسيما يف  التعيني، وال

تطلب اللجنة إىل الدولـة الطـرف أن تعـزز وتنفـذ تـدابري لزيـادة عـدد النـساء يف                     و - ٢٨
 حتــسني بغيــة، مبــا يف ذلــك الــسلطة القــضائية،  تخــاب والتعــينيالــيت تــشغل باالنالوظــائف 

وتوصي اللجنة بأن توظـف الدولـة الطـرف     . من االتفاقية ٨ و   ٧االمتثال ألحكام املادتني    
وهتيــب اللجنــة بالدولــة  . املتعلقــة بــاملرأة يف احليــاة العامــة٢٣توظيفــا تامــا التوصــية العامــة 

 مـن االتفاقيـة والتوصـية    ٤ من املـادة  ١ا للفقرة خاصة مؤقتة، وفقتتخذ تدابري   الطرف أن   
 للجنة، من أجل التعجيل مبشاركة املرأة بشكل كامل وعلـى قـدم املـساواة مـع         ٢٥العامة  

العليـا مـن دوائـر صـنع        املـستويات   الرجل يف احلياة العامة واحلياة الـسياسية، وال سـيما يف            
زاب الـسياسية الـذي سـيوفر       كما توصـي بالتعجيـل باعتمـاد مـشروع قـانون األحـ             .القرار

حتقيق قدر أكرب من التوازن بني اجلنسني يف املناصـب القياديـة بـاألحزاب           تستهدف  حوافز  
توعيــة بأمهيــة مــشاركة املــرأة يف صــنع القــرار   ال  لزيــادةوتقتــرح تنفيــذ أنــشطة  .الــسياسية

 للمرشــحات لــشغل  موجهــةإرشــاديةو يــةبالنــسبة للمجتمــع ككــل؛ ووضــع بــرامج تدريب 
كمــا توصـي بــأن تــنظم الدولـة الطــرف بــرامج    .ب عامــة واملنتخبــات هلـذه املناصــب مناصـ 
وحتث اللجنة   .تدريب على مهارات القيادة والتفاوض للقيادات النسائية احلالية واملقبلة        لل

الدولــة الطــرف علــى أن ترصــد بدقــة فعاليــة التــدابري املتخــذة والنتــائج احملققــة وأن تقــوم    
 .رها الدوري املقبلباإلبالغ عن ذلك يف تقري

مكافحـة االجتــار بالبـشر، مــن قبيــل   مــن أجــل  املتخـذة وبينمـا ترحــب اللجنـة بالتــدابري    - ٢٩
 رأةإنــشاء وحــدة شــرطة ملكافحــة االجتــار، فــال يــزال يــساورها القلــق إزاء اســتمرار االجتــار بــامل

ء االجتـار    عـن قلقهـا إزا     ، علـى وجـه اخلـصوص      ،وتعرب اللجنة  .يف كينيا والفتيات واستغالهلن   
 أيـضا يـساورها القلـق     و .بالفتيات واستغالهلن جنسيا بسبب فقرهن واحتياجهن إلعالة أسرهن       

بغـاء  معـدالت  بشأن استمرار منو ظاهرة السياحة بـدافع اجلـنس يف البلـد، ممـا يـؤدي إىل زيـادة             
ة ويـساور اللجنـ   . بني الفتيـات الـصغريات والـشابات مـن اخللفيـات احملرومـة         ال سيما األطفال،  

علـى  يف كينيـا    للمحاكمـة    هـن الـاليت خيـضعن        البغايا فقـط، ولـيس الزبـائن،      أن  القلق أيضا من    
 .قانونلل هناك خمالفالرغم من أن البغاء 

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل التعجيل باعتماد مسودة مـشروع قـانون االجتـار         - ٣٠
علــى هــذا باألشــخاص، وحتــث الدولــة الطــرف علــى ضــمان أن يــشتمل مــشروع القــانون 

تدابري للمنع، وأن يـنص علـى حماكمـة ومعاقبـة املتجـرين، ومحايـة ودعـم الـضحايا بـصورة                     
مـن أجـل القـضاء علـى        سباب اجلذريـة لالجتـار       األ الدولة الطرف وتوصي بأن تعاجل    . فعالة
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 أن تبــذل جهــوداالجتــار واذي يعرضــهن لالســتغالل و الــنــساءفتيــات والأســباب ضــعف ال
ــلتأهيــل املــرأة وال ــا  فتي  .ات الــاليت يقعــن ضــحايا لالســتغالل واالجتــار وإدمــاجهن اجتماعي

سياحة بـدافع   وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيـضا إىل إعمـال تـدابري هتـدف إىل مكافحـة الـ                 
وتـدعو اللجنـة    .بالتعـاون مـع البلـدان الـيت ينتمـي هلـا الـسائحون            وأن جيـري هـذا      اجلنس،  

الدولة الطـرف إىل اسـتعراض قوانينـها بـشأن البغـاء لـضمان عـدم جتـرمي املـرأة املـشتغالت                 
 .بالبغاء، وتعزيز ما تبذله من جهود لدعم املرأة الراغبات يف ترك البغاء

ــ - ٣١ يــنص علــى املــساواة يف حقــوق املواطنــة بــني     الدســتور الألن القلــق ساور اللجنــةوي
ــالقلق بوجــه خــاص   و. رأةالرجــل واملــ ــة ب إزاء قــدرة الرجــال الكينــيني علــى مــنح   تــشعر اللجن

تـشعر   و . الكينيـات بـاحلق نفـسه      رأة لزوجـاهتم وأطفـاهلم، يف حـني ال تتمتـع املـ            نسية الكينيـة  اجل
 األطفال املولودين ألمهـات كينيـات يف اخلـارج طلبـات            اللجنة بالقلق أيضا إزاء وجوب تقدمي     

طبـق  ن، بينمـا ال ت  فقـط منحون تصرحيات دخـول حمـدودة املـدة   ُيحيث ،  نسيةللحصول على اجل  
وتـشعر اللجنـة بـالقلق كـذلك         .مثل تلك القيود على أبناء اآلباء الكينيني ألمهات غري كينيات         

ــائهن      هلــن  جــوازات ســفر أجــل إصــدار مــن مــن وجــوب حــصول العازبــات علــى موافقــة آب
 . يف هذا الصددووجوب حصول املتزوجات على موافقة أزواجهن

 مـن   ٩١  و ٩٠ ، املـادتني  إبطـاء وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تعدل، دون          - ٣٢
حبيث ) ن قوانني كينيا م٧٠الفصل  (الدستور الكيين، باإلضافة إىل قانون املواطنة يف كينيا

وتطلب اللجنـة أيـضا إىل الدولـة الطـرف أن           .  من االتفاقية  ٩املادة  ىل  إبشكل كامل   متتثل  
مـن أجـل     ا أو زوجهـ   أبيهـا تلغي دون إبطاء التدابري اليت تقتضي حصول املرأة على موافقة           

 . هلا جواز سفرإصدار
 الــذي حتقــق يف جمــال التعلــيم عــن طريــق تــوفري  كــبريوبينمــا ترحــب اللجنــة بالتقــدم ال - ٣٣

، فإهنا تعرب عن قلقهـا إزاء االخـتالف امللحـوظ يف            ةاالبتدائيامي اجملاين يف املرحلة     اإللزالتعليم  
النائيـة وسـبل احلـصول عليـه، والتفـاوت           أو املنـاطق     الريفية و جودة التعليم بني املناطق احلضرية    

اجلامعــات احلكوميــة، واخنفــاض معــدالت انتقــال     ب الــشابات والــشبان  التحــاقيف معــدالت 
ويـساور اللجنـة القلـق      . تعلـيم االبتـدائي إىل الثـانوي مقارنـة مبثيالهتـا بـني األوالد              من ال  فتياتال

التقليدية اليت تشكل عوائق حتـول دون تعلـيم الفتيـات، إضـافة إىل معـدالت                املواقف  أيضا إزاء   
إىل أن اللجنــة  شريوتــ. تــسرب الفتيــات مــن التعلــيم بــسبب احلمــل والــزواج املبكــر والقــسري 

ظـل  ت والفتيـات   رأةتعلـيم املـ   املنخفـضة ل   تعـدال امليوي يف النـهوض بـاملرأة وأن        التعليم عنصر ح  
 . من أخطر العوائق اليت حتول دون متتعهن الكامل حبقوقهن اإلنسانيةةواحد
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 من االتفاقية وإرهـاف     ١٠وحتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز امتثاهلا للمادة          - ٣٤
الــيت يرتكــز ســس أحــد األحقــوق اإلنــسان ون مــ قالــوعي يف اجملتمــع بأمهيــة التعلــيم كحــ 

لتغلــب مــن أجــل اتــشجع الدولــة الطــرف علــى اختــاذ خطــوات هــي و. متكــني املــرأة عليهــا
التقليديــة الــيت تــشكل يف بعــض اجملــاالت عوائــق حتــول دون تعلــيم الفتيــات املواقــف  علــى
يم الثـانوي   التعلـ نظـام   وتشيد اللجنة بالدولة الطرف ملا وضعته من خطط إلدخال           .واملرأة

 وتوصي بأن تنفذ الدولة الطـرف تـدابري لـضمان املـساواة للفتيـات           ،٢٠٠٨اجملاين يف عام    
واملرأة يف احلصول على التعليم جبميع مراحله، واستبقاء الفتيات يف املدارس وتعزيز تنفيذ             

وتطلـب  .  حىت يتسىن للفتيات العودة إىل املدارس بعـد الـوالدة          معاودة االلتحاق سياسات  
 واآلثـار  ذةمعلومات عن التدابري املتَخ املقبلأن تقدم يف تقريرها لجنة إىل الدولة الطرف     ال

 .املترتبة عليها
ــوافر بيانــات عــن وضــع املــ     - ٣٥ ــة عــن أســفها لعــدم ت ــةرأةوتعــرب اللجن  ، يف القــوة العامل
  يف القــوة العاملــة يف املنــاطقرأة واضــحة عــن مــشاركة املــفكــرة علــى احــال دون حــصوهل ممــا

 وقـدرة   لقوة العاملـة  يف جمال ا  الرأسي واألفقي   تمييز  احلضرية والريفية، والفجوة يف األجور، وال     
قــانون الوتالحــظ اللجنــة أن مــشروع  . علــى االســتفادة مــن الفــرص االقتــصادية اجلديــدةرأةاملــ

 دلعـا لقاء العمـل املت  نساءللرجال وال  سينص على دفع أجور متساوية       قيد النظر العمالة  املتعلق ب 
سـاعات عمـل    املفروضـة علـى     وتالحظ اللجنة أيضا مع القلق استمرار القيود القانونية          .القيمة

 . يف املشاريع الصناعيةرأةامل
يف سـوق العمـل،     للمـرأة   فـرص   الوتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف كفالـة تكـافؤ           - ٣٦

يعات العمالـة   وتدعو الدولة الطرف إىل ضمان تطبيـق تـشر         . من االتفاقية  ١١لمادة  وفقا ل 
ــى ــام واخلــاص وإنفاذهــا فيهمــا  عل ــة علــى اإلســراع باعتمــاد    . القطــاعني الع وحتــث اللجن

وتـدعو الدولـة الطـرف إىل     .حاليا أمـام الربملـان  قيد النظر مشروع القانون املتعلق بالعمالة     
مـصنفة حبـسب نـوع     بيانـات   تـشمل معلومات مفـصلة،    : ما يلي أن تقدم يف تقريرها املقبل      

يف جمال العمالة، يف القطاعني الرمسـي وغـري الرمسـي علـى حـد      رأة وضع امل لحتليل  واجلنس؛  
 حتقيـق   يف هـا عن التـدابري املتخـذة وأثر     ؛ ومعلومات   سواء، واالجتاهات املتغرية مبرور الزمن    

ــة         ــرتبط بالعمال ــدة ت ــا يف ذلــك يف جمــاالت جدي ــامل العمــل، مب تكــافؤ الفــرص للمــرأة يف ع
وتطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أيــضا أن تقــدم يف تقريرهــا  .ومباشــرة األعمــال احلــرة

ودفـع أجـور    ؛   األحكام القانونيـة ورصـدها وإنفاذهـا       :املقبل معلومات مفصلة عن   دوري  ال
 تعلقــةآليــات الــشكوى واملعلومــات اإلحــصائية امل؛ و القيمــةعــادلمتــساوية لقــاء العمــل املت

 القيـود   فحـص دولة الطرف أيـضا إىل إعـادة        وتدعو اللجنة ال   .باستخدام املرأة هلا ونواجتها   
 . من االتفاقية١١املادة  من ٣الفقرة املفروضة على العمل مبا يتماشى مع 
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، ا جمانـ  لحوامـل ل خـدمات الرعايـة قبـل الـوالدة          البـدء يف تقـدمي    وبينما ترحـب اللجنـة ب      - ٣٧
عـن  ناجتـة    الوفـاة ال   معدل الوفيات النفاسية، مبا يف ذلك حاالت      بقاء  فإهنا تعرب عن قلقها إزاء      

ويساور اللجنة عميـق القلـق إزاء عـدم          . مرتفعا ،اإلجهاض غري املأمون، ومعدل وفيات الرضع     
 علــى خــدمات الــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة ذات اجلــودة، وعــدم كفايــة بــرامج    رأةحــصول املــ

ــيم اجلنــسي القائمــة واحتمــال عــدم إ   ــع احلمــل املبكــ هتمــام الئهــا مــا يكفــي مــن اال  يالتعل ر ملن
ويـساورها القلـق أيـضا مـن أن         . ياجلنـس االتـصال    عـن طريـق      نقولـة والسيطرة على العـدوى امل    

 علــى رأةقــد تــشكل عقبــة حتــول دون حــصول املــ  للعــاملني يف جمــال الــصحة  الــسلبية واقــف امل
لـى خـدمات    ع طلـب ويساور اللجنة القلق كذلك حيال عدم تلبية ال        .خدمات الرعاية الصحية  
 . مستوى استخدام وسائل منع احلملتنظيم األسرة واخنفاض

وتوصــي اللجنــة بــأن تكثــف الدولــة الطــرف جهودهــا يف ســبيل احلــد مــن معــدل     - ٣٨
وحتـث الدولـة الطـرف علـى بـذل كـل جهـد              . حدوث الوفيات النفاسـية ووفيـات الرضـع       

تـسهيالت الرعايـة الـصحية      مزيـد مـن      حصوهلن علـى     كفالة و نساءتوعية ال من أجل   ممكن  
وحتـث اللجنـة     .بية على أيدي موظفني مـدربني، ال سـيما يف املنـاطق الريفيـة             واملساعدة الط 

العاملني يف قطاع الصحة مواقف ودية جتاه املـستفيدين         الدولة الطرف على ضمان اعتماد      
لـى الرعايـة الـصحية      عصول  حتسني سـبل احلـ    من اخلدمات الصحية األمر الذي يفضي إىل        

زيـادة املعرفـة بوسـائل منـع احلمـل      هتـدف إىل  ري باعتمـاد تـداب   أيـضا   توصـي   و. ذات اجلودة 
اختيارات مستنرية من القيام ب املرأة والرجال تمكناملعقولة الثمن واحلصول عليها، حبيث ي

توصي كـذلك   و. اإلجهاض املأمونواحلصول على سبل، هم واملباعدة بيناملواليدعن عدد  
ات واملراهقني، مع إيالء عنايـة     للمراهقاملوجه  بالترويج على نطاق واسع للتثقيف اجلنسي       

 .ياجلنـس االتـصال  عـن طريـق   نقولـة  العـدوى امل  الـسيطرة علـى      احلمـل املبكـر و     نعخاصة مل 
أن تواصل الدولة الطرف التماس الدعم املايل والتقين من اجملتمـع الـدويل             بوتوصي اللجنة   

 .املرأة من أجل تنفيذ تدابري هتدف إىل حتسني صحة

جنــة التراجــع الــذي حــدث مــؤخرا يف معــدل انتــشار فــريوس نقــص وبينمــا تالحــظ الل - ٣٩
ــة الطــرف       ــة الــذي متنحــه الدول املناعــة البــشرية، وتقــّدر الــربامج القائمــة واالهتمــام ذا األولوي

اإليـدز، مبـا يف ذلـك وضـع اخلطـة اإلسـتراتيجية             / فريوس نقص املناعـة البـشرية      ائحةللتصدي جل 
اإليـدز واعتمـاد قـانون الوقايـة مـن فـريوس       /عـة البـشرية   الوطنية الكينية بشأن فريوس نقـص املنا      

تـزال   مـن أن الدولـة الطـرف ال        القلـق يـساورها      اإليـدز ومكافحتـه، فـإن     /نقص املناعة البـشرية   
ــاء خطــريا،    ــشابات ســيما التواجــه وب ــني ال ــسياسات     .  ب ــاة ال ــدم مراع ــن ع ــالقلق م ــشعر ب وت

عـدم محايتـها   حتديـدا و ة بنـوع اجلـنس   ألوجـه الـضعف املتعلقـ   وافية والتشريعات احلالية بصورة   
ويـساور اللجنـة القلـق       .اإليـدز / والفتيات املصابات بفريوس نقص املناعـة البـشرية        رأةحلقوق امل 
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 وضـع   تـدين  والرجـال، و   رأةوى بـني املـ    بصورة خاصة من أن استمرار عدم تكافؤ عالقـات القُـ          
اجلنـسية املأمونـة ويزيـد مـن         حيد من قدرهتن على التفـاوض بـشأن املمارسـات            ،رأةاملالفتيات و 

ويساور اللجنة القلق كذلك حيال عدد األسر املعيشية اليت يرأسـها            .العدوىقلة مناعتهن إزاء    
اإليــدز، حيــث تتحمــل الفتيــات    /أطفــال تيتمــوا بفعــل أزمــة فــريوس نقــص املناعــة البــشرية       

 شـتغال االاإليـدز و  /مسؤوليات ضخمة جتعلهن عرضـة لإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية              
 .البغاء يف
وتوصي اللجنة ببذل جهود متواصلة ودؤوبة للتصدي ألثر فـريوس نقـص املناعـة               - ٤٠

ث وحتـ . اإليدز على املـرأة والفتيـات، باإلضـافة إىل عواقبـه االجتماعيـة واألسـرية              /البشرية
تركيز على متكني املرأة وإدراج منظور جنساين واضح ومرئي         زيادة ال الطرف على    الدولة

وحتـث  . اإليـدز /مـن سياسـات وبـرامج يف جمـال فـريوس نقـص املناعـة البـشرية                ضعه  ت ما يف
وضـع األسـر املعيـشية الـيت يرأسـها          عاجلـة   اللجنة الدولة الطرف كذلك على اختاذ تدابري مل       

 .أطفال وتقدمي تقارير عن التدابري املتخذة والنتائج احملققة يف تقريرها املقبل
ــة  - ٤١ ــالقلق إزاء تــشعر وال تــزال اللجن األقــل حظــا، ال ســيما يف   الريفيــات رأةوضــع املــب
مـرأة الـاليت ميلكـن أراض        كما يـنعكس يف اخنفـاض النـسبة املئويـة لل           ،لكية األراضي يتعلق مب  ما
ويساورها القلق أيضا إزاء بطء التقدم احملرز صوب وضع مشروع السياسة الوطنيـة              .يرثنها أو

القضاء على التمييز ضـد املـرأة يف جمـال          ، وهو يهدف إىل     هلألراضي يف صيغته األخرية مث إنفاذ     
ــها    ــى األراضــي وملكيت ــإن   . احلــصول عل ــذا، ف ــق وباإلضــافة إىل ه ــساورها إزاء املعرفــة  القل ي

 .ة وعدم قدرهتن على املطالبة هبا حبقوقهن يف جمال امللكيمرأةاحملدودة لل
ئمة للقضاء على مجيع أشـكال  وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري املال     - ٤٢

وحتـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى       .التمييز ضد املرأة بالنـسبة مللكيـة األراضـي ووراثتـها    
وضع تنفيذ اإلصالحات التشريعية على رأس قائمة أولوياهتا، ال سيما إمتام عمليـة اعتمـاد               

أة، ال سيما   وتدعو الدولة الطرف إىل إذكاء وعي املر      . مشروع السياسة الوطنية لألراضي   
 يف جمـال األراضـي وامللكيـة مـن خـالل بـرامج حمـو األميـة القانونيـة                    ا، حبقوقهـ  ةاملرأة الريفي 

ــة الطــرف علــى توســيع نطــاق املــساعدة القانونيــة     و.واخلــدمات اإلرشــادية تــشجع الدول
وتطلـب اللجنـة إىل      .املقدمة إىل املرأة الريفيات الراغبات يف رفـع دعـاوى بـسبب التمييـز             

 يف مجيـع    ة الطرف أن تضّمن تقريرهـا املقبـل بيانـات شـاملة عـن وضـع املـرأة الريفيـ                   الدولة
الـاليت   اجملاالت اليت تغطيهـا االتفاقيـة، مبـا يف ذلـك أسـباب اخنفـاض النـسبة املئويـة للمـرأة                    

ميتلكن األراضي، مقارنة بالرجـال، وعـن اجلهـود الـيت تبـذهلا الدولـة الطـرف لزيـادة هـذه                     
 .النسبة املئوية
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ويساور اللجنة القلق إزاء أنظمة تعدد الزجيـات املنطبقـة يف الدولـة الطـرف واألحكـام                  - ٤٣
يــساورها قلــق  و. هنــاكالتمييزيــة الــسائدة يف القــوانني الــيت حتكــم الــزواج والعالقــات األســرية 

يـساور   و .خاص إزاء مساح القانون العريف وقانون الزواج والطالق اإلسالمي بتعدد الزوجـات           
 مـن قـانون    عامـا ١٨ بــ  السن األدىن للـزواج  من حتديدقلق كذلك من أنه على الرغم    اللجنة ال 
املــسؤولية أن وتعــرب اللجنــة عــن قلقهــا مــن   .ســائدة، فــإن زجيــات األطفــال ال تــزال  الطفــل

الوالـدان  فيهـا  األم وحـدها يف احلـاالت الـيت ال يكـون     تقـع علـى عـاتق       القانونية لتنـشئة الطفـل      
رار احملكمـة الـصادر   قحسب ما أكده لطفل وعدم زواجهما بعد ذلك، قت والدة ا ومتزوجني  

 .٢٠٠٢يف عام 

، مـع  القـوانني املدنيـة والدينيـة والعرفيـة      مواءمـة   وحتث اللجنة الدولة الطرف على       - ٤٤
إمتـام إصـالح قانوهنـا يف جمـال الـزواج والعالقـات األسـرية                وعلـى     مـن االتفاقيـة    ١٦املادة  
 .يف إطار زمين حمددوذلك  ، من االتفاقية١٦  و١٥لمادتني لعي التشريميتثل إطاره حبيث  

 علـى حنـو   إنفـاذ قـانون الطفـل الـذي حيظـر زواج األطفـال      إىل تدعو الدولة الطرف أيضا    و
وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل تنفيــذ التــدابري الراميــة إىل القــضاء علــى تعــدد    . فعــال

 .ساواة يف الزواج والعالقـات األسـرية       بشأن امل  ٢١الزوجات، كما دعت توصيتها العامة      
وتوصي اللجنة الدولة الطـرف بتعزيـز التـدابري الراميـة إىل ضـمان إسـهام اآلبـاء يف تنـشئة                     

 .أطفاهلم املولودين خارج إطار الزواج
 .وتطلب اللجنة توفري معلومات يف التقرير املقبل عن حالة املسنات واملعوقات - ٤٥
لتـــــصديق علـــــى الربوتوكـــــول   لطـــــرف علـــــى ا وتـــــشجع اللجنـــــة الدولـــــة ا   - ٤٦

 .لالتفاقية االختياري
الكامــل، يف تنفيــذها اللتزاماهتــا   أن تــستفيد بوحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى  - ٤٧

إعالن ومنهاج عمل بيجني الذي يعزز أحكام االتفاقية، وتطلـب إىل   من  مبوجب االتفاقية،   
 . ذلكمات عن املقبل معلودوريالدولة الطرف أن تضمن تقريرها ال

وتشدد اللجنة أيـضا علـى أن التنفيـذ الكامـل والفعـال لالتفاقيـة أمـر ال غـىن عنـه                       - ٤٨
حكام تعبري واضح ألتدعو إىل إدماج منظور جنساين و و.لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

لـة   وتطلـب إىل الدو    ،مجيع اجلهود اهلادفة إىل حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة           يف  االتفاقية  
 .املقبل معلومات عن ذلكدوري الطرف أن تضّمن تقريرها ال

ــزام الدولــ   - ٤٩ ــة أن الت ــسبعة الكــربى   ة الطــرف وتالحــظ اللجن ــة ال ــصكوك الدولي بال
 األساسـية يف شـىت منـاحي        ا اإلنـسانية وحرياهتـ    اإلنسان يعزز من متتع املرأة حبقوقهـ       ا قوقحل
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نيا على النظر يف التصديق علـى املعاهـدة         وبالتايل، فإن اللجنة تشجع حكومة كي     . )١(احلياة
ــع العمــال        ــة حقــوق مجي ــة حلماي ــة الدولي ــا بعــد كطــرف، وهــي االتفاقي الــيت مل تنــضم إليه

 .املهاجرين وأفراد أسرهم

وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات اخلتامية على نطاق واسع يف كينيا بغية توعيـة               - ٥٠
ن، والــسياسيون، والربملـانيون واملنظمــات  أفـراد الـشعب، مبــن فـيهم املــسؤولون احلكوميـو    

النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان، باخلطوات اليت اتُِّخذت من أجل كفالة مـساواة املـرأة     
 .قانونيا وفعليا بالرجل، إىل جانب اخلطوات اإلضافية اليت يـتعني اختاذهـا يف ذلـك الـصدد                 

نـــشر االتفاقيـــة وتطلـــب اللجنـــة إىل الدولـــة الطـــرف أن تواصـــل، علـــى نطـــاق واســـع،   
للجنة، وإعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني ونتـائج            وبروتوكوهلا االختياري، والتوصيات العامة   

 :٢٠٠٠املـرأة عـام     ”الدورة االسـتثنائية الثالثـة والعـشرين للجمعيـة العامـة عـن موضـوع                
 .“لسالم يف القرن احلادي والعشريناملساواة بني اجلنسني، والتنمية وا

 الدولـة الطـرف أن تـستجيب للـشواغل املعـرب عنـها يف هـذه                 وتطلب اللجنة إىل   - ٥١
 من االتفاقية ١٨ وذلك يف تقريرها الدوري املقبل املقدم مبوجب املادة ،التعليقات اخلتامية

 .٢٠٠٩أبريل /واملقرر صدوره يف نيسان
 

__________ 
خلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية،        العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، والعهـد الـدويل ا             )١( 

واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة،        
الالإنــسانية أو املهينــة، واتفاقيــة حقــوق  واتفاقيـة مناهــضة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملـة أو العقوبــة القاســية أو  

 .مالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهالطفل، وا


