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 .٠٠/١٥افتتحت اجللسة الساعة  
النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف يف إطار املادة          

 )تابع(  من االتفاقية١٨
 اخلـامس والـسادس     نالتقرير الـدوري اجلـامع للتقريـري       

 CEDAW/C/KEN/Q/6؛ CEDAW/C/KEN/6() تابع( لكينيا 
 )Add.1و  

، اختذ أعـضاء وفـد كينيـا أماكنـهم          ةبدعوة من الرئيس   - ١
 .عند طاولة اللجنة

 )تابع (٩ إىل ٧املواد 
ــسيدة زو - ٢ ــررت    : ال ــا ق ــة كيني ــارت إىل أن حكوم أش

يـد ذلـك مـن      متثيل املرأة يف جمال اخلدمـة احلكوميـة علـى أن يز           
 يف املائــة وتــساءلت إذا مــا كــان مثــة موعــد هنــائي ٥٠ إىل ٣٠

 .يرتبط هبذا اهلدف
 تــساءلت عّمــا إذا كانــت مقتــضيات :الــسيدة ســايغا - ٣

ــديل       ــا دون تعـ ــن تغيريهـ ــا ميكـ ــسية كينيـ ــى جنـ ــصول علـ احلـ
 .دستوري

ــسيدة كامــاو  - ٤ ــا (ال ــه ا ): كيني ــت إن التوجي ملتعلــق قال
 وأن تعيينـات النـساء تبعـت        ، على الفور  بتمثيل املرأة مت تنفيذه   

 والرياضـة   ذلك دون إبطـاء كمـا أن وزارة الـشؤون اجلنـسانية           
 جمـــال والثقافـــة واخلـــدمات االجتماعيـــة راجعـــت املوقـــف يف 

ــد خــط أساســي للحــساب       ــة مــن أجــل حتدي ــة احلكومي اخلدم
 أبيهـا أو زوجهـا      ناملـرأة علـى إذ    اشتراط حصول    أن   وذكرت

سفر هي ممارسة متييزيـة بوضـوح       من أجل حصول على جواز      
ــتوري     ــديل دسـ ــطة تعـ ــا إال بواسـ ــبيل إىل تغيريهـ ــن ال سـ ولكـ

 .واضح
مــن املؤســف أن قالــت إن ): كينيــا (ياليتالــسيدة شــ - ٥

انـب اجلمهـور وأن     الدستور اجلديد املقترح لقي الرفض من ج      

 إىل  أّدى ممــا قــدر كــبري مــن املنــاورة الــسياسية احلالــة خالطهــا
 .ينات يف عدد من اجملاالتحتسإضفاء تأخري 
 ١٤ إىل ١٠املواد 

بتـدائي  الاتعلـيم   ال تاحـة إقالت إنـه بـرغم      : السيدة زو  - ٦
اين للجميــع فمــا زالــت التحيُّــزات التقليديــة والثقافيــة ضــد  اجملــ

الفتيــات يف االلتحــاق باملدرســة تبــدو وكأهنــا قائمــة وال ســيما 
قـد اختـذت    ة  باملناطق الريفية وتساءلت عّما إذا كانت احلكوم      

سياسة التعلــيم اإللزامــي وإنــزال   خطــوات لرصــد االمتثــال لــ   
عقوبة باآلبـاء الـذين يبعـدون أبنـاءهم عـن االلتحـاق باملدرسـة             

 .مع تعزيز الوعي هبذه املشكلة
 الـيت قدمتـها     وفيما رّحبت باإلحصاءات الفنية للتعليم     - ٧

ــة ــة احلكومـ  أكـــدت أن التقريـــر ،اجلـــنسنـــوع حـــسب  مبّوبـ
دم ال بــد وأن يــورد أرقامــاً تفــصيلية بالنــسبة إىل  الــدوري القــا

املناطق احلضرية واملناطق الريفيـة كـل علـى حـدة كمـا أبـدت                
ــها يف معرفــة مــا إذا كانــت نــسبة الـــ        يف املائــة مــن  ٣٥رغبت

ــي مل  ــات الالئ ــستطعن إكمــال التحــصيل املدرســي  الفتي ــد  ي  ق
تـــسربن وأصـــبحن حوامـــل مث تـــزوجن يف ســـن مبكـــرة أو أن 

 كـان مثـة     ذاإاً أخرى قطعـت مـسار دراسـاهتن ومـا           ابهناك أسب 
أحكــام لــتمكني األمهــات الــشابات مــن مواصــلة تعلــيمهن أو  

للوقايـة مـن اإلصـابة      مبذولـة   كان هناك ثقافة جنـسية وجهـود        
 .اإليدز يف املدارس/بفريوس نقص املناعة البشرية

ويف معـــرض اإلشـــارة إىل اهلـــدف اإلمنـــائي لأللفيـــة      - ٨
ــق بالوصــو  ــاملتعل ــام   ل إىل التعل ــول ع ــع حبل ــدائي للجمي يم االبت

 تـساءلت عـن املـوارد    ،سياسة التعليم للجميـع   تباع   إ  و ٢٠١٥
البشرية واملاليـة الـيت خصـصتها حكومـة كينيـا لتحقيـق هـذين               

ــ ــاب  .دفنياهل ــسياسة    وأشــارت كــذلك إىل غي ــيم رمســي ل  تقي
 مؤكدة علـى أن مثـل       ٢٠٠٥التعليم اليت سبق طرحها يف عام       

يم ال بد من إجرائـه بوصـفه الـسبيل الوحيـد لتحديـد              هذا التقي 
 .ى من مشكالتما تبقٌ
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 كان التعليم االبتدائي     قالت إنه عندما   :السيدة سودا  - ٩
ــيس    باملــصروفات ــائهم ول ــاء يرتعــون إىل إرســال أبن  كــان اآلب

البتدائي اجملاين يف   التعليم ا  ولكن بعد اقرار     .ناهتم إىل املدارس  ب
ــام  ــساواة     زاد االلتحــا٢٠٠٣ع ــاق م ــسع نط ــدارس وات ق بامل

اجلنــسني فيهــا كمــا أن احلكومــة تعمــل مــع املنظمــات غــري        
 علـى  ، مبا يف ذلـك اجلماعـات ذات األسـاس الـديين        ،احلكومية

. تأكيــد أمهيــة تعلــيم البنــات مــع مراعــاة احلــساسية الثقافيــة       
واملـدارس ذاهتـا نظمـت أيامـاً مفتوحـة واستـضافت متحــدثات       

ن النظـر إلـيهن بوصـفهن قـدوة للفتيـات           من النساء الالئي ميكـ    
بينما تسعى احلكومة إىل زيادة االلتحاق باملدرسـة مـن خـالل             

 .إنشاء املدارس املتنقلة وبرامج التغذية باملدارس
 لكــي يــصبح التعلــيم  وأوضــحت أن احلكومــة ختطــط  - ١٠

 بــدأ ويف جمــال التعلــيم العــايل. ٢٠٠٨ان يف عــام الثــانوي باجملــ
ــل    ــام العم ــق نظ ــات    تطبي ــول باجلامع اإلجيــايب يف حــاالت القب

 يف املائـة ومـع      ٣٠احلكومية حيث ال تزيد نسبة الطالبات عن        
ذلك فإن جهود لتحسني مساواة اجلنـسني يف حـاالت القبـول            
ال بــد مــن أن تــدعمها جهــود راميــة لتحــسني وجــود املــرأة يف 

ل تعلـيم   وُتبذَل جهود مماثلة يف جمـا     . إدارة املؤسسات التعليمية  
ــستمر  الك ــيم امل ــار والتعل ــات املفــصلة    .ب ــاب البيان  علــى أن غي

يرجـع إيل   ) نـاطق احلـضرية أو الريفيـة      بامل(حسب حمـل اإلقامـة      
 البحث املستخَدم كأساس لإلحصاءات وهـذا الـنقص         أسلوب

 .سيتم تالفيه يف التقرير الدوري القادم
وتطرقت إىل حاالت محل املراهقـات والـزواج املبكـر           - ١١

ــا مــ  ــديها    فقالــت إهن ــة ل ــل مــشاكل ولكــن احلكوم ا زالــت متث
سياســة إلعــادة قبــول األمهــات الــشابات يف املــدارس كمــا أن 
وزارة التعليم تعمـل مـن أجـل حتقيـق الغايـات اإلمنائيـة لأللفيـة                
وإحراز هدف التعليم للجميع بالعمل مع القطاعـات األخـرى          

 .من أجل حتسني حاالت التحاق الفتيات بالتعليم

قالــت إن اإلدارة اإلقليميــة ): كينيــا (يتيالالــسيدة شــ - ١٢
مـن رئـيس الدولـة بإنفـاذ        باملقاطعات صـدرت إليهـا تعليمـات        

ــي   ــيم اإللزام ــع سياســة التعل ــاون م ــويني  ، بالتع ــسؤولني الترب  امل
ــاءهم   . ومــديري املــدارس  ــذين حيتجــزون أبن ــاء ال كمــا أن اآلب

دون إحلــــاقهم باملدرســــة ميكــــن مقاضــــاهتم مبوجــــب قــــانون 
 .الطفولة

قالـــت إن وزارة التعلـــيم ): كينيـــا (الـــسيدة ليـــشوما - ١٣
 منـهج    الـوطين ملكافحـة اإليـدز علـى وضـع          عملت مع اجمللـس   

ــشرية    ــريوس نقــص املناعــة الب ــشأن ف ــع  /دراســي ب ــدز جلمي اإلي
مراحل النظام التعليمي وصدر قانون الوقاية من فريوس نقـص          

تثقيـف  ه ليـشري بـصراحة إىل ال      تـ املناعة البشرية اإليـدز ومكافح    
ــسية مــا زالــت تــشكل      ــة اجلن ــة وإن كانــت الثقاف بــشأن الوقاي

 .حتدياً ويرجع ذلك إىل حٍد كبري إىل املعارضة الدينية
 ١٢ و ١١املادتان 

 قالــت إنــه بــرغم تــوافر : كــاداري-الــسيدة هــالربن  - ١٤
دليل واضح على وجـود هـّوة جنـسانية يف جمـال األجـور فقـد                

شأن القطاع العام بل غابـت      طرح التقرير تفاصيل غري كافية ب     
عنــه تقريبــاً كــل التفاصــيل عــن القطــاع اخلــاص وعــن القطــاع 

 وبغري هـذه املعلومـات يـستحيل قيـاس مـدى            .الفين غري املنظم  
 علـى قائمـة     ه وفد كينيـا مـا إذا كـان يف ردود           وسألت .التقدم

يــشري إىل ) CEDAW/C/KEN/Q/6/Add.1(القــضايا واألســئلة  
ــسائدة يف ظــل قــ  ــة ال ــة الــيت   احلال انون التــشغيل القــائم أو احلال

 التوظيـف إىل قـانون   ميكن أن تطرأ إذا ما حتّول مشروع قانون 
 فيمـــا يتـــصل بـــاألجر املتـــساوي عـــن العمـــل  خاصـــةفعلـــي و

وتـساءلت عّمـا إذا كـان اإلنـصاف يف جمـال            . املتساوي القيمة 
ــراوح بــني القطــاعني اخلــاص والعــام ومــا إذا كــان     األجــور يت

 يقتـــرح مزيـــداً مـــن احلمايـــة ضـــد لتوظيـــف امـــشروع قـــانون
ــن     ــدات مـ ــساء العائـ ــة النـ ــة يف حالـ ــرد وخاصـ ــرش والطـ التحـ

وأخرياً، فإن القيود املفروضـة علـى سـاعات         . إجازات األمومة 
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 مـــن قـــانون التوظيـــف تبـــدو غـــري ٢٨عمـــل املـــرأة يف البـــاب 
 من االتفاقيـة ممـا يـدعو إىل         ١١ من املادة    ٣متوائمة مع الفقرة    
ــتعراض دوري ــة   لاسـ ــدف املراجعـ ــة هبـ ــشريعات احلمائيـ  أو لتـ

 .اإللغاء أو التنقيح حسب االقتضاء
ــاو  - ١٥ ــسيدة كام ــا (ال ــانون   ): كيني ــشروع ق ــت إن م قال

ــة املــرأة      ــادة محاي ــاً مــن شــأنه زي ــدما يــصبح قانون التوظيــف عن
املستخدمة يف القطاعني العـام واخلـاص علـى الـسواء وأن هـّوة       

 مشكلة وال بـد مـن وضـع      األجور يف القطاع اخلاص ما زالت     
خط أسـاس لقيـاس مـدى التقـدم احملـرز كمـا أن وزارة العمـل                 

ح أو ميكنها ببساطة من خالل النشر يف اجلريدة الرمسية أن تـنقّ       
 من قانون التوظيـف الـذي حيـول بـني النـساء             ٢٨ل الباب   تعّد

 ٣٠/٦ ساعةالــ و٣٠/١٨والــشباب وبــني العمــل بــني الــساعة 
 .يف جمال الصناعة

إن احلكومة عاجزة عن    قالت  ): كينيا (لسيدة سودا ا - ١٦
تقدمي اإلحصاءات بشأن القطاع غري الرمسي الذي هتيمن عليـه     
النساء ألن هذا القطاع بطبيعته ال حتكمه تنظيمـات ولـيس لـه             

 ومن شأن صندوق املشاريع والتنميـة للمـرأة الـذي مت            .هياكل
تـصادياً   أن يساعد على متكني النـساء اق       ٢٠٠٦إنشاؤه يف عام    

 .إذا ما عملن يف القطاع غري املنظم
 خــاص  أعربــت عــن قلــق:الــسيدة أروشــا دومنغــويز - ١٧

ألن معـدالت وفيـات األطفـال مل يطـرأ عليهـا حتـّسن ورغبــت       
يف معرفــة مــا إذا كانــت معــدالت الوفيــات واالعــتالل للبنــات 

ب  ومــا الــذي ســّب،دون اخلامــسة ختتلــف عــن معــدالت البــنني
ا الــذي ميكــن اختــاذه مــن إجــراءات للوفــاء  هــذه املعــدالت ومــ

 .باألهداف اإلمنائية األلفية ذات الصلة
ــريوس      - ١٨ ــدالت اإلصــابة بف ــشار مع ــاض انت ــرغم اخنف وب
 مـا زالـت      هذه اإلصابة  اإليدز ذكرت أن  / املناعة البشرية  نقص

 ة مث رغبـــت يف معرفـــة الـــربامج املنفَّـــذةأعلـــى باملنـــاطق الريفيـــ
ومبــا أن مــصادر . ايل الوقايــة والعــالجبالنــسبة للريفيــات يف جمــ

غري حكومية أوضـحت أيـضاً وجـود معـدالت أعلـى لإلصـابة              
 و  ١٥يف فئيت النساء والفتيـات الالئـي تتـراوح أعمـارهن بـني              

ــة     ســنه٢٤ ــة العمري ــن نفــس الفئ ــن الرجــال م ــأكثر م ــد ، ب  فق
تساءلت عن ما يبذل من جهود لزيادة الـوعي ومـا إذا كانـت              

 .على الذين ال يلتحقون باملدارسهذه اجلهود تركِّز 
وفيما أعربـت عـن إدراكهـا بالـذات للـصعوبات الـيت              - ١٩

يـــصادفها تقـــدمي التثقيـــف اجلنـــسي يف املـــدارس الكينيـــة فقـــد 
ــسرب   ــاذا ت ــساءلت مل ــسرعةت ــساء املتزوجــات    ب ــن الن  عــدد م

 مـن   منع احلمـل وبالـذات الرفـاالت      الالئي يستخدمن أساليب    
املائــة إىل مــستوى أقــل بكــثري بعــد  يف ٤٠نــسبة أوليــة قوامهــا 

 وما إذا كان هناك أي معلومـات      ،السنة األوىل من االستخدام   
متوافرة بشأن معدالت اإلجهـاض فـضالً عـن آثـار اإلجهـاض             

 .على وفيات األمهات
 أشارت إىل أن احلكومـة الكينيـة        :السيدة كوكر آبيا   - ٢٠

كانــت قــد التزمــت بتحــسني اخلــدمات املقدمــة يف جمــاالت       
حة األم والطفـــل وتـــساءلت عـــن اخلطـــط احملـــددة الـــيت مت صـــ

وأشارت كـذلك إىل أن حـاالت       . وضعها لتحقيق هذا اهلدف   
ــاع      ــاع معــدالت ارتف ــسهم يف ارتف ــة ت اإلجهــاض غــري املأمون
وفيات األم متسائلة عّما إذا كانت احلكومة قد عكفـت بدقـة            
علـــى تـــدارس مـــسألة تـــأثيم اإلجهـــاض ومـــا إذا كانـــت قـــد  

وات إلقناع العاملني الطبـيني بعـدم رفـض معاجلـة        اُتخذت خط 
 إجهــاض غــري ون يف أهنــا تعرضــت إىل عمليــةاملــرأة الــيت يــشكٌ

 .ناجحة
ــا أن  - ٢١ ــاً، مـــــن جاهنـــ ــباب البيولوإدراكـــ ــة  األســـ وجيـــ

ــة مـــن    ــر عرضـ ــة واالقتـــصادية جتعـــل النـــساء أكثـ واالجتماعيـ
 ، بفريوس نقص املناعة البشرية ومرض اإليـدز       الرجال لإلصابة 

ن النساء أيضاً هن مقدمات الرعايـة األوليـة للمـصابني هبـذه             وأ
 فقد تساءلت ملاذا مل يظهـر أن بعـضاً مـن اسـتراتيجيات               ،اآلفة

ــدز     ــشرية واإليــ ــة البــ ــريوس نقــــص املناعــ ــال فــ ــد يف جمــ  البلــ
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تــستهدف معاجلــة تلــك الظــواهر بــصورة فّعالــة ومــن أمثلــة   مل
االت  واسـتخدام الرفـ    اإلخـالص و سياسـة التعفـف      تبـاع  إ ذلك
 إذا ما ظلت املرأة ُتعاَمـل مـن         ا من املستبعد أن حيدث أثره     اليت

ورغبــت يف معرفــة مــا إذا . موقــع أدىن يف عالقتــها مــع الرجــل
ــريوس نقــص       ــة يف جمــال ف ــتراتيجية الوطني ــة االس ــت اخلط كان
املناعــة البــشرية اإليــدز قــد راعــت عمليــات التعــرض لإلصــابة  

 املـرأة يقـف حـائالً        وما إذا كان فقـر     ،على أساس نوع اجلنس   
 ومــا إذا كانــت حقــوق اإلنــسان ،دون احلــصول علــى العــالج

 مبـا يف ذلـك حقـوقهن اإلجنابيـة مكفـول هلـا              ،للنساء والفتيـات  
 مصابات بفريوس نقـص املناعـة     احلماية إذا ما كن يعشن وهنّ     

 .البشرية أو باإليدز
قالت إن بلدها مـابرح ينفّـذ       ): ينياك (السيدة ليشوما  - ٢٢

ــة فيمــا يتعلــق حبقــوق الــصحة  رارباســتم ويف  . أحكــام االتفاقي
 نقـص املناعـة     معرض اإلجابة على التساؤالت املتصلة بفريوس     

 احلكومــة، بــرغم نقــص التمويــل،   إنالبــشرية اإليــدز ذكــرت 
 قدراً من النجاح يف الكفاح ضد فريوس نقـص املناعـة            حققت
حنني اإليدز وأن هذا النجاح يرجع إىل حـٍد كـبري للمـا           /البشرية

الدوليني ويف مقدمتهم البنك الدويل الـذي سـاعد علـى متويـل             
ــربامج  ــشركاء   .عــدد مــن ال ــع ال  ويف هــذا املــضمار حثــت مجي

الــدوليني علــى مواصــلة دعمهــم للحــرب ضــد فــريوس نقــص    
 .اإليدز يف أفريقيا/املناعة البشرية

يف يتمثــل مــا ومــع ذلــك فــإن أبــرز إجنــازات احلكومــة  - ٢٣
ون منـع ومكافحـة فـريوس نقـص املناعـة         يف مـشروع قـان    رأيها  
تـأثيم نقـل فـريوس نقـص املناعـة          ب اإليدز الذي يقـضي   /البشرية

 وهذا القانون الذي ُيعد األول مـن نوعـه يف           .البشرية عن علم  
 .٢٠٠٦ديــسمرب /أفريقيــا دخــل حّيــز النفــاذ يف كــانون األول 

ولسوف تعمل احلكومة بالتعاون مع اجملتمع املـدين ومنظمـات          
 .نسان على كفالة فعالية تنفيذهحقوق اإل

ــة      - ٢٤ ــات مرتفع ــع واألمه ــات الُرّض وأشــارت إىل أن وفي
ــر      ــب الفقـ ــصحية إىل جانـ ــة الـ ــق الرعايـ ــصور مرافـ ــسبب قـ بـ
واخنفـــاض مـــستويات تعلـــيم اآلبـــاء واألمهـــات واالفتقـــار إىل 

ــة ــازل   زاءإ و.األدوي ــة التن ــررت احلكوم ــشاكل ق  عــن  تلــك امل
ــصحية     ــة ال ــصاريف الرعاي ــع م ــشفيات  مجي ــات يف املست لألمه

العامة ويف مراكز الصحة احلكوميـة وتلـك خطـوة مـن املتوقـع              
كمـا  .  مليـون امـرأة يف سـن احلمـل         ١,٢أن يستفيد منـها حنـو       

ــة األمــــم املتحــــدة للط   ــة مــــع منظمــ ــة تعاونــــت احلكومــ فولــ
حتـصني لألطفـال وبـدأت وزارة       علـى بـدء محلـة       ) اليونيسيف(

الراديــو باللغــات احملليــة الــصحة يف إذاعــة برنــامج تربــوي عــرب  
لريكــز علــى الــصحة اإلجنابيــة وصــحة الُرضــع وهــذه الــربامج    
وغريهــا تتطلــب متــويالً ومــن مث فهــي تأمــل أن يكــون املــاحنون 

 .الدوليون على استعداد لتقدمي املساعدة الالزمة
ــار الطــوعي     - ٢٥ ــأن مراكــز االختب ــول ب  وخلــصت إىل الق
ملناعــة البـــشرية مت  املــشورة يف جمــال فـــريوس نقــص ا    ســداء إو

 عقـاقري الفريوسـات   بالد ويتاح كذلك    إنشاؤها يف كل أحناء ال    
 .جماناً يف مجيع املستشفيات احلكومية. العكوسة

 امـرأة   ٥ ٠٠٠قالـت إن حنـو      ): كينيا (السيدة كاماو  - ٢٦
يلقــني حــتفهن ســنوياً بــسبب التعقيــدات النامجــة عــن حــاالت  

ة من حاالت الـدخول     يف املائ  ٧٠ وأن   ،اإلجهاض غري املأمون  
إىل عنابر الوالدة يف املستشفيات كانت نتيجة لعواقب جنمـت          

وبـرغم أن اإلجهـاض لـيس       . عن حاالت اإلجهاض املـذكورة    
خمالفــاً للقــانون فــإن الوصــول إىل خــدمات اإلجهــاض املــأمون 

 ومبوجـب القـانون احلـايل ال بـد أن يوافـق      .مقّيدة إىل حٍد بالغ   
 يف خطـر قبـل أن يتـسىن         صحة املـرأة  ن األطباء على أن     اثنان م 

ومع ذلك فربغم ما تتسم به القضية من طبيعـة  . هلا إهناء محلها  
خالفية فإن الـدوائر الطبيـة والقانونيـة حتركـت بـصورة مكثفـة           

ــدعوة ويف جمــال  ــصال لتخفيــف اال ــى  الت ــود املفروضــة عل  القي
 .ةاإلجهاض يف نظام الصحة العام
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ــصحة تعلي   - ٢٧ ــدرت وزارة الـ ــا أصـ ــع  كمـ ــات إىل مجيـ مـ
تعرضــت املراكــز الــصحية العموميــة بــأن أي امــرأة تكــون قــد  

 العامـة    مـن مراكـز الـصحة      هلجوم جنسي وتقـدمت إىل واحـد      
 من حقهـا    ، مثل هذا االعتداء    ساعة بعد وقوع   ٧٢يف غضون   

فة إىل أن تتلقـــى مانعـــاً للحمـــل يف حـــاالت الطـــوارئ إضـــا     
 . العكوسةاملشورة ومعاجلة بالفريوسات

أشــارت إىل املــسألة املتــصلة ): كينيــا (سيدة ســوداالــ - ٢٨
ــه     ــات األم فقالـــت إنـ ــها بوفيـ ــة وعالقتـ ــة الطبيـ ــة الرعايـ بنوعيـ
باإلضافة إىل املـسافة الـيت تفـصل بـني عيـادات صـحة األمومـة                
وبني املناطق الريفية فإن موقف مقدمي الرعاية الـصحية حيـول           

 هلـا كمـا أن      متاما بني املرأة وبني اإلفـادة مـن اخلـدمات املتاحـة           
ــشأت  ــة أن ــرض االســتجابة احلكوم ــادات    يف مع ــن عي ــدداً م  ع

األمومـة النموذجيــة حيـث جيــري اتبــاع أفـضل املمارســات مبــا    
 وهـذه املبـادرة،     .يكفل أن تتلقى احلامل الرعايـة الـيت حتتاجهـا         

دث أثرهــا فــضالً عــن عــدد مــن املبــادرات األخــرى بــدأت حتُــ 
ــص     ــريوس نقـــ ــابات بفـــ ــدد اإلصـــ ــسبة إىل عـــ ــة بالنـــ املناعـــ

 .اإليدز إضافة إىل حاالت وفيات واعتالل األمهات/البشرية
ــان  - ٢٩ ــسيدة ت ــساء   :ال ــة الن ــشن يف  الحظــت أن أغلبي يع

 وأعربـت عـن     ، أنشطة يف جمال الزراعة    املناطق الريفية ويزاولن  
ــاح ألن  ــة    االرتيـ ــال الزراعـ ــاد يف جمـ ــوطين لإلرشـ ــامج الـ الربنـ

لبــــت مزيــــداً مــــن  وط،والثـــروة احليوانيــــة مت توســــيع نطاقـــه  
املعلومات عن اجملـاالت الـيت يغطيهـا وعـن املعـارف واخلـربات              

 .اليت يتم نشرها يف اجملتمع الريفي احمللي
كمــا الحظــت مــن واقــع التقريــر أن بعــضاً مــن أكــرب    - ٣٠

العقبـــات الـــيت حتـــول دون تنفيـــذ الـــسياسة الوطنيـــة يف جمـــال  
ــصلة    ــة املتـ ــوانني العرفيـ ــل يف القـ ــي كانـــت تتمثـ ــق األراضـ  حبـ

 وتــساءلت عّمــا إذا كانــت احلكومــة قــد أنــشأت أي  .األرض
بــرامج لتثقيــف اجملتمــع الريفــي احمللــي بــشأن حقــوق املــرأة يف   
ــّددة    ــصورة حمـ ــسياسة مل تتـــصد بـ ــارت إىل أن الـ األرض وأشـ

 كمــا .مالت املــستخَدمات يف جمــال الزراعــةا العــالحتياجــات 
ياســات تــساءلت عّمــا إذا كانــت احلكومــة تعتــزم تنفيــذ أي س

 .ملساعدة العمال الزراعيني من الرجال والنساء
ــة احلــصول     - ٣١ ــديها إمكاني ــرأة ل وأخــرياً، الحظــت أن امل

علــى االئتمــان مــن املؤســسات غــري املــصرفية الــيت ال تتطلــب    
رهناً يف املقابل وطلبـت معلومـات بـشأن هـذه املؤسـسات مبـا               
يف ذلــك عــددها وانتــشارها إضــافة إىل بيانــات عــن القــروض   

 .اليت يتم صرفها للنساء
قالـت إن احلكومـة، يف إطـار        ): كينيا (السيدة كاماو  - ٣٢

 ،الربنــامج الــوطين لإلرشــاد يف جمــال الزراعــة والثــروة احليوانيــة
اضــطلعت  مــن خــالل اإلدارات يف املقاطعــات حيــث    تعمــل

بعدد من اجلهـود لتوعيـة اجملتمعـات الريفيـة احملليـة باملـسامهات              
ة للحياة الريفية والدعم الذي ميكـن أن يقدمـه          اليت قدمتها املرأ  

الرجال يف هذا الشأن وأوضحت أن احلكومـة اسـتهلت عـدداً            
من السياسات والتدابري الرامية إىل إتاحة الفرصـة لكـي متـارس          

 مـثالً أن     ومـن ذلـك    ،النساء مزيداً من الـسيطرة علـى األمـوال        
تطلـب  ت  التنميـة الزراعيـة باتـت      الوكاالت احلكومية اليت تدعم   

الرجــل بـــشأن أســلوب اســـتخدام أي قـــرض   رأي املــرأة مـــع  
 وفيما حققت مثـل هـذه الـسياسات قـدراً مـن النجـاح        .ممنوح

فــإن املمارســات الثقافيــة والبعــد اجلغــرايف للمجتمعــات احملليــة   
الريفيــــة أدت إىل تقييــــد وصــــوهلا إىل مــــستحقيها أو فعاليــــة  

 .تنفيذها
قيقـة بالنـسبة لعـدد      ال توجـد أرقـام د      ه مث أوضحت أن   - ٣٣

ــساء الالئــي   اجلهــود الراميــة إىل نــشر الــسياسة     مــن أفــدنالن
الوطنية املتعلقة باألراضي وتعمل احلكومة بالتعاون مع اجملتمـع         
ــداول      ــشاور والت ــات الت ــشجيع التوســع يف عملي ــى ت املــدين عل

لألثـر الـذي سـينجم عنـها بالنـسبة          نظـراً   بشأن هـذه الـسياسية      
الـيت  ريفية فضالً عن اآلثار البعيـدة املـدى         للمجتمعات احمللية ال  

 . واستخدام األرضستترتب عليها بالنسبة المتالك
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قالــت إن تقــدمي خــدمات    ): كينيــا  (الــسيدة ســودا   - ٣٤
 ظل غري متناسب من الناحية التارخييـة مـع احتياجـات           اإلرشاد

 وأن النساء مل يكـن يتـاح هلـن سـوى            ،عدد كبري من املزارعني   
ــدودة   ــة حمـ ــن    إمكانيـ ــدمات إذ كـ ــك اخلـ ــى تلـ ــصول علـ للحـ

أمـا احلكومـة فقـد      . عـن مـزارع الكفـاف الـصغرية       مسؤوالت  
أدركت أن مزارع الكفاف الصغرية تساهم مسامهة كـبرية يف          
النــاتج القــومي اإلمجــايل وأن هــذه املــزارع كانــت متتلكهــا يف   
غالبيتها العظمى نساء ومـن مث قـررت إعـادة تـشكيل وتوجيـه              

ــيت   خــدمات اإلرشــاد مــن أجــ   ــشاريع ال ــة احتياجــات امل ل تلبي
 .متتلكها نساء

ــة األرض   - ٣٥ ــا يتعلــــق مبلكيــ ــرأةأوضــــحت أنوفيمــ   املــ
 تقليدياً على التمتع فقـط حبقـوق االنتفـاع ومبـا أهنـا ال               درجت

 احلـصول    كـان قـصاراها فقـط هـو         فقـد  بالً تتعهد بـه   متلك مقا 
ــة    ــة غــري الرمسي  ويف هــذا .علــى االئتمــان مــن املؤســسات املالي

شأن أصبح من املتوقـع لـصندوق تنميـة مـشاريع املـرأة البـالغ               ال
حجمــه بليــوين شــلن كــيين أن يــشكل نقطــة حتــّول رئيــسية يف  

 .متكني املرأة اقتصاديا
قالـت إن الـصندوق املـذكور       ): كينيا (السيدة دزمبو  - ٣٦

من املقرر أن تديره وزارة الشؤون اجلنسانية والرياضـة البدنيـة           
الجتماعيـــة ولكـــي ُتكفَـــل قـــدرة املـــرأة والثقافـــة واخلـــدمات ا

الريفية علـى اإلفـادة مـن ذلـك الـصندوق سـعت احلكومـة إىل                
 مؤســسات  جانــباحلــصول علــى تعــبريات عــن االهتمــام مــن 

 . يف كــل أحنــاء الــبالد الــيت ختــدم النــساءبــالغ الــصغرلالتمويــل ا
وباإلضافة إىل ذلـك قُـدمت مـنح إىل املـرأة الريفيـة مـن خـالل                 

ــا  ــف اهليئ ــثالً املؤســسة املاليــة      خمتل ــك م ــن ذل ــة وم ت احلكومي
 .الزراعية

ــا (يتالــسيدة شــيال - ٣٧ ــ): كيني ــه خبــالف أكــدت عل ى أن
ــسابقة،  ــة ال ــة سياســاهتا كــي     وّجهــتاحلكوم ــة احلالي  احلكوم

 وقالـت   .تستهدف املرأة الريفيـة علـى صـعيد القواعـد الـشعبية           

إن احلكومـــة أنـــشأت جلانـــاً علـــى مـــستوى املنطقـــة واإلقلـــيم  
 .فالة إتاحة االئتمان للمرأة الريفيةلك
ــالربن   - ٣٨ ــسيدة ه ــاداري-ال ــة   : ك ــساءلت عــن نوعي  ت

 أو مبوجــب ، ســواء املكفولــة مبوجــب القــانون احلــايل،احلمايــة
ــة  ــشريعات املقترحـ ــون   ،التـ ــذين يرفعـ ــخاص الـ ــة لألشـ  املقدمـ

 واحلــق يف القيــام  ،دعــاوى بــشأن احلــق يف األجــر املتــساوي    
 .ف من الفصل من العملبإجازة األمومة دون خو

 تكلمت بوصفها عضواً يف اللجنة وأشـارت    :ةالرئيس - ٣٩
إىل التعليق الذي سبق إبداؤه مـن جانـب الوفـد بـشأن اإلقـرار               
املطــرد بــاحلق املتــساوي يف احلــصول علــى اخلــدمات الــصحية   

 مـــن ٢الـــدول األطـــراف عليهـــا، مبوجـــب املـــادة أن وقالـــت 
ســة مــن شــأهنا القــضاء علــى  االتفاقيــة أن تتبــع دون إبطــاء سيا

 .التمييز ضد املرأة
إن هنـاك عـدة وسـائل       قالـت   ): كينيا (السيدة كاماو  - ٤٠

 .تتــيح للمــرأة الــيت تتعــرض للتمييــز أن تــسعى لنيــل االنتــصاف
واخلـــط األول للحمايـــة هـــو النقابـــات الـــيت ميكـــن أن تتخـــذ   
إجراءات لصاحل أعضائها ضد أرباب العمل وميكـن لألطـراف          

 إىل حمكمــة العالقــات الــصناعية يف كينيــا    أن تلجــأتــضررة امل
 ،املتخصصة يف حل منازعات املستخدمني وأصحاب األعمـال   

أو إىل مفوضية كينيا الوطنية حلقـوق اإلنـسان الـيت تـضم جلنـة               
 وأخـرياً، فـإن منظمـات اجملتمـع املـدين           .خمصصة لقضايا العمـل   

 .تقّدم مشورة جمانية للعاملني من أطراف منازعات العمل
قالـت إن املفوضـية الوطنيـة       ): كينيـا  (السيدة ليشوما  - ٤١

حلقوق اإلنسان تتوسط يف أنـواع كـثرية مـن املنازعـات مبـا يف             
ذلك منازعـات العمـل وبـرغم أن لـيس متاحـاً بيانـات مفـصلة         
فــإن كــثرياً مــن حــاالت الفــصل مــن العمــل ُعرضــت علــى         

 .املفوضية ومت حلها من خالل الوساطة
قالـت إن البنـد الـوارد ضـمن         ): ينيـا ك (ازاالسيدة بار  - ٤٢

 حـق املـرأة يف احلـصول علـى إجـازة            مشروع الدستور بضمان  
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أمومــة حيظــى بــدعم شــامل بــني صــفوف الكينــيني ومــع ذلــك  
فمن غري الواضح الوقت الـذي سـيدخل فيـه الدسـتور اجلديـد              
حّيــز النفــاذ يف ضــوء رفــض الــشعب الكــيين لــه يف اســتفتاء مت   

 .مؤخراً
قالــت إن قــانون التوظيــف ): كينيــا (يتدة شــيالالــسي - ٤٣

معظــم القــضايا الــذي جتــري مناقــشته حاليــاً يف الربملــان يعــاجل   
 كانـت قــد أثـريت مــن جانـب اخلــرباء    املتـصلة بالعمـل بعــد أن  

وباإلضافة إىل ذلك فهناك جلنة برملانيـة ختـتص بتـدارس قـضايا             
ــصة بــــشأن       ــشورة إىل الــــوزارات املختــ ــل وتقــــدمي املــ العمــ

 .راءات املالئمة من أجل اختاذهااإلج
 ١٦ و ١٥املادتان 

 صـعوبات    أشـارت إيل   : زرداين -السيدة بلميهوب    - ٤٤
ــدأ  ) ١٦٦الفقــرة (وطبقــاً للتقــرر . ١٦تكتنــف املــادة  فــإن مب

لدستور يتناقض مع األحكام الـسالبة الـيت        املساواة الذي يقره ا   
ألحـوال   يتعلـق األمـر بقـوانني ا       ترفض احلق يف املساواة عندما      

 وعلى ذلك فإن املـرأة ميكـن أن تـضطلع بـأي دور              .الشخصية
ئيـساً للحكومـة لكنـها      ياة العامة مبا يف ذلك أن تـصبح ر        يف احل 

 وهنـاك مخـس فئـات    .لن تتمتع باملـساواة يف حياهتـا الشخـصية    
 الزواج والطالق وال يوجد تعريـف للتمييـز         ت حاال خمتلفة من 

تفاقيـة فـضالً عـن وجـود      مـن اال   ١على النحو الوارد يف املـادة       
 وليـست كينيـا     .متييز ضد فئـات متنوعـة مـن النـساء الكينيـات           

 عـن   ا دسـتوري  او نظامـ  أقـوانني   ورث  د الوحيـد الـذي      لـ هي الب 
الوضـع  اململكة املتحدة فهنـاك بلـدان أفريقيـة أخـرى يف نفـس              

 وال بـد أن     .الطرق اليت تتـيح تغـيري احلالـة       عملت على التماس    
ــانون مـــدين  ــاك قـ ــزواج ينطبـــق بـــصورة  يكـــون هنـ  واحـــد للـ

 أمـا الـذين يرغبـون يف إضـافة أشـكال            .متساوية على كل فـرد    
دينيــة أو غريهــا مــن األشــكال للــزواج فيمكنــهم أن يفعلــوا       

 .ذلك

تقــدم بالنــسبة وتــساءلت عّمــا إذا كــان قــد أحــرز أي  - ٤٥
الزواج والطـالق الـذي سـيتم طرحـه         بـ  للقانون اجلديـد املتعلـق    
 علــى النحــو املبــّين يف ٢٠٠٧يونيــه /يــرانعلــى الربملــان يف حز

). CEDAW/C/KEN/Q/6/Add.1 (٢٧الــــرّد علــــى الــــسؤال    
ــتعدادها لتقـــدمي خـــدماهتا للمـــساعدة يف اجلهـــود    وأبـــدت اسـ
الرامية إىل التماس حل يف هذا الـشأن قائلـة إن األولويـة العليـا               
بالنــسبة لكينيــا ال بــد أن تتمثــل يف تــوطني االتفاقيــة وإال فــإن   

 .ا لن خيدم أي هدفتصديقه
طلبت مزيداً من املعلومات عـن أحكـام         :السيدة تان  - ٤٦

) ١٦٨الفقـرة   (قانون الزواج اجلديد وقالت إنـه طبقـاً للتقريـر           
 حاالت تعدد الزوجات وتساءلت عّمـا       ،تؤيد كثري من النساء   

 فيمـا يتعلـق     ،إذا كان قد أجريت أي دراسة بشأن آراء النساء        
ــزواج املتعــدد   ــا ال ــساءمبزاي ــشأن عــدد   ،الن  وطلبــت تفاصــيل ب

ــدد     حــا ــضاً عــن ع ــساءلت أي ــا وت ــذه الزجيــات يف كيني الت ه
نون العـــريف وحـــاالت جـــب القـــا بـــه مبووحمالزوجـــات املـــس

ــاط الز ــالرب ــت مجيــع      يواج ــا إذا كان ــع وم  حبكــم األمــر الواق
 كمـا تـساءلت عّمـا إذا كانــت    .الزوجـات هلـن نفـس احلقــوق   

ا وألوالدهــا يف حالــة    اإلعالــة لنفــسه   نفقــة الزوجــة تــستحق 
 جـزءاً   تتلقـى  ومـا إذا كانـت       ،الطـالق أو فـسخ الرابطـة      وقوع  

 وما إذا كانـت هـذه األصـول تـشارك فيهـا             ،من أصول الزوج  
 وأبـدت اهتمامهـا مبعرفـة مـا إذا كانـت            .الزوجات األخريـات  

 .هذه املسائل مغطاة يف االستعراض املقترح لقانون الزواج
ــرتو - ٤٧ ــه أ ذكـ ـــ نـ ــاً للتقري ــرة (ر طبقـ ــاألم ) ١٦٩الفقـ فـ

وحدها هي املـسؤولة عـن إعالـة الطفـل املولـود خـارج رابطـة                
. الزواج ولكـن قـانون األطفـال ُيفـّسر حاليـاً علـى يـد احملـاكم                

وتساءلت عما إذا كـان القـانون سـيتم تنقيحـه ليـضم أحكامـاً               
ُتلزم اآلباء البيولوجيني بإعالة األطفال املولودين خـارج رابطـة          

 .الزواج
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ــا  - ٤٨ ــام     كم ــشأن األحك ــات ب ــن املعلوم ــداً م ــت مزي طلب
 احملــــاكم لــــصاحل املــــرأة يف القــــضايا املتعلقــــة   عــــنالــــصادرة
 يف ازديـاد  . الزواجيـة  املعاشـرة شـركاء  ومبا أن عـدد     .باملعاشرة
أرقام متاحة، ومـا إذا كـان مـن          مثة   لت عّما إذا كان   ءفقد تسا 
مايـة  طـرح قـوانني بـشأن هـذه االحتـادات مبـا يكفـل احل              املزمع  

 .القانونية لألطراف ذات الصلة وال سيما النساء
ساءلت عن أحكام حقوق ملكية املرأة يف مـشروع         وت - ٤٩

امللكية الزواجية الذي يتم إعداده حالياً وعن احلالة اليت وصـل           
 .إليها هذا املشروع

ــربن   - ٥٠ ــسيدة هلــ ــاداري-الــ ــعور  : كــ ــاركت شــ  شــ
م الــزواج والطــالق يف  القــوانني احملليــة الــيت تــنظ اإلحبــاط إزاء

،  وقالت إن هـذه القـوانني ُتعـد جمـاالً حقيقيـاً لالنـشغال              .كينيا
إذا مل تكــن املــرأة مــستقلة يف هــذا اجملــال مــن جمــاالت احليــاة  فــ

 .فحينئذ تصبح االتفاقية برمتها بغري معىن
 األسـلوب الـذي     بشأن القانون احلايل تساءلت عـن     و  - ٥١

يـــع األحكـــام التمييزيـــة ســـيتم بـــه التغـــيري ومـــا إذا كانـــت مج 
ن اجلديـــد وبـــصورة أكثـــر ســـيجري إلغاؤهـــا بواســـطة القـــانو

 يتعلق حباالت تعـدد الزوجـات طلبـت توضـيحاً           يمافحتديداً، ف 
إىل حقيقة أنه طبقـاً     ) ١٦٨الفقرة  (يف التقرير   الواردة  لإلشارة  

لــبعض أمنــاط القــانون العــريف فــإن الزوجــة ال ميكــن أن ُتمــنح   
 .“نفسهال  نفقةوالحضانة األطفال ”
 الظـاهر الـذي جيعــل   ضوطلبـت أيـضاً توضـيحاً للتنــاق    - ٥٢

األم وحدها هي املسؤولة دون غريهـا عـن األطفـال املولـودين             
 إعالـة    بـرغم أن الوالـدين ُملزمـان بتـدبري         خارج رابطـة الـزواج    

 .ألطفالا
ــا   - ٥٣ ــساءلت عّم ــشأن    وت ــام متاحــة ب ــاك أرق إذا كــان هن

 إذا كانــت هــذه الزجيــات قــد مت   ومــا،حــاالت الــزواج املبكــر
قـد جـرى أي نـوع مـن          ويف هـذه احلالـة مـا إذا كـان            .تأثيمها

ــاذ  ــواع اإلنف ــا .أن ــت     كم ــا إذا كان ــة م ــا مبعرف ــدت اهتمامه أب

ــا يف      ــيتم إلغاؤه ــانون احملمــدي س ــة للق أحكــام اإلرث التمييزي
ت عّمـا إذا كانـت املمارسـة التمييزيـة     ل وتـساء  ،القانون اجلديد 
وطلبــت معلومــات عــن  العــروس ســيتم إلغاؤهــا املتعلقــة بــثمن
 الزواجية الذي مت إدراجـه يف قـانون املمتلكـات           تعريف امللكية 
 .الزواجية اجلديد

قالــت إن وجـود عــدد كــبري  ): كينيـا  (الـسيدة بــارازا  - ٥٤
 .من األنظمة القانونية املختلفـة للـزواج يف كينيـا ميثـل مـشكلة             

ــد   ــالغ التعقي ــر ب ــيت .واألم ــزواج    واإلجــراءات ال ــسخ ال ــتم لف  ت
 وعلى ذلك فـإن جلنـة إصـالح القـوانني          .متنوعة للغاية بدورها  

 ومت بالفعل إعـداد     .اجتسعى إىل إقرار قانون شامل واحد للزو      
 .أغـسطس / آب ١٤ و   ١٣ اعتمـاده يـومي      مشروع من املقـرر   

ــا      ــت دعوهتـ ــصلحة متـ ــاحبة املـ ــة صـ ــراف الوطنيـ ــع األطـ ومجيـ
ــن مث ســيجري إ   ــة وم ــانون إىل  للمــشاركة يف العملي رســال الق
 .الوزارة من أجل متابعة مناقشته يف الربملان

 ال ميكـن   يف كينيـا  املـرأة   ألن وأعربت عن إحباط بالغ    - ٥٥
أن تــضطلع بــأي دور عــام ومــن مث لــيس هلــا أي ســيطرة علــى  

 ومثـــة حماولـــة لعـــالج هـــذه احلالـــة ضـــمن .حياهتـــا الشخـــصية
بقيـــت   فيمـــا باهلزميـــةينمـــشروع الدســـتور اجلديـــد الـــذي ُمـــ

 . املعّوقة يف هذا اخلصوصة السالباألحكام
ومــــضت تقــــول إن قــــانون العنــــف اُألســــري متــــت  - ٥٦

 وأن اجلهـود    ،صياغته قبل مثـان سـنوات دون حتقيـق أي نتـائج           
. ١٩٦٨الراميــة إىل إصــالح قــوانني الــزواج بــدأت منــذ عــام   

 عمـل   قد صـيغ بواسـطة فرقـة       نص قانون شامل للزواج      كانو
تحـدة  بـالقبول بـرغم أن مجهوريـة ترتانيـا امل         ولكن مل حيظ قـط      

لـى أسـاس نفـس       الـشمول ع   كانت قـد وضـعت قانوهنـا البـالغ        
ومــن أســباب االفتقــار إىل النجــاح  . ١٩٧٢املــشروع يف عــام 

ــانون     ــار أن مــشروع الق كانــت مــسألة تعــدد الزوجــات باعتب
معظــم الرجــال يف كينيــا   ولكــن . كــان قــد أوصــى بإلغائهــا   
 ذلـك هـؤالء الـذين ناقـشوا القـانون      متعددو الزوجـات مبـن يف    
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 وعلى ذلك فإلغاء تعدد الزوجات ال يـشكل هـدفاً   .انمليف الرب 
مـن النـساء    ومـن مث فكـثري   .واقعياً يف الظروف احلالية يف كينيا 

 ت كزوجات يف إطار تعددي مما جيعل مـن    إهنن سعيدا  ذكرت
 .املستحيل إقرار قانون ميتثل جلميع أحكام االتفاقية

ــا يف ذلـــك  أن روابـــطضـــحت وأو - ٥٧ ــع، مبـ ــر الواقـ  األمـ
يـتم االعتـراف هبـا      “ قيملكي ت تعال  ”احلاالت املتنوعة لرابطة    

 علـى أن االعتـراف لـيس تلقائيـا وإذا مـا      .ضمن القـانون العـام    
ملمتلكــات الــيت فُــسخت العالقــة تثــور مــشاكل فيمــا يتــصل با  

تعـال  ”  ومعيار الدليل قيام روابط    .تراكمت خالل استمرارها  
 ومـن توصـيات املفوضـية مـا       .معيار بالغ االرتفاع  “ كي نقيم ل

يـداً  كان يتعلـق بإمكانيـة اكتـساب هـذه الزجيـات املفترضـة مز             
مـشروع القـانون الـذي       أمـا    .من الضمان من خالل التـسجيل     

قتـرح، ضـمن أمـور    ريب العاجل تقدميـه للربملـان في     يف الق  سيتم
 ينبغـي   د بشأهنا ات أّياً كانت حالة التعاق    أخرى، أن مجيع الزجي   

 .تسجيلها
ــأن تعــدد     - ٥٨ ــة ب ــستطيع أن تعــد اللجن وذكــرت أهنــا ال ت

الزوجـــات ســـيتم إلغـــاؤه ولكـــن ســـتوجد خطـــة علـــى األقـــل 
احلصول على شـهادة زواج  يف  كل امرأة متزوجة    حقلضمان  
مـنح شـهادة     ومـن التوصـيات األخـرى مـا يوجـب            .هباخاصة  

 .زواج مفترض بعد سنتنيل
ــصلة   وأوضــحت أن فر - ٥٩ ــالقوانني املت ــة ب ــة العمــل املعني ق

 ، مـن الكينـيني    بـذه أغلبيـة   باملرأة أفادت بأن تعدد الزوجـات حي      
ــصدد     ــذا ال ــة يف ه ــك إحــصاءات دقيق ــها ال متتل ــا . ولكن وفيم

فــإن القــانون األفريقــي يتــصل بعــدد الزوجــات املــسموح هبــن  
 ومـــن أهـــداف مـــشروع قـــانون  ،العـــريف يـــسمح بـــأي عـــدد 
ا يتمثــــل يف إقــــرار نظــــام منــــصف املمتلكــــات الزواجيــــة مــــ

نـصيب الزوجـة    يـؤثر    الللمشاركة يف امللكية الزواجيـة حبيـث        
 .الثانية على نصيب الزوجة األوىل وهكذا

ــانون يـــ   - ٦٠ ــاً ومـــضت تقـــول إن مـــشروع القـ ورد تعريفـ
 لـيس هنـاك قـانون موضـوعي يف          للملكية الزواجية باعتبار أن     

ديـد فلـيس مـن     وحـىت إقـرار مـشروع القـانون اجل         .هذا الـشأن  
الواضح مـا هـو التعريـف الـذي ميكـن اسـتخدامه ألهنـا مـسألة                 

 ومن الناحية املبدئيـة فقـد مت تعريـف امللكيـة الزواجيـة              .خالفية
ــستخَدم        ــه وُت ــيت حتــيط ب ــة واألرض ال ــت الزوجي ــا بي ــى أهن عل

 ويف حالــة الفــسخ ينبغــي تقــسيم املمتلكــات   .إلطعــام األســرة
 األخـرى الـيت مت اقتناؤهــا    أمـا املمتلكـات  .علـى أسـاس متـساو   

يــشهد علــي مــسامهة خــالل الــزواج فــيمكن أن تقتــضي دلــيالً 
 األطراف

ــدين       - ٦١ ــى كــال الوال ــّين عل ــة، يتع ــانون الطفول ــاً لق وطبق
 داخـــل أو خـــارج رابطـــة ا مولـــود كـــانإعالـــة الطفـــل ســـواء

 واملسألة حالياً موضـع أخـذ ورّد يف احملـاكم إذ تتـصل              .الزواج
ولــود خــارج نطـاق الــزواج عليــه أن  املطفـل  الحبقيقـة أن والــد  

 .يذهب إىل احملكمة إلثبات األبوة
 املعاشـرة يف     حالـة  وتطرقت إىل عدد األزواج يف إطار      - ٦٢

كينيـــا فقالـــت إنـــه يـــزداد مـــع تنـــاقص عـــدد الـــشباب الـــذين  
ــاهتم     ــسجيل زجي ــزواج أو لت ــسة لل ــون إىل الكني ــد . يتوجه وعن

رب ينكـرون أحيانـا     حدوث فسخ للرابطة الزواجيـة فـإن األقـا        
حدوث الزواج مـن األصـل بـل وأحيانـا بعـد فتـرة طويلـة مـن                  

 .املعاشرة وعندما يولد للزوجني أطفال
قالـت إن الفتيـات ميكـن مبوجبـه          القـانون احلـايل      وعن - ٦٣

 ولكـن مـن     .سن السادسة عـشرة مبوافقـة األب      أن يتزوجن يف    
ــع  ــة ااملتوق ــق ت أن إلصــالحلعملي ــانون بــني وفّ ــاومــنالق نون  ق

 . سنة١٨الطفولة الذي حيدد سن األغلبية عند 
وخلصت إىل القول بأن القانون اإلسالمي ميثل قـضية        - ٦٤

 فكثري من النساء ذكرن أهنن سـعيدات        ،خالفية للغاية يف كينيا   
ــة حــسب   ــه  بتقــسيم امللكي ــا يقــضي ب ــرآنم أن ذكــرت  و.الق

ــمــشروع الدســتور   ــسبة ألي   ي ــر إىل املنطــق بالن ــداً يفتق ضم بن
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شتغل بقانون حقوق اإلنـسان ومبوجبـه يعفـى املـسلمون مـن             م
 .أحكام املساواة

أبدت الرغبـة يف توضـيح أن       ): كينيا (يشوماالسيدة ل  - ٦٥
 وأن كينيــا تعتمـــد هنجـــاً  ،بلــدها ال يفتقـــر إىل فهــم االتفاقيـــة  

م تشاركياً وتـدعو الـسكان الكينـيني إىل اإلعـراب عـن رغبـاهت             
 باعتبار أن أي قـانون ال يلقـى         ودوأن النتائج مرتبطة بتلك القي    

 .ترحيباً لن جيد طريقه إىل فعالية التنفيذ
قالـــت إن وفـــدها يـــدعو ): كينيـــا (الـــسيدة شـــياليت - ٦٦

هوب زرداين إىل زيارة كينيـا لكـي تـرى مـا ميكـن          يمالسيدة بل 
عمله مـن أجـل التحـرك قُـدماً بـشأن بعـض القـضايا الـيت متـت            

ــع  ،مناقــشتها ــا ترحــب جبمي ــرين وأن كيني  كمــا ترّحــب  ،الزائ
 وأعربـت عـن     .التنفيـذ بأي أموال تقـّدم للمـساعدة يف أعمـال          

تقديرها للوكاالت اليت قدمت املساعدة مبـا يف ذلـك صـندوق            
 للمـرأة   األمم املتحدة للسكان وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي      

فيما يتصل بالقضايا الصحية مث للبنك الـدويل يف جمـال فـريوس     
 .اإليدز/ريةنقص املناعة البش

ميـع  جل أعربت تقدير وفـدها   ): كينيا (يتالسيدة شيال  - ٦٧
 وذكــرت أنــه األعمــال الــيت تقــوم هبــا اللجنــة مــن أجــل كينيــا  

ــة     ويتطلــع إىل تلقــي التعليقــات والتوصــيات مــن جانــب اللجن
 كما وجهت الـشكر     ،ولسوف يتوىل نشرها والتصرف بشأهنا    

 .نياإىل رئيسة وأعضاء اللجنة ودعتهم لزيارة كي
 م شكرت أعضاء الوفد الكيين علـى إجابـاهت        :الرئيسة - ٦٨

املفيــدة للغايــة معربــة عــن أمــل اللجنــة يف أن تــساعد تعليقاهتــا   
اخلتامية وتوصياهتا على إحداث تغيريات علـى الـصعيد الـوطين      

وفيما يتعلق بالـدعوة لزيـارة كينيـا    . فيما يتصل بتنفيذ االتفاقية   
لجنـــة مـــستقبال إجـــراءات أعربـــت عـــن األمـــل يف أن تـــضع ال

حلقـات دراسـية بـشأن تعليقاهتـا اخلتاميـة ممـا             تنظِّمللمتابعة أو   
يتيح هلا فرصة رؤيـة نتـائج أعماهلـا وقالـت إن احلكومـة لـديها                
بوضــــوح اإلرادة الــــسياسية إلحــــراز تقــــّدم بالنــــسبة جلميــــع 

 احلاجة إليهـا ومـن شـأهنا أن     اإلصالحات يف القوانني اليت متسّ    
 .االتفاقيةتتيح تنفيذ 

 .١٥/١٧رفعت اجللسة الساعة  
 


