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 .٠٥/١٠افتتحت اجللسة الساعة  
النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف يف إطار املادة          

 )تابع(  من االتفاقية١٨
ــرين    ــامع للتقريــ ــدوري اجلــ ـــر الــ ـــس  اخلامــالتقريـــــ ـــ

؛ CEDAW/C/KEN/6(والــــــــــــــــسادس لكينيــــــــــــــــا 
CEDAW/CKEN/Q/6و  Add.1( 

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

ــياليت  - ٢ ــسيدة شـ ــا (الـ ــدها   ): كينيـ ــر بلـ ــت تقريـ عرضـ
ــدوري ــرينالــــــ ــامع للتقريــــــ ــسادس  اجلــــــ ــامس والــــــ  اخلــــــ

)CEDAW/C/KEN/6 (  ــصديقها علــ ــذ ت ــا من ى فقالــت إن كيني
 أوفت جبميـع االلتزامـات النامجـة عـن          ١٩٨٤االتفاقية يف عام    

 وأن تقريرها احلايل مت إعـداده     ،ذلك فيما يتعلق بتقدمي التقارير    
مبــشاركة مــن جانــب منظمــات غــري حكوميــة ومنظمــات مــن  

 ومنــذ . ومنظمــات تـستند إىل اجملتمعــات احملليـة  .اجملتمـع املـدين  
 عـن القـضايا اجلنـسانية       تقريرها األخري، مت تعيني أمني مسؤول     

ــوع      ــصلة بن ــربامج املت ــسياسات وال ــع ال ــضم مــسؤولياته مجي وت
ــافة إىل ــواح  اجلـــنس باإلضـ ــدم عـــن النـ ي  تعـــيني مـــسؤولني أقـ

 يف الوزارات واهليئات شبه احلكومية من أجل تيـسري          اجلنسانيه
 .قطاعاهتمتعميم القضايا اجلنسانية يف 

 يـضم   وأوضحت ما جـري مـن رفـض دسـتور جديـد            - ٣
مـساواة  عدداً مـن األحكـام مـن أجـل النـهوض بـاملرأة وتعزيـز            

 .نـــــوفمرب / يف اســـــتفتاء ُعقـــــد يف تـــــشرين الثـــــايناجلنـــــسني
ومع ذلك فما زالت احلكومة تضغط من أجـل حتقيـق           .٢٠٠٥

عمليــة اإلصــالح الدســتوري آملــة يف أن تــتمكن، مــن خــالل   
ــضيات     ــع مقتـ ــاء جبميـ ــن الوفـ ــديالت مـ ــن التعـ ــد األدىن مـ احلـ

 جيــري لوقــت نفــسه فثمــة اســتراتيجية بديلــة    ويف ا. ةاالتفاقيــ
اتباعهـــا وتـــشمل استعراضـــاً شـــامالً مـــن جانـــب جلنـــة كينيـــا 

القانونية للقـوانني املتـصلة بـالزواج ومـساواة اجلنـسني والعمـل             
 وعليـه   .اإلجيايب مما يؤدي إىل طرح عدد من مـشاريع القـوانني          

ز طبقـاً    يعـّرف التمييـ    ٢٠٠٧فإن مشروع قانون املساواة لعـام       
 مـن االتفاقيـة بينمـا يعمـل مـشروع قـانون التوظيـف               ١للمادة  

 على تـأثيم التمييـز علـى أسـاس نـوع اجلـنس بـني                ٢٠٠٧لعام  
ــور أخــرى  ــساوي عــن     ،أم ــور األجــر املت ــة أم ــل يف مجل  ويكف

أمـا مــشروع  . ءالعمـل املتـساوي للرجـال والنـساء علـى الـسوا      
رئــيس الــذي أعطــى ) محايــة األســرة (يقــانون العنــف األســر 

الدولة مؤخراً أولويـة لـه فمـا زال معروضـاً أمـام الربملـان علـى                 
ــة      ــة الزواجي ــسبة ملــشروع قــانون امللكي حنــو مــا هــو احلــال بالن

 .ومشروع قانون العمل اإلجيايب
ــة مبــسؤوليتها عــن       - ٤ ــضت تقــول إن احلكومــة واعي وم

كفالة التحسينات املستمرة فيما يتـصل بتعزيـز ومحايـة حقـوق           
 وأهنــا تقــوم بالتــايل بوضــع سياســة ، ســيما للمــرأةاإلنــسان وال

ــتم اختــاذ      ــسان كمــا ي ــة وخطــة عمــل تتعلــق حبقــوق اإلن وطني
لسماح لألرامل واليتامى بوراثة ممتلكـات       ا  اليت تيسر  اخلطوات
 مع تزويد الفقراء من أفراد اجملتمع       هن أو آبائهم املتوفني   أزواج

 .ومعظمهم من النساء باملشورة واملعونة القانونية
ة إن متثيــــل املــــرأة يف املؤســــسات لــــواســــتطردت قائ - ٥

ــذات      ــه رئاســي بال ــادة بفــضل صــدور توجي ــة شــهد زي الوطني
 يف املائـــة مـــن مجيـــع التعيينـــات ٣٠يقـــضي بتخـــصيص نـــسبة 

والترقيات وفرص التدريب للنـساء وتلـك نـسبة مـن املقـرر أن              
 يف الــسلك كمــا أن عــدد النــساء زاد.  املائــة يف٥٠ إىل ترتفــع
 ٢٠٠٧ و ٢٠٠٣ائي والــسلك الدبلوماســي بــني عــامي القــض

فيمــا شــهد املــستوى الربملــاين املزيــد مــن األعــضاء مــن النــساء   
أكثر مـن ذي قبـل مبـا يف ذلـك سـيدتان علـى رأس اثنـتني مـن                    

 .الوزارات الرئيسية



CEDAW/C/SR.799 (B)  
 

07-44114 3 
 

  عديــدة تــدابري احلكومــة مــن  مــا اختذتــه توضــحأو - ٦
ء مركــز  ومــن خــالل إنــشا .ملعاجلــة مــشكلة العنــف اجلنــساين 

 علـــى  احلكومـــة تعمـــلطة يتعامـــل حتديـــداً مـــع الـــضحاياشـــر
ختصيص مكاتب معنية بنـوع اجلـنس يف مجيـع مراكـز الـشرطة         

 ومـن   .وتدرِّب مسؤويل إنفاذ القوانني على القـضايا اجلنـسانية        
 ٢٠٠٧األمهيــة مبكــان صــدور قــانون اجلــرائم اجلنــسية يف عــام 

تـألف مــن  الـذي يتـوىل رصـده قـوة عمـل متعـددة القطاعـات ت       
ومن شأن التقّيـد    .  الوزارات الرئيسية واجملتمع املدين     عن ممثلني

الصارم بإنفاذ هذا القانون وكذلك قانون أخالقيـات املوظـف          
 وضــع حــد للتحــرش اجلنــسي يف موقــع     ٢٠٠٣العــام لــسنة  

 .العمل
وأردفت قوهلـا بـأن عمليـات ختـان اإلنـاث وحـاالت              - ٧

قــانون األطفــال لعــام الــزواج املبكــر أصــبحت مؤثَّمــة مبوجــب 
ــة   ٢٠٠١ ــة اجتماعيــ ــاذ قوبلــــت مبقاومــ ــة اإلنفــ  إال أن عمليــ
وباإلضــافة إىل ذلــك فالــضحايا كــثرياً مــا يتقاعــسون  . وثقافيــة
ة املـسؤولني عـن هـذه األفعـال الـذين يكونـون أساسـاً               نعن إدا 

 األسرة املعيشية من الناحيـة      ممن أفراد األسرة اليت تعتمد عليه     
اختـذت تـدابري لتكفـل القـبض علـيهم          قـد   وعلى ذلـك ف   . املالية
تعزيز مشاركة اجملتمـع احمللـي يف اجلهـود الراميـة إىل وقـف              مع  

هذه املمارسات من خالل احلوار بني الكبار والـشباب إضـافة           
محـالت تعزيـز    شـّن   إىل برامج التدريب ووضع املواد التربوية و      

الوعي اليت تدعمها املنظمـات غـري احلكوميـة واملنظمـات ذات           
وجــرى تــشجيع ممارســي اخلتــان التقليــديني . ألســس العقيديــةا

على املشاركة يف أنشطة بديلة مدرة للدخل حىت يصبحوا من           
 .عناصر التغيري يف اجملتمعات احمللية اليت ينتمون إليها

ويف جمال التعلـيم ذكـرت أن التكـافؤ بـني اجلنـسني مت               - ٨
لقروض واملـنح  التوصل إليه عند املستوى االبتدائي بينما تتاح ا  

ــانوي     ــيم الثـ ــن التعلـ ــادة مـ ــوزين باإلفـ ــال املعـ للـــسماح لألطفـ
 األطفـال   لزيـادة التحـاق   والتعليم العايل فضالً عن بذل جهـود        

ــة مـــن ذوي االحتياجـــات ــةاخلاصـ ــذا . بالدراسـ ــان هـ  وإن كـ

ــب  ــا زال منخفــض اجلان ــة   اًم  إىل حــٍد كــبري وال ســيما يف حال
علـى صـعيد قطاعـات     مع حتسني مستويات حمو األمية     ،البنات

السكان بأكملها حيث يتمثل اهلدف يف الوصـول إىل مـساواة           
عي مـن أجـل   كذلك يتواصل الس. ٢٠١٥اجلنسني حبلول عام   
 االقتـصادي وخاصـة مـن خـالل التمويـل           متكني املرأة يف اجملال   

البالغ الصغر ومـشاريع دعـم العـون الـذايت مـع إجيـاد صـندوق                
واختـاذ املبـادرات بـني صـفوف        لتيسري إقامة املشاريع التجاريـة      

 .النساء
ومضت تقول إن كينيا رغم أهنا مل تـدخل بعـد طرفـاً              - ٩

يف الربوتوكــول االختيــاري لالتفاقيــة إال أن حكومتــها تــسعى  
 ٢٠٠٦ وكانت قـد أنـشأت يف عـام          .إىل تصديق الربوتوكول  

ومــن املقــرر عقــد . جلنــة مــشتركة بــني الوكــاالت هلــذه الغايــة 
ف صـــاحبة املـــصلحة يف شـــهر تـــشرين منتـــدى يـــضم األطـــرا

 . لوضع توصيات يف هذا الشأن٢٠٠٧أكتوبر /األول
ــها لعقــد       - ١٠ ــد حكومت ــراب عــن تأيي ــصت إىل اإلع وخل

ــواتراً وتــصميم     ــر ت ــة بــصورة أكث املزيــد مــن اجتماعــات اللجن
احلكومة على كفالة اإلنفاذ الصارم للقـوانني القائمـة وإصـدار           

 .يتفق ومبادئ االتفاقيةمشاريع القوانني املطروحة مبا 
 ٦ إىل ١املواد 
 أمـل عنـدما علـم        خيبـة   أعـرب عـن    :السيد فلنترمـان   - ١١

برفض الشعب الكيين الدستور اجلديد كما أحزنـه بالـذات أن           
ــسائل       ــضايا واملـ ــة القـ ــى قائمـ ــردود علـ ــع الـ ــن واقـ ــرف مـ يعـ

)CEDAW/C/KEN/Q/6/Add.1, p.4 (   أن السبب كـان أحكـام
ــا إذا . حتواهــا الدســتور الــيت ا،مــساواة اجلنــسني وتــساءل عّم

كانــت تعــديالت احلــد األدىن املقترحــة ســوف تتعلــق بقــضايا   
 كمــا طلــب معلومــات عــن اإلطــار الــزمين   ،مــساواة اجلنــسني

العتمادها ولعمليـة االسـتعراض الدسـتوري فـضالً عـن تعـديل        
ومـن املفيـد كـذلك      . القوانني القائمة اليت ال تتفق مع االتفاقية      

 يـضم   ٢٠٠٧ كان مشروع قـانون املـساواة لعـام          معرفة ما إذا  
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أحكاماً حمددة بشأن مساواة اجلنسني إضافة إىل اإلطار الـزمين          
واستفسر عن اخلطـوات املتخـذة لتفعيـل التوصـيات          . إلصداره

النامجة عن حلقات العمل املـشار إليهـا يف الـردود وخاصـة مـا               
يتصل بوضع صيغة أبسط لالتفاقيـة لتيـسري فهمهـا مـن جانـب         

كما أن التوضيحات يف هذا الـشأن أمـر   . اجلمهور بشكل عام 
 أفيــد بأهنــا أثــريت حممــود فيمــا يتــصل بقــضايا الــسياسات الــيت

 من الربوتوكول االختياري فيمـا يتعلـق        ٢ و   ١ املادتني   بسبب
فيـد أيـضاً معرفـة مـا إذا كـان           ومـن امل  . بسيادة الدولـة الطـرف    

ال إىل املـادة     حمكمة االستئناف يف قضية رونو الـذي أحـ         حكم
 مــــن االتفاقيــــة، علــــى حنــــو مــــا أورده التقريــــر الــــدوري   ١
)CEDAW/C/KEN/6, p.3 ( متـسقة  ميثل بشرياً بسياسة قضائية

وأكـد أمهيـة    . أو أن من املـرّجح أن يظـل اسـتثناًء مـن القاعـدة             
 القضائي لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان متـسائالً        التعويض

ول إليها بالنسبة للنـساء مـن       عّما إذا كانت احملاكم ميكن الوص     
 .ضحايا تلك االنتهاكات

ــسيدة تافـــاريس دا ســـيلفا   - ١٢ ــام :الـ ــت إن األحكـ   قالـ
القضائية اإلجيابية املشار إليها يف التقريـر الـدوري تتنـاقض مـع             
قــرارات أخــرى وردت مــن مــصادر أخــرى وبــدت أهنــا تنــايف  

مــر  وعلــى ســبيل املثــال بــدا األ .مبــدأ املــساواة بالنــسبة للمــرأة 
وكأن مثة حاالت مل تستطع املرأة فيها أن تفيد من املمتلكـات          
الزواجية عند فسخ رابطة الزواج وحاالت أخرى كانت فيهـا         
مسؤولية األطفال املولودين خارج رابطـة الـزواج قـد أوكلـت       

ات كـان األمـر      ويف ضوء مثل هـذه القـرار       .بشكل كامل لألم  
لـوعي علـى    ازيـادة   حلاجـة إىل    اجمحفاً للمرأة مما أثـار بوضـوح        

نطـــاق واســـع وهتيئـــة ُســـبل التـــدريب للرجـــال وخاصـــة بـــني  
صــفوف قــادة اجملتمعــات احملليــة والقــادة الــدينيني والعــاملني يف 
وســــائل اإلعــــالم وأعــــضاء الــــسلك القــــضائي والــــسياسيني  

 وتساءلت عّما إذا كانت حقيقـة أن الوفـد يتـألف            .والربملانيني
 االهتمــام احملــدود مــن أساســاً مــن نــساء هــي عالمــة تــشري إىل 

 وأخـرياً، أكـدت   .جانب الرجال إزاء قـضايا مـساواة اجلنـسني        

 من االتفاقيـة تـدعو إىل تنفيـذ سياسـة للقـضاء      ٢على أن املادة    
وفيمــا طــرأت بعــض . “دون إبطــاء”علــى التمييــز ضــد املــرأة 

ــة    ــاً للغاي  وهنــاك .التحــسينات فــإن إيقــاع التغــيري مــا زال بطيئ
ــا زا   ــوانني م ــشاريع ق ــا أن    م ــدة كم ــسنوات عدي ــة ل ــت معلّق ل

سياسات مساواة اجلنسني ما زالت أبعد عن أن تكون حقيقـة           
 .واقعة
 تكلمــت كعــضو يف اللجنــة فقالــت إن مــن  :ةالرئيــس - ١٣

املهــم معرفــة عــدد الرجــال الــذين يــشاركون يف الوفــود املعنيــة 
بالقضايا اجلنـسانية وال بـد مـن إيـراد معلومـات إضـافية بـشأن                

قيــة ضــمن القــانون احمللــي واســتخدام أحكامهــا يف  دمــج االتفا
 .٢٠٠٥أعقاب رفض مشروع دستور كينيا يف عام 

مل قالــت إن هنــاك رجلــني ): كينيــا (يتالــسيدة شــيال - ١٤
يتمكنا من االنضمام إىل الوفد يف هذه املناسبة بالذات بـسبب           

وبـشكل عـام فثمـة      . مشاكل غري متوقعـة إزاء ترتيبـات الـسفر        
ال يف الوفــود احلكوميــة إىل االجتماعــات  حــضور قــوي للرجــ 

 .املعنية بالقضايا اجلنسانية
ــارازا  - ١٥ ــسيدة ب ــا (ال ــن املؤ ): كيني ــت إن م ســف أن قال

 أحكــام مــشروع الدســتور بعــض الفــصائل الــسياسية عرضــت
ع ذلـك فـإن     ومـ . املتعلقة بالنوع بوصفها أمراً غري مرغوب فيه      

ات الراميـة إىل     التـشريع   جهودهـا لـسنّ    احلكومة مل تستسلم يف   
ن الفـرص املتكافئـة لعـام        كمـا أن قـانو     ،تعزيز مساواة اجلنسني  

ــز طبقــاً للدســتور ومــن شــأنه أن    يتــويلّ ٢٠٠٧ تعريــف التميي
ــة     ــرأة يف املـــساواة يف فـــرص العمـــل ووراثـ يكفـــل حقـــوق املـ

 .املمتلكات
وأوضــحت أن احلكومــة تنظــر يف ُســبل الوصــول إىل    - ١٦

 .اطنني الكينيني على أنه قـضية ملّحـة       العدالة بالنسبة جلميع املو   
كما أن اللجنـة الوطنيـة املعنيـة بـالنوع والتنميـة صـدرت إليهـا                
تعليمــات بوضــع مــشاريع قــوانني بــشأن ُســبل الوصــول إىل       

وفيمـا يتـصل بـالقرار      . العدالة واحلصول على املعونـة القانونيـة      
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ومـا إذا كـان هـذا القـرار بـشرياً بتغـيري             الصادر يف قضية رونـو      
ــة أحيــل إليهــا يف قــضيتني أخــريني نظــرت فيهمــا    فــ إن االتفاقي

 وبــــدا أن هــــذه القــــضايا ستــــصلح ٢٠٠٧احملــــاكم يف عــــام 
وبــرغم رفــض مــشروع الدســتور إال أن احلكومــة     . كــسابقة

عازمة كل العزم على مواصـلة جهودهـا إلجـراء اإلصـالحات            
 .الرامية إىل زيادة مشاركة املرأة يف الربملان

لقول بأنه إذا كان صحيحاً أن احملـاكم        وخلصت إىل ا   - ١٧
تـستحق سـوى    ال   بـأن املـرأة       ما قد أصدرت حكمها يف قضية    

 يف املائـــة مـــن املمتلكـــات الزواجيـــة وأن حمكمـــة أخـــرى  ٢٥
أصدرت حكماً بأن الطفـل املولـود خـارج رابطـة الـزواج هـو        

 تتخـذ إجـراءات مـن        احلكومـة  لية األم دون غريها، فـإن     ومسؤ
سائل وهناك مشروع قـانون جديـد بـشأن         أجل معاجلة هذه امل   

ــة التوزيـــع املتـــساوي    ــة يهـــدف إىل كفالـ املمتلكـــات الزواجيـ
للممتلكات وقد قُدِّم إىل مكتب املّدعي العام إلقراره وبطبيعـة          

 مثل هـذه التـشريعات يـشكل عمليـة مطّولـة يف           احلال فإن سنّ  
 .كينيا
ــاو - ١٨ ــا (الــــسيدة كامــ ــتعراض ): كينيــ قالــــت إن االســ

لنسبة للحكومـة وإن كـان يـشكل        ري ما زال أولوية با    الدستو
 متواصلة ومع ذلك فإن القضايا اجلنسانية تتصدر قائمـة          عملية

وفيما يتعلـق بتـصديق الربوتوكـول       . جدول األعمال احلكومي  
االختيــاري فقــد أنــشأت احلكومــة جلنــة وزاريــة لدراســة األثــر  

 .ليةاحملتمل أن ينجم عن الدستور بالنسبة للتشريعات احمل
 قالت إن مشاريع القوانني املقدمة مـن        :سايغاالسيدة   - ١٩

  إذا مـا أقرهـا الربملـان   احلكومة بشأن القضايا اجلنـسانية سـتبدو      
ــائم    ــتور الق ــع الدس ــارض م ــا تتع ــم   .وكأهن ــن امله  وســيكون م

معرفة املزيد عن اآللية الوطنية املـسؤولة عـن تنـسيق سياسـات             
ظفني العــــاملني املــــومــــستويات نــــوع اجلــــنس مبــــا يف ذلــــك 

وينبغي تقدمي املزيد من املعلومـات بـشأن        . وخمصصات امليزانية 
اللجنة الوطنية املعنية بالنوع والتنمية مـن حيـث مهمتـها           وضع  

 وســـيكون مفيـــداً كـــذلك .ومـــستوى املـــوظفني العـــاملني هبـــا
ــام     ــشأن دور ومه ــضاحات ب ــى إي ــة املعناحلــصول عل ــاألمان ة ي

 املتـصلة مبـساواة     الوثيقة الدوريـة  بالشأن اجلنساين والعالقة بني     
اجلنــسني والتنميــة وبــني خطــة العمــل لتنفيــذ الــسياسة الوطنيــة  

 .بشأن النوع والتنمية
قالـت إن احلكومـة أحـرزت      ): كينيـا  (السيدة دزمبـو   - ٢٠

تقــــدماً مرموقــــاً يف إنــــشاء اآلليــــة الوطنيــــة املطلوبــــة لتعزيــــز 
نس ضــمن  إدارة نــوع اجلــالــسياسات اجلنــسانية وقــد مت إنــشاء

ــسانيه  ــشؤون اجلنــ ــدمات  وزارة الــ ــة واخلــ ــة والثقافــ  والرياضــ
 موظفــاً فقــط وبقــدرات حمــدودة    ١٢االجتماعيــة مــزودة بـــ   

ــز       ــسبة إىل مراك ــسيق بالن ــة التن ــها ســتخدم بوصــفها هيئ ولكن
ــرى ويف      ــوزارات األخـ ــوع يف الـ ــضايا النـ ــة بقـ ــسيق املعنيـ التنـ

ية معنيـة   كما أنشأت احلكومة جلنة وطن    . مكاتب احلكم احمللي  
وجـــرى اســـتحداث بنـــوع اجلـــنس بوصـــفها هيئـــة استـــشارية 

منصب األمني املسؤول عن نـوع اجلـنس لتعزيـز هـذه القـضايا             
وأصــبح مــن مــسؤولية هــذا األمــني تقــدمي تقــارير مباشــرة إىل    

 وباإلضـافة إىل ذلـك أوكـل إىل املـسؤولني عـن             .األمني الـدائم  
ة ضــمن نــوع اجلــنس مهمــة تنفيــذ تعمــيم القــضايا اجلنــساني      

ــإن   .الـــوزارات ــوزارة فـ ــبرية للـ ــة كـ ــا مل ختـــصص ميزانيـ  وفيمـ
 املــوظفني املعنــيني بالقــضايا اجلنــسانية ســوف يعــاجل   اســتخدام

ــوظفني    ــالك امل ــصلة مب ــشواغل املت ــسياسة  . بعــض ال ــا أن ال كم
يف شكل إطاراً للنـهوض بـاملرأة   تالوطنية املعنية بالنوع والتنمية   

ــة وا  ــسياسية واالجتماعي ــة بينمــ اجملــاالت ال ا القتــصادية والثقافي
 . إطاراً لتنفيذ السياسةتطرح الوثيقة الدورية

 جهــــود أثنــــت علــــى: الــــسيدة أروشــــا دومنغــــويز - ٢١
ــة ــسانية    يفاحلكومـ ــة اجلنـ  التـــصدي ملـــشكلة القوالـــب النمطيـ

اجلامــدة ولكنــها أعربــت عــن القلــق ألن كــثرياً مــن األحكــام    
وسـيكون  . ر تنفيـذها   جتـ  القانونية املتوخاة مل يتم تفعيلـها أو مل       

من املهم معرفة اخلطوات اليت اختذت ملعاجلة مـشكلة القوالـب           
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اجلنــسانية النمطيــة اجلامــدة يف املنــاطق النائيــة مــن البلــد حيــث  
 .يسود معدل مرتفع من األمية

ــة     - ٢٢ ــاقص يف ممارسـ ــود تنـ ــها وجـ ــرض مالحظتـ ويف معـ
 عـن   ختان اإلناث قالت إنه ينبغي تقـدمي املزيـد مـن املعلومـات            

اخلطوات اليت تتخذ للعمل مع القادة الدينيني مـن أجـل وقـف             
 يف حـال    -هذه املمارسة فضالً عـن احملـاوالت الـيت يـتم بـذهلا              

 السـتخدام املنظمـات غـري احلكوميـة لتعزيـز           -وجودها أصـال    
ــشأن ضــرورة وقــف هــذه املمارســة    ــوعي ب ــزم كــذلك  . ال ويل

 مــن أجــل تقــدمي املزيــد مــن املعلومــات عــن األعمــال املنجــزة  
مكافحــة التمييــز والعنــف ضــد النــساء املهيــضات مبــا يف ذلــك  

 .املسنات واملعّوقات واألرامل واليتامى من النساء
قالت إن احلكومة تـستحق الثنـاء       : السيدة كوكر أبيا   - ٢٣

ــب    ــشكلة القوال ــصدي مل ــا الت ــى جهوده ــدة يف ضــوء  عل  اجلام
 ومــع .حقيقــة أن األعــراف الثقافيــة متجــذرة بعمــق يف أفريقيــا

ذلــك فمــا زال مــن غــري الواضــح كيــف أن اجلهــود احلكوميــة  
ملعاجلة التمييز من خالل قانون الفرص املتكافئـة سـينجم عنـها            
أي أثر إذا ما مسح الدستور بالتمييز يف مسائل القانون اخلـاص            

ــبين  ــر أن    . والطــالق واإلرث والت ــة التقري ــة مقدم ــى الدول وعل
ــسا    ــانون امل ــا إذا كــان ق ــضاً م ــانون  توضــح أي ــسه ق واة هــو نف

 وينبغي كذلك تقدمي معلومات عن البحوث       ،الفرص املتكافئة 
الــيت كلفــت احلكومــة بإجرائهــا بــشأن الــصالت بــني القوالــب 
النمطية اجلامدة والعنف املمارس ضد املرأة وتدين مكانة املرأة         

 .االجتماعية
 تكلمـــــت بوصـــــفها عـــــضواً يف اللجنـــــة :الرئيـــــسة - ٢٤

نــف األســري الــذي كــان قــد ســبقت  فالحظــت أن قــانون الع
ــه      ــذ مثــان ســنوات مــا زال مطروحــاً دون البــت في صــياغته من

 .وتساءلت عن العقبات اليت تعوق إقراره
مث استفــسرت عــن الــسبب الــذي جعــل خطــة العمــل   - ٢٥

ــة للفتــرة   ــيض عــدد    ٢٠١٩-١٩٩٩الوطني ــدد هــدف ختف  حت

 ٤٠الفتيات الالئي خيضعن لعمليات ختان اإلنـاث عنـد نـسبة            
 املائة فقط وما إذا كـان حظـر ختـان اإلنـاث للفتيـات دون                يف

 وفـضالً   .الثامنة عشرة ميكـن متديـده ليـشمل البالغـات كـذلك           
بـه احلكومـة لتغـيري    عن هـذا أرادت أن تعـرف مـا الـذي تقـوم            

 عـن تلـك املمارسـة وهـل توجـد خطـط علـى               مفاهيم السكان 
داء إىل  سبيل املثال لتغيري تصنيفها يف قانون العقوبـات مـن اعتـ           

 حيث تصبح جرمية أشد خطراً مثل إحلاق أذى بدين جسيم؟
قالت إنه فيما كانـت الكتـب       ): كينيا (السيدة سودا  - ٢٦

املقــررة يف املاضــي تــصّور املــرأة أساســاً ضــمن أدوار مرتليــة       
تقليدية فهي اآلن تطرح الرسـالة الـيت تفيـد بـأن بإمكـان املـرأة             

 .لفرديةأن تضطلع بأي دور طبقاً لقدراهتا ا
ن أهــم التــدابري الــيت اختــذهتا احلكومــة فيمــا يتعلــق  وعــ - ٢٧

 تنفيــذ قــانون الطفولــة الــذي مل    تطرقــت إىل  ،خبتــان اإلنــاث 
يقتــصر فقــط علــى تــأثيم ختــان األنثــى ولكنــه تــصدى كــذلك 

 زواج  الـصلة ومـن ذلـك مـثالً    ملعاجلة املمارسات الثقافيـة ذات    
ــصَّر ــاإلكراهالقُ ــع   . ب ــة م ــا تعمــل احلكوم ــدينيني   كم ــادة ال  الق

 إىل مــع املــدين األخــرى يف هــذا الــشأن ســعيا ومؤســسات اجملت
ــار      ــوع بـــني الكبـ ــذا املوضـ ــول هـ ــصريح حـ ــوار الـ ــز احلـ تعزيـ
والشباب وهذا أمر مهم ألن املمارسة متجذرة بعمق يف كـثري           

ــا   كمــا تعمــل احلكومــة مــع منظمــات   .مــن الثقافــات يف كيني
ــة علــى حتد   ــة  اجملتمــع املــدين وشــركاء التنمي ــدائل املمكن ــد الب ي

يف مراحـل     التحـوُّل  طقـوس  مـن    طقـسان خلتان اإلناث بوصفه    
 .الُعمر
وفيما يتعلق باخلطوات املتخـذة يف املنـاطق النائيـة مـن             - ٢٨

 احلكومـة   إىل التعليم ذكرت أن   البالد ملعاجلة مشاكل الوصول     
تعمــل علــى اختــاذ العديــد مــن املبــادرات ومنــها مــثالً املــدارس  

ــة خل ــات    املتنقلـ ــن جمتمعـ ــا مـ ــة وغريهـ ــات الرعويـ ــة اجملتمعـ دمـ
 وعنــد مــستويات التعلــيم الثــانوي ومــا بعــده .الــسكان الُرّحــل

فإن األمر شهد اختاذ تـدابري عديـدة يف جمـاالت الـسياسات مبـا               
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يف ذلـــك العمـــل اإلجيـــايب لـــصاحل الفتيـــات الالئـــي يـــسعني       
ــا أّدى إىل حتــّسن ملمــوس     ــة مم لاللتحــاق باجلامعــات احلكومي

 .ية يف فرص حصول الفتيات على التعليم اجلامعيللغا
يتــصل بــالتمييز ضــد املــسنات فيمــا أنــه إىل  خلــصتو - ٢٩

 فقــد أدركــت كينيــا أن هــؤالء  ،والنــساء مــن ذوي اإلعاقــات 
النــساء هلــن احتياجــات وشــواغل خاصــة وأقامــت مؤســسات   

عاجلة تلك الشواغل ومن أمثلة ذلك اجمللـس الـوطين          ملوهياكل  
 .ت وقانون اإلعاقةلذوي اإلعاقا

وافقت على أنه مـا دام هنـاك        ): كينيا (السيدة بارازا  - ٣٠
 مـن الدسـتور فلـسوف يـستحيل          جـزءاً  بوصـفها أحكام سـالبه    

ويف معــرض الــرّد علــى . حتقيــق مــساواة حقيقيــة بــني اجلنــسني
ــساواة يغطــي       ــانون امل ــت إن ق ــا قال ــسيدة كــوكر آبي ســؤال ال

 الفــرص املتكافئــة فيمــا القــضايا غــري اخلالفيــة ومــن ذلــك مــثالً
يتـــصل بـــاملواقع املنتَخبـــة واملعّينـــة ولكنـــه ال يتـــصدى حقيقـــة  

  مـشروع   كما أن  ، من الدستور  ٨٢للتناقض الكامن يف الباب     
ــ  قــضايا املــساواة فيمــا يتجــاوز  انون الفــرص املتكافئــة يغطــي ق

 .مساواة اجلنسني
وأوضــحت أن مــشروع قــانون العنــف األســري كــان  - ٣١

 ،إعادة صياغته ألنه ميثل سياسة احلكومة القائمـة       يقتضي األمر   
ــا يعــين       ــشعب مب ــن ال ــع م ــد وأن تنب ــوانني ال ب ــا أن الق ومفاده

الكينــيني فيمــا يتعلــق بكيفيــة تعامــل القــانون مــع  لتمــاس آراء ا
وباإلضـــافة إىل ذلـــك كـــان األمـــر يقتـــضي . العنـــف األســـري

ل تعــديل الــصياغة باعتبــار أن مــن العقبــات الرئيــسية الــيت حتــو 
ــواطنني    ــا يتمثـــل يف أن املـ ــة مـ ــام العدالـ دون الوصـــول إىل نظـ

ــة       ال ــن أجــل كفال ــوانني وم ــستخدمة يف الق ــة امل يفهمــون اللغ
ين تــصعيد محلتــها إصــدار القــانون ُتزمــع جلنــة اإلصــالح القــانو

 مـــن أجـــل توعيـــة الربملـــانيني باحلاجـــة إىل والتواصـــلللـــدعوة 
 .القانون املذكور

ــ (الـــسيدة لـــشيوما - ٣٢ إضـــافة إىل الـــرّد املتعلـــق ): اكينيـ
بالتمييز ضد املـسنات قالـت إن اللجنـة الوطنيـة املعنيـة حبقـوق               
اإلنسان علـى وشـك أن تنجـز دراسـة بـشأن التقـّدم يف الـسن                 

 وأن احلكومــة ســوف يكــون باســتطاعتها أن تــدرج ،يف كينيــا
ــا       ــسنات يف تقريره ــة امل ــشأن حال ــّصلة ب ــات واضــحة ومف بيان

 .القادم
 تـابع سـؤاله املطـروح آنفـاً فتـساءل           :لنترمـان السيد ف  - ٣٣

تور أيضاً عّما إذا كانت التعديالت الـدنيا املقترحـة علـى الدسـ        
كانـت التوصـية الـيت       وما إذا    ،ةتستهدف إلغاء األحكام السالب   

بـصياغة خطـة    صدرت عـن حلقـات عمـل النـشر فيمـا يتـصل              
ــيم  ــد مت     عمــل لتعم ــشعبية ق ــد ال ــى صــعيد القواع ــة عل  االتفاقي

ذها وتـود اللجنــة أن تـسمع آراء الوفــد بـشأن الــصعوبات    تنفيـ 
 .اليت قد تعوق تصديق كينيا على الربوتوكول االختياري

الحظــت أن الوفــد قــال إن مــشروع : الــسيدة ســايغا - ٣٤
 ،قــانون املــساواة ال حيتــوي أي أحكــام تتنــاقض مــع الدســتور  

وتــساءلت عّمــا إذا كــان هــذا يــصدق أيــضاً علــى مــشاريع        
ــوانني ا ــر    الق ــة للنظ ــة األخــرى املطروح ــانون  (لثالث ــشروع ق م

ــة    ــانون املمتلكــــات الزواجيــ العنــــف األســــري ومــــشروع قــ
وإذا كان األمر علـى خـالف       ) ومشروع قانون العمل اإلجيايب   

ذلك ففي ضوء العالقة بني الدستور والقوانني احملليـة األخـرى           
. تساءلت عن إمكانية تنفيـذ هـذه القـوانني إذا مـا مت إصـدارها             

مــا يتعلــق باآلليــة الوطنيــة للنــهوض بــاملرأة ال بــد أن يتــضح وفي
 تتحمـــل املـــسؤولية ضـــمن وزارة الـــشؤون أمـــر الـــدائرة الـــيت

قـضايا  الجتماعيـة إزاء    والرياضة والثقافة واخلدمات ا   ه  ياجلنسان
 .نوع اجلنس

 الحظت أن كينيا لديها عدد      : آبيا -السيدة كوكر    - ٣٥
جـــئني أو األشـــخاص  ســـواء مـــن الال مـــن الـــصوماليني،كـــبري

املشردين داخليـاً وأن النـساء والفتيـات يف مثـل هـذه احلـاالت               
يصبحن بصورة متكررة عرضة للعنف اجلنسي أو العنف على         
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أساس النوع الذي يرتكبـه املوظفـون املـسؤولون عـن خميمـات             
 .الالجـئني فــضالً عـن أن اجلنــاة كـثرياً مــا يفلتـون بغــري عقــاب    

 والعقابيـــة الـــيت يـــتم تنفيـــذها وســـألت عـــن التـــدابري احلمائيـــة
للحفاظ على حقوق الالجئني والالجئـات والنـساء املـشردات          

 على أساس النوع فـضالً       املرتكب داخلياً ومحايتهن من العنف   
 .عن ماهية اآلليات القائمة لكفالة معاقبة اجلناة

ويف معـــرض املالحظـــة بـــأن الـــسياحة، وهـــي نـــشاط  - ٣٦
ــا   ــسي يف كيني ــصادي رئي ــثرياً،اقت ــاء   ك ــرتبط بالبغ ــا ت ــه  ، م وأن

ــاء     ــشروع بالنــسبة   ،مبوجــب القــانون الكــيين فــإن البغ  غــري م
للنــساء الالئــي ميارســنه ولكنــه لــيس كــذلك بالنــسبة للرجــال   

 فقالـت إن اللجنـة سـوف        ،الذين يدفعون مقابل شراء خدماته    
تكــون مهتمــة مبعرفــة مــا إذا كــان مثــة أي خطــط لعــدم تــأثيم    

ــة ا  ــيما يف حالـ ــاء وال سـ ــدن   البغـ ــي جيـ ــات الالئـ ــساء والفتيـ لنـ
ــة الــــضرورة    ــته حتــــت طائلــ أنفــــسهن جمــــربات علــــى ممارســ

 .االقتصادية
وأخرياً، تساءلت عّما إذا كان بوسـع الوفـد أن يقـدم             - ٣٧

ــم حــىت اآلن نتيجــة محلــة        ــذي جن ــر ال ــن األث ــات ع أي معلوم
تسجيل املواليد العاملية الشاملة وخاصة مـا يتعلـق بـأي اخنـاض             

 . االجتار باألطفاليف حدوث عمليات
قالـت إهنـا فيمـا ال تـستطيع         ): كينيـا  (ماويشالسيدة ل  - ٣٨

ول، إال أهنـا    التكهن بأي صعوبات قد تعوق تصديق الربوتوكـ       
ــد ي   ــضاء الوفـ ــائر أعـ ــدوسـ ــة   ونتعهـ ــاع احلكومـ ــة إقنـ  مبحاولـ
 .بضرورة التصديق عليه

يف معرض الـرّد علـى الـسؤال        ): كينيا (السيدة سودا  - ٣٩
ــق بال ــاً قالــت إن    املتعل ــات واملــشردات داخلي ــساء مــن الالجئ ن

قانون اجلرائم اجلنسية املنفّذ مؤخراً يتعامل مـع مجيـع احلـاالت            
ــساوية علــى      ــالعنف اجلنــسي وينطبــق بــصورة مت الــيت تتــصل ب
ــانوا مـــن األجانـــب أو    ــواء كـ ــا سـ مجيـــع األشـــخاص يف كينيـ

 .الرعايا

ــارازا  - ٤٠ ــسيدة بـ ــا (الـ ــت إن ): كينيـ ــالح  قالـ ــة إصـ جلنـ
لقوانني سوف تنظـر يف قـانون البغـاء كجـزء مـن االسـتعراض           ا

ــرار      ــسعى إىل إق ــسوف ت ــات ول ــانون العقوب ــاً لق األوســع نطاق
تعريف للبغاء وحتدد كيف ميكن التعامل مع البغاء من الناحيـة           

وذكـرت  . القانونية مبا يف ذلك ما إذا كـان ميكـن عـدم تأثيمـه             
 كمـا   ، املسألة أن آراء الكينيني سوف يتم التماسها بشأن هذه       

أن اللجنــة ســوف تنظــر يف أحكــام قــانون العقوبــات بــشأن       
  جلنـة إصـالح القـوانني كانـت قائمـة           والحظت أن  .اإلجهاض
 ولكنها ظلـت غـري فّعالـة علـى مـدار سـنوات          ١٩٨٢منذ عام   

ــأخرة      عــدة وهــي اآلن تواجــه حجمــاً كــبرياً مــن األعمــال املت
 .بشأن القوانني اليت حتتاج إىل تنقيح

ــشأن مــشاريع    و - ٤١ ــسيدة ســايغا ب ــسؤال ال فيمــا يتــصل ب
القـــوانني املطروحـــة حاليـــاً علـــى الربملـــان ذكـــرت أن هـــدف  
مشروع قانون الـزواج يتمثـل يف طـرح قـانون واحـد ومبـّسط               

نظمــة عديــدة ومتنوعــة للــزواج  وشــامل للــزواج ليحــل حمــل أ 
 وأن قــانون املمتلكــات الزواجيــة احلــايل    ، حاليــاًمعمــول هبــا 

 كمـــا أن ١٨٨٢يطـــانيني ويرجـــع إىل عـــام مــوروث عـــن الرب 
املمتلكـــات  املقتـــرح ســـيعمل علـــى تعريـــف  ديـــالقـــانون اجلد

الــزواج ولــن الزواجيــة وحيــدد كيفيــة تقــسيمها يف حالــة فــسخ 
ــسالبة مــن    ــالبنود ال ــه ب ــأثر أحكام ــانون  تت  الدســتور كمــا أن ق

  الينالعنــف األســري ســوف يعــاجل قــضايا العنــف األســري الــ 
 .األحكام السالبةتربطها أي صلة مع 

قالت إن االجتـار باألشـخاص      : )كينيا (السيدة كاماو  - ٤٢
وحـىت  . ٢٠٠٦ُيعد جرمية مبوجب قانون اجلرائم اجلنسية لعام        

قبــل إنفــاذ القــانون املــذكور كــان مثــة جهــود شــاملة يف نطــاق 
ــوعي بــني صــفوف املــسؤولني احلكــوميني      ــز ال ــة لتعزي احلكوم

 أجـل منـع االجتـار بالنـسبة     الذين كانوا يف موقع للتـصرف مـن      
 بـني اجلـرائم     بالعالقةوفيما يتصل   . كال اجلنسني واألطفال من   

اجلنسية والـسياحة مـا برحـت احلكومـة تعمـل علـى أن تكفـل                
 وظفيهــا علــى اتفــاق يــصبحون    توقيــع أصــحاب الفنــادق وم  
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قــــف االجتــــار مبوجبــــه جــــزءاً مــــن جهــــد دويل يرمــــي إىل و
. ت الــيت يعملــون هبـــا   املنـــشآ نطــاق يفواالســتغالل اجلنــسي   

وباإلضافة إىل ذلك فإن مثة وكاالت حكومية خمتلفة تـستخدم          
 .وسائل اإلعالم لتعزيز الوعي اجلماهريي مبسألة االجتار

أكدت على أنه علـى صـعيد       ): كينيا (السيدة شيلييت  - ٤٣
 جمتمعـاً قبليـاً منفـصالً لكـل منـها           ٤٥بلد كبري يضم أكثر مـن       

ذ الـــسياسات والـــربامج يف مجيـــع ، فـــإن تنفيـــثقافتـــه وأعرافـــه
 .اجملاالت يستغرق وقتاً

وأوضـــحت أن االجتـــار باألشـــخاص والبغـــاء ظـــواهر  - ٤٤
جديدة نسبياً يف كينياً وأن احلكومـة فرغـت مـن اعتمـاد مبلـغ               

املـرأة علـى أمـل أن       بليون شلن كيين ملشاريع تقصد إىل متكني        
يـــا املـــشتغالت بتجـــارة اجلـــنس والبغاهـــذه املـــشاريع تـــساعد 

 الــسيطرة علــى حيــاهتن  مقاليــدوضــحايا االجتــار علــى اســتعادة
 .فضالً عن مبلغ مماثل سيتم اعتماده يف السنة املقبلة

ــو     - ٤٥ ــاك حنــ ــأن هنــ ــول بــ ــصت إىل القــ ــن ١٠وخلــ  مــ
مؤســسات االئتمــان البــالغ الــصغر تعمــل حاليــاً يف كينيــا وأن   
احلكومة حترص على تشجيع النـساء، وال سـيما نـساء املنـاطق             

ــالغ الــصغر   ال ــادة مــن تيــسريات االئتمــان الب ــة، علــى اإلف . ريفي
 احملـددة فـإن التـدابري        حالة غياب التشريعات   وعلى ذلك، ففي  

مث أشـارت إىل    . املعمول هبـا لتعزيـز حقـوق املـرأة تـؤيت مثارهـا            
ــة     املــسامهة البالغــة القيمــة مــن جانــب املنظمــات غــري احلكومي

ــر     ــن األط ــك م ــري ذل ــائيني وغ ــشركاء اإلمن ــصلة وال اف ذات ال
 .صاحبة املصلحة يف هذا املضمار

 ٩ إىل ٧املواد 
 الحظــت أنــه بــرغم   : زرداين-وب هــيالــسيدة بلم - ٤٦

استمرار العقبات الدستورية اليت تعـوق مـساواة اجلنـسني فقـد             
 التغـيري الـدائم     أحرز تقّدم يف جماالت كـثرية ومـن أجـل حتقيـق           

ــالزم أن تُ  ــدرة املــرأة علــى املــشا  فمــن ال ــاة كفَــل ق ركة يف احلي
 وعلـى احلكومـة أن تـدلّل علـى إرادهتـا الـسياسية يف        ،السياسية

هذا اخلصوص بزيادة عدد النـساء املعّينـات يف املناصـب العليـا             
 .بالفرعني التنفيذي والقضائي

ويف معرض إشارهتا إىل أن اللجنة أوصت بـأن تطـرح            - ٤٧
 مـن أجـل      مؤقتـة خاصـة لـدعم جهودهـا        ريالدولة الطرف تـداب   

 أعربت عن الترحيـب     ، مراكز السلطة  عزيز واختيار النساء يف   ت
بتقــدمي مــشروع قــانون األحــزاب الــسياسية الــذي لــن تتلقــى    
مبوجبـــه األحـــزاب الـــسياسية أي متويـــل إال إذا كـــان ثلـــث      

 مواصـلة    وأكـدت احلاجـة إىل     ،أعضائها على األقل من النـساء     
 خلــصت إىل اإلعــراب عــن قلقهــاتقــدمي مثــل هــذه احلــوافز مث 

إزاء قوانني اجلنسية التمييزية يف كينيا وناشدت احلكومة اختـاذ          
 .التدابري العالجية الالزمة يف هذا الصدد

ــاو  - ٤٨ ــسيدة زو ســاو كي ــيت   : ال ــة ال ــى احلكوم أثنــت عل
اختـــذت جهـــوداً لتعزيـــز مـــشاركة املـــرأة يف احليـــاة الـــسياسية  

ــّدم     ــدل التق ــطء مع ــق إزاء ب ــها أعربــت عــن القل ــاً ،ولكن  فطبق
قرير، ما زالت املوارد قاصرة وما زال هناك افتقار إىل الثقـة      للت

. ممــــا حيــــول بــــني املــــرأة وبــــني دخــــول الــــساحة الــــسياسية 
ــيت تتخــذ ملعاجلــة هــذه      واستفــسرت عــن اخلطــوات احملــددة ال

وتـساءلت عّمـا إذا كـان قـد         . القضايا بطريقـة اسـتباقية وبّنـاءة      
م ذات أويل أي تفكــري مــن أجــل تعزيــز وعــي النــاس باألحكــا 

الصلة من االتفاقيـة وخاصـة علـى صـعيد كبـار املـسؤولني مـن           
ــشطة التواصــل       ــدريب وأن ــشطة الت ــها أن ــبل شــىت من خــالل ُس

 .واإلقناع
ــائي      - ٤٩ ــم املتحــدة اإلمن ــول إن صــندوق األم ــضت تق وم

ــة إىل تــشجيع     للمــرأة يــدعم احلكومــة يف تنفيــذ الــربامج الرامي
ولكــن علــى الدولــة  ،النــساء علــى الترشُّــح للمواقــع الــسياسية 

ري من النـساء يف     الطرف أن تبّين السبيل الذي شاركت فيه كث       
 ن أو أ جنـم عنـها األثـر املنــشود   هـذه الـربامج ومـا إذا كـان قــد    

عمـد  مـا    اختاذها لكفالة استدامة الـربامج إذا         سيتم هناك تدابري 
 .الصندوق اإلمنائي للمرأة إىل سحب دعمه
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بـشأن  بـت إيـضاحات      طل :السيدة تافاريس دا سيلفا    - ٥٠
تأكيد الدولة الطرف بأن العمل اإلجيايب لزيادة عدد النساء يف          
الربملـــان ســـوف يتطلـــب تعـــديالً دســـتورياً ألن عـــدد مقاعـــد  

 كمــا أن بــدء العمــل بنظــام    ،الربملــان ثابــت حبكــم الدســتور   
للحصص لن ينطـوي سـوى علـى االحتفـاظ بنـسبة معّينـة مـن                

 سواء من التقريـر أو      ،اضح ومن الو  .املقاعد للنساء املرشحات  
كـان لـديهن     أن كـثرياً مـن نـساء كينيـا           ،من البيان االستهاليل  

، كمـا أن     على شـغل مناصـب ُصـنع القـرار         االستعداد والقدرة 
احملاوالت الرامية إىل تعيني مزيد من القاضيات كانـت ناجحـة    
ومن مث فهي حتـث احلكومـة علـى االضـطالع مببـادرات مماثلـة               

 .رىيف القطاعات األخ
 أكد احلاجة إىل وضـع هنايـة للتمييـز          :السيد فلنترمان  - ٥١

  أيــضاالــصارخ الواضــح يف قــوانني اجلنــسية يف كينيــا وتــساءل 
ــق بــني هــذه القــوانني وبــني       ــا إذا كــان العمــل علــى التوفي عّم
األحكــام ذات الــصلة مــن االتفاقيــة ســوف يفــضي إىل جعلــها  

 عـن   أيـضاً ءلغري دستورية أمـام احملـاكم ويف هـذا الـصدد تـسا          
مدى أمهية احلكم الصادر يف قضية رونو ورغب يف معرفـة مـا             
إذا كــان القــضاة مــدركني لاللتــزام بتفــسري االتفاقيــة يف ضــوء  

وأشـار أخـرياً    . االلتزامات القانونية الدولية اليت تتحملها كينيـا      
لغـاء  دولة الطـرف علـى إ      من التقرير ليحث ال    ١٠١إىل الفقرة   

موافقـة زوجهـا أو أبيهـا قبـل التقـّدم         علـى     املرأة شرط حصول 
 .صدار جواز السفرإلبطلب 
ــا( مــاواالــسيدة ك - ٥٢ ــة ): كيني  قالــت إن مثــة ورقــة دوري

معنية باملساواة اجلنسانية والتنمية طرحت سلـسلة مـن التـدابري           
ــسياسية    ــساواة اجلنـــسني يف املناصـــب الـ ــة إىل حتقيـــق مـ الراميـ

 .تقـدميها إىل الربملـان  ومواقع صنع القـرار ومـن املقـرر أن يعـاد      
وفــضالً عــن ذلــك فثمــة عــدد مــن التعــديالت الدســتورية الــيت  
تتـــيح مزيـــداً مـــن املـــشاركة مـــن جانـــب النـــساء يف الـــساحة  
السياسية ويتم النظـر فيهـا حاليـاً يف سـياق عمليـة االسـتعراض               

الدستوري كمـا أن الربملـان ينجـز حاليـاً قراءتـه الثالثـة لقـانون                
 .األحزاب السياسية

وبرغم هياكل احلوكمة األبويـة الـيت مـا زالـت تعـوق              - ٥٣
ــشارك ــرت أن  مـ ــسياسية، ذكـ ــساحة الـ ــساء يف الـ ــذ ة النـ  تنفيـ

 يف املائــة لتمثيــل ٣٠التوجيــه الرئاســي الــذي يــدعو إىل نــسبة  
ــادة ملموســة يف عــدد      ــة أفــضت إىل زي ــة املدني ــرأة يف اخلدم امل

ة النـــساء الالئـــي يـــشغلن مناصـــب عليـــا يف الـــدوائر احلكوميـــ 
ويف غياب تشريعات جديدة بشأن مساواة اجلنـسني        . الرئيسية

ــز     ــة ســبيالً لتعزي فقــد اقتــضى األمــر اســتخدام األوامــر التنفيذي
 .التغيري
ويف معرض الرّد علـى املالحظـات الـيت أبـداها الـسيد              - ٥٤

ــت إن   ــان قال ــه     فلنترم ــر ل ــا أم ــسية يف كيني ــوانني اجلن ــديل ق تع
حيــوي إذا مــا كــان  أمــر  ةأولويتــه ألن احلــصول علــى اجلنــسي 

ولألســف فلــن . وممارســتها حلقوقهــاللمــرأة أن تؤكــد هويتــها 
ح تغيري هـذه القـوانني إال مـن خـالل تعـديل دسـتوري ومـا                 يتا

أن يــتم اعتمــاد مثــل هــذا التعــديل حــىت تــصبح احملــاكم ُملزمــة  
 .باحترام أحكامه

مع تـصاعد عمليـة     قالت إنه   ): كينيا (السيدة ليشوما  - ٥٥
 ُيكَـرس قـدر كـبري مـن         ٢٠٠٧نتخابات العامة لـسنة      اال إجراء

االهتمام إزاء حقوق املرأة ومن ذلـك مـثالً أن اللجنـة الوطنيـة              
“ صعوداً إىل أعلـى   ”املعنية حبقوق اإلنسان شّنت محلة بعنوان       

مـــستهدفة تـــشجيع املزيـــد مـــن النـــساء علـــى طـــرح أمســـائهن  
وباإلضـــافة إىل ذلـــك فـــإن . كمرشـــحات للمواقـــع الـــسياسية

رنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي ومـــصرف املـــساواة الكـــيين  ب
 بليـــون شـــلن كــــيين للـــربامج الراميـــة إىل دعــــم     ٥خصـــصا  
 . النساء يف االنتخابات مناملرشحات

أبلغت اللجنة أن هناك أكثـر    ): كينيا (اليتالسيدة شي  - ٥٦
 امــرأة كينيــة أعــربن عــن اهتمــام بالترّشــح ملقعــد يف  ١٠٠مــن 

نــساء أعلــن عـزمهن علــى الترشــح ملنــصب  الربملـان وأن ثــالث  
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ــوعي دوراً      ــز الـ ــالت تعزيـ ــد أدت محـ ــة وقـ ــيس اجلمهوريـ رئـ
 .ملموساً يف هذا املضمار

ــر     - ٥٧ ــق األمـ ــا يتعلـ ــدر مـ ــه بقـ ــول بأنـ وخلـــصت إىل القـ
 فــإن ممــثالت املنظمــات النــسائية ،بعمليــات االتــصال واإلقنــاع

ــتمعن ــسانيه   اجـ ــشؤون اجلنـ ــر الـ ــؤخراً إيل  وزيـ ــة  مـ  والرياضـ
ــة واخلــدمات االجتماعيــ و ــشاء وزارة خاصــة  الثقاف ــيطلنب إن ة ل

ــسانيه  ــشؤون اجلنـ ــع   بالـ ــة إىل مجيـ ــات مماثلـ ــدمن طلبـ ــا قـ   كمـ
 عـــن أملـــها بـــأن تثمـــر هـــذه  وأعربـــت.املرشـــحني الرئاســـيني
 بيل ملزيد من التقدم يف الكفاح مـن أجـل         اجلهود كي متهد الس   

 .لتمييز ضد املرأةالتصدي ل
 .٠٠/١٣رفعت اجللسة الساعة  

 


