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  عامةنظرة  
  اإلدارات احلكومية املعنية بإعداد التقرير - ١

يف إعداد تقرير كينيا من اللجنة الوطنية الكينية املعنيـة حبقـوق اإلنـسان،           الفريق الرئيسي   يتألف  
واللجنــة الوطنيــة املعنيــة بــشؤون اجلنــسني والتنميــة، وإدارة الــشؤون اجلنــسانية بــوزارة شــؤون   

وهـو التعـاون القـائم بـني احلكومـة وممثلـي            : والثقافة واخلـدمات االجتماعيـة    اجلنسني والرياضة   
 .منظمات اجملتمع املدين

 :والوزارات احلكومية املعنية تشمل

 وزارة شؤون اجلنسني والرياضة والثقافة واخلدمات االجتماعية •

 وزارة العدل والشؤون الدستورية •

 وزارة الصحة •

 وزارة البيئة واملوارد الطبيعية •

 ارة التعاون لشرق أفريقيا والتعاون اإلقليميوز •

 وزارة التنمية اإلقليمية •

 وزارة التعاونيات •

 وزارة األراضي واإلسكان •

 وزارة املالية •

 مكتب النيابة العامة بوزارة الزراعة •

 وزارة البيئة واملوارد الطبيعية •

 وزارة األراضي •

 وزارة الزراعة •

 وزارة التعليم •
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 التقدمي إىل الربملاناالعتماد من جملس الوزراء و

يف حني حيظى عـرض التقريـر الـدوري علـى جملـس الـوزراء والربملـان بالتقـدير فـإن ذلـك لـيس              
ومــع ذلــك فقــد اســتهلت وزارة شــؤون اجلنــسني والرياضــة   . شــرطاً إلجــراءات تقــارير البلــد 

ات العامـة   والثقافة واخلدمات االجتماعية عملية إلجناز هـذا التقريـر والتقـارير الـسابقة والتعليقـ              
 .وأي تقارير يف املستقبل ُتقدم إىل جملس الوزراء وُتعرض على الربملان

 
 نشر التعليقات اخلتامية على التقرير الدوري املوحد للتقريرين الثالث والرابع - ٢

أُجري نشر التعليقات اخلتامية على التقرير الدوري اجملمـع للتقريـرين الثالـث والرابـع إىل جـاين                 
 االتفاقية، وهذا هو التقرير الدوري اخلامس والـسادس للبلـد، والـسياسة الوطنيـة               نشر حمتويات 

 .٢٠٠٦ لعام ٢لشؤون اجلنسني والتنمية ووثيقة الدورة رقم 

 :وتشمل املنظمات املمثلة يف حلقات العمل اخلاصة بالنشر ما يلي

  احلكومية على الصعيدين الوطين واإلقليميتالوزارات واإلدارا •

 ليةالسلطات احمل •

اهليئات احلكومية وشبه احلكومية ومنها مثالً الغرفة التجاريـة الوطنيـة لكينيـا، واجمللـس            •
 .الوطين للمعوقني، ووكالة األنباء الكينية، ووكالة التنسيق الوطنية للسكان والتنمية

 اهليئة القضائية •

 جلان تنسيق املساعدات الوطنية واحمللية •

 جلان مكافحة الفساد •

 االجتماعيةجلان التنمية  •

 منظمات حقوق اإلنسان •

 املنظمات النسائية •

 اجلماعات النسائية •

 املنظمات اجملتمعية •

 احتادات العمال •

 املنظمات اإلعالمية •

 املؤسسات املالية •
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 منظمات املعاقني •

 منظمات حقوق الطفل •

 منظمات الشباب •

ني القــادة الــدينيون واملنظمــات القائمــة علــى العقيــدة ومنــها مــثالً رابطــات املــسلم          •
 واجلماعات املسيحية

 املنظمات املعنية باإليدز والعدوى بفريوسه •

 املنظمات الدولية غري احلكومية •

 هيئات األمم املتحدة •

 املستجدة الصادرة عن حلقات العمل اخلاصة بالنشر مـا          ا والتوصيات وتشمل توصيات القضاي  
 :يلي

رأة لتــسهيل صــياغة نــص مبــسط التفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــ   •
 فهمها على اجلمهور الواسع

 صياغة خطة عمل واضحة لنشر االتفاقية لتصل إىل العامة •

تعزيز إقامة الشبكات بني اآلليات الوطنية وسائر املنظمـات مبـا يف ذلـك علـى الـصعيد                   •
 اجملتمعي للتمكني من مجع املزيد من املعلومات ونشر االتفاقية على نطاق واسع

 جنة لقضايا املسننيضرورة أن تتصدى الل •

ضـــم الرجـــال إىل الوفـــود الـــيت تـــشكل للمـــشاركة يف احملافـــل الـــيت تعـــاجل الـــشواغل    •
 اجلنسانية، ومن ذلك اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 استخدام وسائل اإلعالم قناة لنشر االتفاقية •

فادياً للتضارب مـع تلـك      وينبغي تناول قضايا الثقافة والدين حبذر لدى نشر االتفاقية ت          •
 اجملتمعات

نشر التقرير اجملمع للتقريرين اخلامس والسادس عن اتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال                •
التمييز ضد املرأة، عن طريق استخدام اللغات احمللية لتيسري االتصال بتلـك اجملتمعـات              

 على املستوى الشعيب

 تأثري نشر االتفاقيةينبغي إلدارة شؤون اجلنسني أن جتري متابعة لتقدير  •



CEDAW/C/KEN/Q/6/Add.1  
 

07-32392 5 
 

 القضايا الدستورية والتشريعية واآلليات الوطنية للنهوض باملرأة

القضايا والشواغل اخلاصة اليت يثريها اجملتمع الكيين فيما يتعلق باألحكـام املتـصلة         - ٣
 باملساواة بني الرجل واملرأة يف الدستور اجلديد املقترح

ذي ُرفــض يف االســتفتاء الــذي أجــري يف تــشرين   اشــتمل الدســتور الكــيين اجلديــد املقتــرح الــ  
 على عدة أحكام للتصدي لقضية املساواة بني املرأة والرجل، وقد مشلـت             ٢٠٠٥نوفمرب  /الثاين

 :تلك األحكام فيما مشلت

 وكانت تـنص علـى املـساواة بـني مجيـع األشـخاص أمـام القـانون، مبـا يف ذلـك                     -٣٦املادة  ) أ(
 ق واحلرياتاملساواة يف التمتع جبميع احلقو

 وكانــت تــنص علــى املــساواة العامــة بــني البــشر وعــدم التمييــز علــى أســاس   -٣٧املــادة ) ب(
العـــرق أو اجلـــنس أو احلمـــل أو احلالـــة االجتماعيـــة أو احلالـــة الـــصحية أو األصـــل اإلثـــين أو   

لـبس  االجتماعي، أو اللون أو العمر أو اإلعاقـة أو الـدين أو الـضمري أو املُعتقـد أو الثقافـة أو امل                     
 أو اللغة أو امليالد

 وكانــت تــنص علــى أن للمــرأة والرجــل احلــق يف املــساواة يف املعاملــة، مبــا يف -٣٨املــادة ) ج(
فلكـل مـن   : ذلك احلق يف تكافؤ الفرص واألنشطة السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية 

مللكيـة وإدارهتـا؛ وهـي جتـرم        املرأة والرجل احلق يف املرياث على قدم املساواة ويف الوصول إىل ا           
ــرأة       ــة أو مبــصلحة أو وضــع امل ــة أو الرعاي ــد حيــط بالكرام ــانون أو عــادة أو تقلي ــة أو ق أي ثقاف
والرجل؛ وهـي تطالـب الدولـة حبمايـة املـرأة وحقوقهـا مـع مراعـاة وضـعها الفريـد ودورهـا يف                

ز رعايـة املـرأة لتمكينـها       البيت واجملتمع وتوفر فضالً عن هذا املرافق والفرص املعقولة بغية تعزيـ           
 من حتقيق كامل إمكاناهتا ومن تقدمها

 وكانــت تــنص علــى مــساواة املــرأة بالرجــل يف الــزواج ويف التمتــع بــاحلقوق    -٤٢املــادة ) د(
 .املتساوية فيما يتعلق بالزواج ووقت الزواج وخالل الزواج وفسخ الزواج

يف االتفاقيـة وهـي املـساواة بـني      وكانت تلك األحكام شاملة وكانـت تعكـس املبـادئ الـواردة             
املرأة والرجل وكان من املمكـن أن تقطـع شـوطاً طـويالً يف تعزيـز مبـدأ املـساواة بـني اجلنـسني               

 .وإنصافهما يف كينيا

ومع ذلك فخالل االستفتاء رفض عدد كبري من الكينيني يف شىت أحنـاء البلـد الدسـتور املقتـرح      
وبوجـه خـاص    . ساواة بـني اجلنـسني سـبباً لـذلك        متخذين من بعض هذه األحكـام اخلاصـة باملـ         

فإن األحكام املتعلقة باملساواة بني الرجل واملرأة يف توريث املمتلكات وخاصـة األرض سـببت               
مشكلة حيث أن أغلبية النـساء والرجـال جادلـت بـأن ثقافتـهم ال تـسمح للمـرأة بـاملرياث مـن                       
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تـد هـذه النظـرة إىل احلـق يف        ومت. زوجها وحبجة أن ذلك لو حدث حيدث صراعات يف البيوت         
 .متلك املرأة املتزوجة للعقار وهي متزوجة إما بصفتها الفردية وإما مبلكية مشتركة

وما لوحظ خالل املناقشات على االستفتاء أن كـثرياً مـن قـضايا التعلـيم املـدين لقـضايا حقـوق          
مث إن . لــيت ترضــيهماإلنــسان واملــساواة بــني اجلنــسني يــتعني أن تنفــذ بــني الكينــيني بالطريقــة ا   

التزامات كينيـا مبوجـب حقـوق اإلنـسان الدوليـة وبوجـه خـاص مبوجـب اتفاقيـة القـضاء علـى               
مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يتعني أن ُتعرف للكينيني كي يفهمـوا وضـعهم وكيفيـة الطلـب                  

نـسانية  وقد صـوت معظـم الكينـيني ضـد القـضايا اجل       . منهم أن يؤثروا يف القوانني احمللية الكينية      
املطروحة يف الدسـتور املقتـرح بـسبب هـذا الـنقص يف تقـدير عامليـة حقـوق اإلنـسان علـى أهنـا             

 .تعارض النهج املتبع الذي يفضلونه لكينيا

 

 كيفية اعتزام احلكومة التصدي هلذه القضايا

الــيت أوجــدها ســقوط الدســتور املقتــرح بــذلت احلكومــة جهــوداً    للمعــضلةرغبــة يف التــصدي 
باحثات الدستورية واألرجح أن تطرح بعض التعـديالت الـدنيا علـى الدسـتور القـائم                إلحياء امل 

وعـالوة  . الذي سينال إجراء إجيابيـاً يف التمثيـل الربملـاين والـسلطات احملليـة، بـني قـضايا أخـرى                   
علــى هــذا فــإن احلكومــة جتــري مــن خــالل جلنــة اإلصــالح القــانوين الكينيــة استعراضــاً لقــوانني 

ــة واملــساواة بــني اجلنــسني وقــوانني العمــل اإلجيــايب والقــوانني     الــزواج وقــوانني ــة الزوجي  امللكي
املتعلقــة بــالعنف املــرتيل ويف ذلــك نــوع مــن التــصدي للمــساواة بــني الرجــل واملــرأة يف حــاليت    

وسوف تتنـاول تلـك القـوانني قـضايا اإلنـصاف واملـساواة يف تقاسـم امللكيـة                  . الزواج والطالق 
وسوف خترج اللجنة بتشريع جديد يتناول املـساواة بـني اجلنـسني    . طالقالزوجية يف حاالت ال  

ويوفر آليات للعمـل اإلجيـايب للتـصدي لـصور عـدم العـدل الـيت حيـدثها التفـاوت بـني اجلنـسني                        
وستـصبح تلـك القـوانني جـاهزة        . وعدم اإلنصاف بينـهما ممـا يـسود يف البلـد علـى مـر الـسنني                

 .٢٠٠٧يونيه / حزيران١٥حبلول 

أدرجت احلكومة حق املرأة يف امللكية يف مشروع السياسة الوطنية لألراضي الذي يـرد              كذلك  
 . أدناه٢٢وصفه يف الفقرة 

 
 عزم احلكومة على إعادة استهالل عملية إصالح دستورية - ٤

 أعـاله فـإن احلكومـة اختـذت بالفعـل خطـوات للقفـز بعمليـة          ٣كما جاء ذكره يف القضية رقم       
دســتوري اجلاريــة بالفعــل مــع وجــود عالمــات إجيابيــة علــى توافــق يف  مباحثــات االســتعراض ال

 .اآلراء يتحقق يف عدد من القضايا اليت تشمل العمل اإلجيايب من أجل املرأة
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االســتراتيجيات البديلــة لإلصــالحات التــشريعية املتوخــاة بغيــة تعزيــز االمتثــال الفعلــي         
 مـن اتفاقيـة القـضاء علـى         ١لمـادة   اخلطط إلدراج تعريف للتمييـز وفقـاً ل       وضع  لالتفاقية و 

  ضد املرأةمجيع أشكال التمييز

املقصود باجلهود التشريعية من خالل جلنـة إصـالح القـوانني الكينيـة هـو إنتـاج قـوانني للـزواج                     
أكثر إنصافاً وأحكاماً لتقاسم املمتلكـات الزواجيـة يـتم استعراضـها وقـوانني جديـدة للمـساواة            

العمل اإلجيايب ليتم التوصل إىل تعريف مناسب للتمييز ضد املـرأة           تكفل املساواة بني اجلنسني و    
 . من االتفاقية١وفقاً للمادة 

وجدير باملالحظة أن رئيس مجهورية كينيا جعل من هذه القوانني بعينها تـستهدف املـرأة علـى       
 بأنـه  سبيل األولوية ويف خطابه لألمة عند افتتاح الدورة التاسعة للربملان وعـد الـرئيس الكينـيني        

وباملثــل فهــو مــن خــالل القــرارات الرئاســية جيعــل مجيــع . سيــضمن ســرعة إنفــاذ هــذه القــوانني
 يف املائـة مـن النـساء ممـا أدى إىل إصـدار بيـان سياسـة تبعتـه         ٣٠مؤسسات اخلدمة العامة تعـني      

تعليمات من مكتب الرئيس عرب رئيس اخلدمة العامة إىل اخلدمة املدنية واخلـدمات شـبه املدنيـة              
 .وهذا يبني حسن اإلرادة السياسية. والشركات احلكومية لضمان تنفيذ هذا القرار

التدابري اليت تتخذها احلكومة لتحديد األولويات انتظاراً ملشاريع القرارات املتعلقة  - ٥
 باملساواة بني اجلنسني وترتيب األولويات ووضع اإلطار الزمين للتنفيذ

ــوانني األ   ــع الق ــة مجي ــرب احلكوم ــرتيل    تعت ــف امل ــانون العن ــشروع ق ــة، أي م ــة األســرة (ربع ) محاي
 ومــــشروع قــــانون  ةومــــشروع قــــانون الــــزواج ومــــشروع قــــانون املمتلكــــات الزواجيــــ      

ولــدى افتتــاح الــرئيس للــدورة التاســعة . اإلجــراءات اإلجيابيــة، قــرارات بالغــة األمهيــة/املــساواة
يــشكل ) محايــة األســرة(يل للربملــان ذكــر علــى وجــه التحديــد أن مــشروع قــانون العنــف املــرت  

كمــا أنــه، ومــن خــالل وزيــر العــدل   . أولويــة للتــصدي العاجــل الســتمرار العنــف ضــد املــرأة  
والشؤون الدستورية، أعرب عن االهتمام باإلنفاذ املبكر لقانون امللكية الزواجيـة حبيـث يغطـي               

برنـامج  ومـع ذلـك فهنـاك الكـثري الـذي يعتمـد علـى               . اخلالفات حول القـانون يف هـذا الـصدد        
 .الربملان الذي ال يسيطر عليه أي أحد آخر

بـشأن مـشروعي قـانوين      ) جلـسات اسـتماع عامـة     (كذلك استهلت احلكومـة مناقـشات عامـة         
 .امللكية الزواجية والزواج من خالل جلنة إصالح القوانني

 فيمـا يتعلـق بقـدرة املـرأة بـصفة عامـة علـى تأكيـد حقوقهـا                   التوريـث تأثري حاالت    - ٦
 التوريثانني مبوجب قو
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أوجدت اهليئة التشريعية أحكاماً جديرة بالثنـاء يف جمـال تـوارث امللكيـة يـستند إليهـا عـدد مـن                      
ومبـساعدة وسـائل اإلعـالم ُتطبـع احلـاالت        . النساء يف املطالبة باملساواة بني اجلنـسني يف امللكيـة         

ملرأة كـل علـى     وتستطيع منظمات حقوق اإلنسان وحقوق ا     . البارزة وتنشر يف وسائل اإلعالم    
كذلك جـرت مناقـشة   . حدة استخدام هذه احلاالت يف تكوين مجاعات ضغط لتمرير القوانني         

عامة ملـسألة األراضـي قبـل أن ُيـدرج علـى قائمـة الربملـان مـشروع الـسياسة الوطنيـة لألراضـي                   
 أدناه وقد ُنشر على نطـاق واسـع يف وسـائل اإلعـالم     ٢٢الذي يرد نقاش حوله يف الفقرة رقم        

ا أذكـى الـوعي بقـضايا املـرأة وخاصـة فيمـا يتعلـق بقـضييت األراضـي واملـرياث اللـتني تـؤثران              مم
 .عليها

التدابري اليت تتخذها اهليئة القضائية بشأن محالت إذكاء الوعي واحلمالت اإلعالمية هبدف 
 وقضاياه اليت تبت فيها اهليئـة القـضائية الـيت           التوريثضمان أن تعرف املرأة أحكام قانون       

 تدعم املساواة بني اجلنسني

 ُتنشر عليـه لقـضايا      جتري اهليئة القضائية بنفسها إصالحات تتضمن افتتاح موقع على اإلنترنت         
احملكوم فيها من خالل اجمللس الوطين املعين بتقارير القـوانني، الـذي هـو فـرع مـن فـروع اهليئـة           

مفتوحـاً يتفاعـل فيـه أفـراد اجلمهـور          كما حددت اهليئة القضائية يوماً قضائياً تارخييـاً         . القضائية
حبرية مع القضاة وتتاح هلم الفرصة لتوجيـه األسـئلة إلـيهم وإجـراء مناقـشات عامـة فـضالً عـن                      
النظــر يف املــواد املطروحــة بــشأن عمــل اهليئــة القــضائية والقــضايا البــارزة ومــن ضــمنها قــضايا    

 .التوريث

وض يف التثقيف النشط والعام مبا يتجـاوز مـا   وال تستطيع اهليئة القضائية بطبيعتها اخلاصة أن خت      
ومع ذلك ستبذل جهود أكرب لتثقيف اجلمهور عامة، وخاصة أهـل الريـف الـذين قـد ال       . ذُكر

 .يستطيعون الوصول إىل شبكة اإلنترنت

 تأثري أعمال اللجنة - ٧

 .شرعت جلنة شؤون اجلنسني بالفعل يف عملية تقييم آثار عملها

 ٢٠٠٤للجنة يف عام اإلجنازات منذ إنشاء ا

 ٢٠١٠ حىت ٢٠٠٥وضعت خطة استراتيجية للفترة  •

 أجرت استقصاء مكتبياً عن قضايا اجلنسني يف كينيا •

 أصدرت وثيقة عن مقدمي الرعاية للمصابني باإليدز والعدوى بفريوسه •

 ٢١+ نظمت مؤمتراً دولياً بشأن نريويب  •
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 الوطنيــة بــشأن   ، والــسياسة٢٠٠٦ لعــام  ٢أســهمت يف وضــع وثيقــة الــدورة رقــم      •
 .اجلنسني والتنمية

 كيفية معاجلة أوجه الضعف والنقص

ــة يف تنفيــذ األنــشطة     • تعزيــز التعــاون مــع إدارة شــؤون اجلنــسني واخلــدمات االجتماعي
 املختلفة من أجل االستخدام الفعال للموارد احملدودة

ملتحـدة  ويقـوم صـندوق األمـم ا      . التماس التمويل والدعم التقين من اجملتمعـات الدوليـة         •
للسكان وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة بتعزيز مـستوى القـدرة الوظيفيـة عـن           

 .طريق ختصيص متطوعني من األمم املتحدة للجنة

 استكمال بشأن إنشاء إدارات لشؤون اجلنسني يف الوزارات املعنية

 علـى جملـس   إن اقتراح إنشاء إدارات لشؤون اجلنسني يف الـوزارات املعنيـة قـد اكتمـل وعـرض              
 وُيتوقـع صـدور   ٢٠٠٦ لعـام  ٢وتتلقى هذه املؤسـسات دعمـاً يف وثيقـة الـدورة رقـم        . الوزراء

 .رد إجيايب من جملس الوزراء الذي يصدر تعميمات من أجل تشغيل تلك اإلدارات

ة لــشؤون اجلنــسني والتنميــة ـة الوطنيـــة خطــة العمــل اخلمــسية لتنفيــذ الــسياسـحالــ - ٨
 )عند اكتماهلا(

 .٢٠٠٧مايو / مشروع خطة وسوف يتقامسه أصحاب املصلحة يف أيارهناك

اهلدف الرئيسي واالستراتيجيات يف اخلطة، واملوارد املالية، واملـساعدة التقنيـة مـن اجملتمـع           
 الدويل

هـو تيـسري إدراج احتياجـات وشـواغل النـساء والرجـال يف كـل           خلطـة العمـل      ياهلدف الرئيـس  
وهـي هتـدف إىل إضـفاء الطـابع املؤسـسي علـى إدمـاج شـؤون                . جماالت عملية التنمية يف كينيا    

اجلنــسني مــن خــالل اتبــاع طريقــة منهجيــة وضــمان التنفيــذ الــذي يرتكــز إىل سياســة شــؤون     
 .اجلنسني

 :وتتمثل استراتيجيات تنفيذ اخلطة فيما يلي

 التعبئة االجتماعية وإذكاء الوعي وتوعية املخططني ومتخذي القرارات •

ــز املؤســسي   • ــق اإلصــالحات      التعزي ــسني عــن طري ــاج شــؤون اجلن ــامج إدم ــذ برن وتنفي
القطاعيــة والتــدخالت املنهجيــة وتطــوير بيانــات الــسياسة وختــصيص املــوارد لقــضايا    

 اجلنسني وإقامة مكاتب لشؤون اجلنسني ذات اختصاصات واضحة
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 التجمع والدعوة للتوعية بشؤون اجلنسني •

سياسات وإصـالح القـوانني وإنفاذهـا       إقامة حتالفات وتعبئة الـدعم مـن أجـل تطـوير الـ             •
 وتنفيذها

 البحوث واملعلومات واملراقبة وتقدمي التقارير •

تقدم املساعدات املالية والتقنية حاليـاً مـن صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان الـذي يـدعم أيـضاً                      
وهنــاك كــذلك قــدر كــبري مــن اإلرادة الطيبــة مــن الــشركاء اإلمنــائيني  . إعــداد مــشروع اخلطــة

 . الذين ينتظرون إكمال اخلطة لدعم تنفيذهااآلخرين

 آليات املراقبة والتقييم املوجودة

 يف إنـشاء  ٢٠٠٧مـايو  /سينخرط أصحاب املصلحة خالل حلقـة العمـل املقـرر عقـدها يف أيـار        
 .آلية مراقبة وتقييم تساعد وزارة شؤون اجلنسني يف تتبع تنفيذ اخلطة

 ٢٠٠٦ لعام ٢مضمون وهدف وثيقة الدورة رقم 

 بــشأن املــساواة بــني اجلنــسني والتنميــة وعرضــت علــى الربملــان ٥مت تنقــيح وثيقــة الــدورة رقــم 
وهدفها النهائي هو تيـسري إدراج حاجـات        . ٢٠٠٦ لعام   ٢وأقرت بوصفها وثيقة الدورة رقم      

وشواغل املرأة والرجل والفتاة والصيب يف كل قطاعات املبادرة اإلمنائيـة مدفوعـة بتركيـز مجيـع                 
وهـي تعـزز اتبـاع      . كان على املـشاركة واالسـتفادة بقـدر متـساو يف العمليـة اإلمنائيـة              فئات الس 

 .أفضل الطرق فعالية يف إدارة املوارد وضمان التنمية املستدامة

وحتدد وثيقة الدورة وتؤكد التـزام احلكومـة بـدفع عجلـة النمـو االقتـصادي والتـصدي جلـدول                    
ت اليت تعترض النمو أمام اجلنسني وتوزيـع املـوارد    االقتصادي وبيان العقباياألعمال االجتماع 

مع التركيز على األبعاد اخلاصة باجلنـسني والـشواغل املتعلقـة باملـساواة مـع التـسليم يف الوقـت                    
وهــي تتــضمن أحكامــاً بــشأن حــصول املــرأة   . نفــسه بــأن للمــرأة والرجــل احتياجــات خمتلفــة  

 الــسياسية واختــاذ القــرارات كمــا تتنــاول  ومــشاركتها الفعالــة يف العمليــة القــضائية واملــشاركة 
العنــف القــائم علــى اجلــنس واالجتــار بــاملرأة والطفــل والتثقيــف والتــدريب والــصحة والــسكان  

فهـــي تتنـــاول اإليـــدز والعـــدوى بفريوســـه والعـــالج املـــضاد للفريوســـات الرجعيـــة واملالريـــا  (
ــائل اإلعـــال  ) واإلجهـــاض ــة والـــسالم واألمـــن والـــصراع ووسـ ــتدامة البيئـ ــا واسـ م وتكنولوجيـ
كمــا توضــح وثيقــة الــدورة واليــة املؤســسات املــسؤولة عــن تنفيــذ الــربامج وهــي   . املعلومــات

بالتحديد إدارة شؤون اجلنسني وُشعب إدارة اجلنسني واللجنة الوطنية املعنية بـشؤون اجلنـسني               
 .والتنمية
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ياً وهـذا هـو تنفيـذ غـري     وتؤكد وثيقة الدورة باملثل التزام احلكومة باستخدام القانون الدويل حمل        
مباشر للقانون الدويل الـذي مت التـصديق عليـه أو االنـضمام إليـه وتؤكـد علـى حتـسني أوضـاع                      

 .املرأة وتعزيز حقوقها

  خبطة العمل٢٠٠٦ لعام ٢عالقة وثيقة الدورة رقم 

إن خطة العمل الوطنيـة مـستقاة مـن وثيقـة الـدورة فاخلطـة تركـز علـى نـواحي القلـق الرئيـسية              
ردة يف وثيقــة الــدورة وتقتــرح بــرامج وأنــشطة ينبغــي أن يأخــذها الفــاعلون املختلفــون يف   الــوا

 .االعتبار وينفذوهنا بغرض الوصول إىل املساواة بني اجلنسني

 تأثري التدابري املتخذة ملكافحة سلوك الوصم والتمييز إزاء النساء والفتيات - ٩

ق نظام التعليم االبتـدائي اجملـاين وتـزداد توعيـة           يرتفع معدل قيد الفتيات يف املدارس نتيجة لتطبي       
 .الفتيات املتعلمات بتأثري تشويه األعضاء التناسلية لألنثى والزجيات املبكرة على هذه القضايا

ــصلحة إىل تقليــل معــدل          ــع أصــحاب امل ــضايا الــصحية واإلجنابيــة م ــدريب علــى الق وأدى الت
 .٢٠٠٣ يف عام  حالة٤١٤ إىل ١٩٩٨ حالة يف عام ٥٦٠الوفيات، من 

 يف املائة يف اخلدمة العامة من النـساء املـدعوم بوثيقـة الـدورة               ٣٠وأصبح القرار الرئاسي بتعيني     
 . أداة بديلة لتحقيق العمل اإلجيايب٢٠٠٦ لعام ٢رقم 

ونتيجة لسن قانون الطفل يكفل اإلداريون اإلقليميون وبصفة حمـددة رؤسـاء وموظفـو الـدوائر                
ني عن األطفـال القـبض علـى مـرتكيب تـشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث         باالشتراك مع املسؤول  

ومع ذلك يبقى التحـدي هـو أن أغلبيـة مـرتكيب هـذه األعمـال هـم        . القسرية/والزجيات املبكرة 
من أباء األطفال وأمهاهتم ومعيلي األسر ويثري القـبض علـيهم أو سـجنهم عـدة آثـار اجتماعيـة                    

 . أن إنفاذ القوانني الصارمة ليس باحلل الفعليأخرى تضر باألسرة األوسع، وتبني
 

مبـا يف ذلـك األهـداف احملـددة         (االستراتيجية الشاملة بشأن القضاء على سلوك التنميط          
 )واحلدود الزمنية وآلية املراقبة

 أدناه شرح الستراتيجيات سياسة احلكومة الرامية إىل القـضاء          ١٧ و ١٣ و ١٠يرد يف الفقرات    
 .على سلوك التنميط

 االستراتيجية الشاملة بشأن القضاء على تشويه األعضاء التناسلية لألنثى - ١٠  

ُحــددت وزارة شــؤون اجلنــسني والرياضــة والثقافــة واخلــدمات االجتماعيــة علــى أهنــا مركــز      
 ويف هــذا الــصدد .التنــسيق جلميــع أنــشطة مكافحــة تــشويه األعــضاء التناســلية لألنثــى يف البلــد 

.  جلنـة مـشتركة بـني الـوزارات معنيـة بتـشويه األعـضاء التناسـلية لألنثــى        تنـسق الـوزارة إلنـشاء   
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ومن بني األنشطة الرئيسية هلذه اللجان تيـسري تنفيـذ خطـة العمـل الوطنيـة بـشأن القـضاء علـى                      
وقــد وضــعت اللجنــة خطــة عملــها الــيت ). ٢٠١٩-١٩٩٩(تــشويه األعــضاء التناســلية لألنثــى 

ومن بني األنشطة الرئيـسية إجـراء استقـصاء         . لعمل الوطنية توجه عملياهتا يف جمال تنفيذ خطة ا      
. وطين عن تشويه األعضاء التناسلية لألنثى ينتظر أن يوجه األنشطة املـستقبلية بـشأن املمارسـة               

وقـدمت  . ٢٠٠٧مـايو   /وقد اكتملت الدراسة وسوف توزع علـى أصـحاب املـصلحة يف أيـار             
 متكـن وزارة شـؤون اجلنـسني مـن النـهوض            الدراسة توصيات بشأن تنسيق وتنفيذ اهلياكل اليت      

 .بدورها بوصفها مركز التنسيق الوطين

 :وتتمثل أهداف خطة العمل الوطنية فيما يلي

ــشويه      ) أ( ــساء الالئــي يتعرضــن ألي نــوع مــن ت ــسبة وانتــشار الفتيــات والن ختفــيض ن
 .األعضاء التناسلية

عـضاء التناسـلية لألنثـى    زيادة نسبة اجملتمعات اليت تـدعم القـضاء علـى تـشويه األ         ) ب(
 .من خالل إحداث تغيري إجيايب يف السلوك واملعتقدات واملمارسات واملواقف

زيــادة نــسبة مرافــق الرعايــة الــصحية األوليــة والثانويــة والثالثــة الــيت تقــدم الرعايــة ) ج(
واملــشورة والــدعم للفتيــات والنــساء الالئــي لــديهن مــشاكل بدنيــة أو نفــسية يف جمــال  

 .ضاء التناسلية لألنثىتشويه األع

زيادة القدرة التقنية والدعوية للمؤسسات والوكاالت واجملتمعات يف جمال إعـداد            ) د(
 .وتنفيذ وإدارة برنامج للقضاء على تشويه األعضاء التناسلية لألنثى

 :وتتمثل االستراتيجيات املبينة يف خطة العمل فيما يلي

ــوطين واحمل    • ــامج ال ــسيق الربن ــات لتن ــشاء آلي ــشويه األعــضاء    إن ــى ت ــي للقــضاء عل ل
 التناسلية لألنثى

ــشويه      • إقامــة تعــاون متعــدد القطاعــات لــضمان إدراج تــدخالت القــضاء علــى ت
 األعضاء التناسلية لألنثى ضمن مجيع الربامج اإلمنائية الرئيسية

وضع خريطة للتدخالت اجلديـدة واجلاريـة بـشأن القـضاء علـى تـشويه األعـضاء                  •
 التناسلية لألنثى

 ق التدخالت اجلديدة واجلارية يف حاالت تشويه األعضاء التناسلية لألنثىتنسي •

 االستثمار املناسب يف توفري املوارد البشرية وبناء القدرات التنظيمية •

 ال مركزية تصميم وتنفيذ الربامج •
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إنشاء آليـات تفاعليـة لتعبئـة املـوارد وتوزيعهـا علـى برنـامج القـضاء علـى تـشويه                 •
 .لألنثىاألعضاء التناسلية 

 :األهداف

 يف املائة من نسبة الفتيـات والنـساء الالئـي يتعرضـن لتـشويه       ٤٠التخفيض بنسبة    •
 .٢٠١٩األعضاء التناسلية، حبلول عام 

 يف املائة يف تـوافر واسـتخدام خـدمات دعـم ضـحايا ومقـاومي               ٤٠الزيادة بنسبة    •
 .طنيةتشويه األعضاء التناسلية لألنثى على مستوى الدوائر اجملتمعية والو

 يف املائـة يف نـسبة الفتيـات املقيـدات واحلاصـالت علـى التعلـيم              ٥٠الزيادة بنسبة    •
 .االبتدائي والثانوي يف اجملتمعات اليت متارس تشويه األعضاء التناسلية لألنثى

وســوف تنــشر الــوزارة بــدعم مــن منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة خطــة العمــل الوطنيــة علــى    
مل احلكومة بشكل وثيق مـع املنظمـات غـري احلكوميـة واملنظمـات           وفضالً عن هذا تع   . الدوائر

القائمــة علــى اجملتمــع واملنظمــات القائمــة علــى العقيــدة الــيت تنفــذ احتفــاالت لتمريــر الــشعائر    
 .البديلة، واليت تغرس املهارات احلياتية نفسها يف الفتيات دون أن يتعرضن للبتر

 يقـوم بـه كبـار الـسن يف اجملتمـع واملربـون يف جمـال                 وتشمل الشعائر البديلة تعليم الفتيات الذي     
ــام    ــة لعــدة أي ــة أو انعزالي وخــالل تلــك االحتفــاالت تتلقــى   . الــصحة العامــة يف أمــاكن منتجعي

ــل          ــيت تنتق ــراض ال ــدوى بفريوســه واألم ــدز والع ــسية واإلي ــور اجلن ــث عــن األم ــات أحادي الفتي
يـز علـى أن التـشويه ممارسـة ثقافيـة           باالتصال اجلنـسي والعالقـات بـني الـصيب والفتـاة مـع الترك             

 .وتشجع الفتيات أيضاً على اتباع ممارسات ثقافية إجيابية أخرى. ضارة

ومــع ذلــك يبقــى التحــدي األكــرب التبــاع هنــج الــشعائر البديلــة وهــو أن بعــض الفتيــات الالئــي 
يتخــرجن مــن تلــك الطقــوس جيــربن ســراً علــى التعــرض لتــشويه األعــضاء التناســلية مــن أفــراد    

سرة أو اجملتمع ألسباب االعتقاد يف رجال الدين، واعتبـار تـشويه األعـضاء التناسـلية لألنثـى                األ
طقس لدخول الفتاة مرحلة األمومـة، وقيـام مجعيـات غـري شـرعية بالتـشويه القـسري لألعـضاء                 
التناسلية لألنثى واعتباره واجبـاً لألمومـة اعتقـاداً بـأن هـؤالء يتـصرفون ألفـضل مـصاحل اإلبنـة،                     

صــة فيمــا يتعلــق بآفــاق زواجهــا وجلــوء اآلبــاء إىل املعتقــدات القدميــة بــأن تــشويه األعــضاء وخا
التناسلية لألنثى يتحكم يف إمكانياهتا اجلنسية يف سن املراهقة ويتيح هلـا إكمـال دراسـتها وهـذا                  
هــو مــن حتــديات الوالديــة، وتتــسبب هــذه األوضــاع أيــضاً يف عــودة ظهــور املمارســة حــىت يف  

 .اليت يظن أهنا توقفت عن هذا املثل يف بعض أحناء احملافظة املركزيةاجملتمعات 
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 الرامية إىل وضع إطار قانوين لوقف هذه املمارسة بالتحدي بأن أغلبيـة             ويقابل جهود احلكومة  
املرتكبني هلذه األعمال هم من الوالدين الذين يعولون األسر ويثري حبـسهم مـشاكل اجتماعيـة                

قــد بــرز أن كبــار الــسن ال تــسرهم فكــرة التخلــي عــن ثقافــة ظلــت  و. أخــرى لألســرة الكــبرية
وهـم ينظـرون إىل محلـة مكافحـة تـشويه      . سائدة طوال الوقت يعتربون أهنا حتفـظ كرامـة املـرأة    

األعضاء التناسلية لألنثى على أهنـا فكـرة فُرضـت علـى جمـتمعهم مـن أنـاس آخـرين هلـم تفكـري                        
 للقضاء الفعال علـى تـشويه األعـضاء التناسـلية           ويف هذا الصدد ُيرى أن من الضروري      . خمتلف

لألنثى أن يكون اهلدف األويل هو اآلباء الشبان والشباب وصـغار األطفـال الـراغبني يف الـتعلم          
حــىت يف : وهنــاك بيئــة متكــني هلــذا التغــيري. واملــشتاقني للمعرفــة والقــادرين علــى الــتغري بــسهولة

شويه األعــضاء التناســلية لألنثــى وعــن آثــاره  اجملتمعــات املتحفظــة فــإن النــاس يتحــدثون عــن تــ 
. ومع زيادة تعلم الناس سوف يتـساءلون عـن فائـدة تـشويه األعـضاء التناسـلية لألنثـى          . السلبية

 .وال يرجح أن تقوم امرأة متعلمة بفعل ذلك البنتها

وقـد أدت املـسيحية يف   . وتتضمن االستراتيجية إشراك اجملتمعـات يف التوصـل إىل حلـول دائمـة        
وخيــرج رجــال الــدين   . ض الــدوائر إىل هبــوط معــدل تــشويه األعــضاء التناســلية لألنثــى      بعــ

اإلسالمي من خالل رئيس اجمللس األعلى للمسلمني يف كينيا إىل اجلمهور لنبـذ فكـرة أن هـذه           
والتغطيـة والـدعوة يف وسـائل اإلعـالم     . املمارسة تـرتبط باإلسـالم، فهـي ختـالف تعـاليم القـرآن       

ور الكيين حمنة النساء والفتيات الالئي يتعرضـن لتـشويه األعـضاء التناسـلية              توضح جبالء للجمه  
 .يف إطار استراتيجية للقضاء على هذه املمارسة

  العامنيدور كبار املوظفني

ــى          ــشويه األعــضاء التناســلية لألنث ــشدة ت ــدينون ب ــان ي ــل مــن أعــضاء الربمل ــر عــدد قلي لقــد ظه
 بصفة خاصة أعضاء الربملـان اإلنـاث اآليت معظمهـن           والزجيات املبكرة أو القسرية، ومن هؤالء     

من جمتمعـات تـشيع فيهـا هـذه املمارسـة والـساعيات يف الربملـان إىل متريـر قـوانني صـارمة ضـد                 
هذه املمارسات من خالل قانون اجلرائم اجلنسية الذي يرمي إىل محاية املرأة الـيت يزيـد عمرهـا             

ولألسـف فـإن جهـود هـذه الفئـة تقابـل بـالرفض          .  عاماً واليت ال يشملها قانون الطفـل       ١٨عن  
واملقاومــة مــن أغلبيــة أعــضاء الربملــان مــن الــذكور الــذين يقولــون إن يف ذلــك إنكــاراً للــشعائر  

 .الثقافية للمجتمع وأنه ينبغي أن ُيسمح هبا للمرأة البالغ اليت ترغب يف إجراء تلك العملية

عموماً على تصدر القيادة يف هـذه القـضايا      وجيري تشجيع أعضاء الربملان من اإلناث، والنساء        
اليت تؤثر عليهن ومن بينها تشويه األعضاء التناسلية لألنثى مع مراعـاة اآلراء املتباينـة، واملثـابرة                 

ويف الوقـت الـراهن فـإن املـرأة البـالغ الـيت تتعـرض قـسراً هلـذه العمليـة تلجـأ                       . على إقامة احلوار  
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كبيها جبرمية االعتداء الـيت يعاقـب عليهـا بالـسجن ملـدة ال            مبوجب قانون العقوبات إىل اهتام مرت     
 .تزيد عن مخس سنوات

ولوجود موظفي احملافظات ومديري الدوائر ومقدمي اخلدمات االجتماعية الـذين تـستخدمهم            
احلكومة والرؤساء احملليني فائدة كبرية يف مكافحة تشويه األعـضاء التناسـلية لألنثـى والزجيـات                

ــااملبكــرة والكــشف عــ  ــة     . ن مرتكبيه ــة اجملتمعي ــسري محــالت التوعي ــضاً بتي وهــؤالء يقومــون أي
 .وحلقات التدريب

تيات إحصاءات األعداد املسجلة حلوادث تشويه األعضاء التناسلية لألنثى بني النساء والف
 خالل السنوات اخلمس املاضية

إىل أن  ) ١٩٩٨(حة  تشري األرقام الرمسية يف كينيا املأخوذة من اإلحصاء الكيين للسكان والـص           
 أجريـت هلـن عمليـات اخلتـان، وهـذا      ٤٩-١٥ يف املائة مـن النـساء يف الفئـة العمريـة      ٣٨نسبة  

ــا هــذه املمارســة       ــشر هب ــيت تنت ــشرقية، ال ــشمالية ال ــشمل احملافظــة ال ومــع ذلــك  . اإلحــصاء ال ي
 فبالتعاون مـع اليونيـسيف مت مجـع البيانـات احلديثـة، حيـث يـبني إحـصاء الـسكان والـصحة يف                      

ففـي  . أن هناك فـوارق هائلـة يف انتـشار ممارسـة اخلتـان بـني اجلماعـات اإلثنيـة                  ) ٢٠٠٣(كينيا  
كذلك يتفـاوت الـسن الـذي يـتم فيـه هـذا اإلجـراء               .  يف املائة  ٩٧بعض املناطق تصل إىل نسبة      
ووفقـاً لـذلك االستقـصاء فـإن املعـدل الـوطين لالنتـشار         .  عاماً ١٦فيتراوح بني سن الرضاع و      

 إىل ١٩٩٨ يف املائـة يف عـام   ٣٧,٦تـشويه األعـضاء التناسـلية لألنثـى قـد اخنفـض مـن        لظـاهرة  
وهناك دراسة لليونيـسيف    ). انظر املرفق األول يف هذه الوثيقة      (٢٠٠٣ يف املائة يف عام      ٣٢,٢

 يف املائـة مـن ممارسـي تـشويه األعـضاء       ٦٠أوضحت أن   ) غاريسا ومويايل (أُجريت يف دائرتني    
وقـال نـصفهم تقريبــاً أن   .  يـشعرون بـضغط متزايـد للعــدول عـن هـذا الطقـس      التناسـلية لألنثـى  

 يف املائة يقولـون بزيـادة       ٤٠الزعماء الدينيني يقدمون الزخم األكرب للعدول عن املمارسة بينما          
 .الوعي حبقوق الفتيات

وتواجه احلكومـة حتـديات يف تـسجيل احلـوادث الـسنوية ولكنـها اآلن يف مرحلـة إقامـة قاعـدة                      
 .نات حموسبةبيا

 السياسة التعليمية، أهدافها وغاياهتا - ١١

إطـار سياسـة التعلـيم الـيت تـشمل          " بـشأن    ٢٠٠٥هناك سياسة تعليمية نتيجة لوثيقة الدورة لعـام         
وهي هتدف إىل توفري التعليم للجميع والتزام احلكومة بالوصول إىل " التعليم والتدريب والبحوث
 .األهداف اإلمنائية لأللفية
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 عن هذا فإن وزارة التعليم خرجت بربنامج كيين لدعم القطاع التعليمي باعتباره الطريـق              وفضالً
 .األساس لبلوغ أهداف السياسة التعليمية

 :ويهدف الربنامج فيما يهدف إىل ما يلي وال يقتصر على ذلك

 بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية •

 اتباع السياسة واالستراتيجيات املالئمة •

 مة وامللكية الوطنيةقيادة احلكو •

 وسائط التمويل املناسبة وإدارة اإلنفاق العام •

 التنسيق واملشاركة •

 .نظام املشتريات املواءم •

 :وسوف يؤدي النجاح يف تنفيذ هذا الربنامج إىل حتقيق هذه األهداف

 .٢٠١٥الوصول إىل توفري التعليم االبتدائي الشامل وتوفري التعليم للجميع حبلول عام  •

 يف املائـة مـن التعلـيم االبتـدائي إىل التعلـيم الثـانوي               ٧٠ىل معدل انتقايل بنسبة     الوصول إ  •
 يف املائـة مـع االهتمـام بوجـه خـاص بتعلـيم الفتيـات حبلـول         ٤٧من املعدل الراهن وهو     

 .٢٠٠٨عام 

 .تعزيز واستدامة الوصول املنصف واملتساوي إىل التعليم االبتدائي والثانوي •

 .٢٠٠٥ من مديري التعليم حبلول هناية عام ٤٥٠٠٠ بناء القدرات بالنسبة إىل •

إنــشاء وجتديــد املرافــق واملعــدات املاديــة يف مؤســسات التعلــيم العــام يف املنــاطق احملرومــة  •
 .٢٠٠٨وخاصة األراضي القاحلة وشبه القاحلة وأكواخ احلضر حبلول عام 

هنيـة وضـمان   وضع استراتيجية تـدريب وطنيـة ألصـحاب املـشاريع الـصناعية والتقنيـة امل            •
 .٢٠٠٨متويل هذه املؤسسات وجتهيزها حبلول عام 

 .٢٠١٠ يف املائة من التحسني يف مستويات حمو أمية الكبار حبلول عام ٥٠حتقيق نسبة  •

 طالب يف كل منها حبلـول عـام         ٥٠٠٠التوسع يف اجلامعات العامة لتضم ما ال يقل عن           •
 يف املائـة علـى أال يقـل    ٥٠م إىل  وزيادة نسبة مجيع الطلبة الذين يدرسون العلـو    ٢٠١٥

 .٢٠١٠عدد النساء بينهم عن الثلث حبلول عام 
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 اإلجنازات والنتائج

ومـع ذلـك ميكـن رؤيـة        . مل يـصدر أي تقريـر رمسـي        ٢٠٠٥منذ سن سياسة التعليم يف عـام        
عدد قليل من اإلجنازات حيث تزايد عدد األطفال املقيدين يف املدارس بسبب تـوفري التعلـيم                

ائي اجملــاين وبــسبب اســتخدام أمــوال التنميــة املؤســسية يف إقامــة وجتديــد املؤســسات    االبتــد
 .التعليمية

 كيفية تصدي احلكومة لتحديات تنفيذ التعليم االبتدائي اجملاين واإللزامي - ١٢

رغبة من احلكومة يف مواجهة حتدي النقص يف املعلمني فقـد أنـشأت يف إطـار الربنـامج الكـيين                    
ــة خــدمات    لــدعم القطــاع ال ــه جلن تعليمــي برناجمــاً لالســتثمار اإلداري يف املعلمــني تــشرف علي

املعلمني اليت يتمثل دورها يف تسجيل وتعيني ونقل وترقية املعلمـني ومعاجلـة األجـور وانـضباط                
ومن املفيد تقدير أن جلنة خدمات املعلمني تنفذ واليتها حاليـاً مـن خـالل وكـالء يف                  . املعلمني

 . جزئي يف الدوائر وعلى مستوى املدارسظل نظام ال مركزي

 وضعت جلنة خدمات املعلمني سياسة تعيني على أساس الطلب تصدياً للتوزيـع             -احلالة الراهنة 
 .غري املتساوي للمعلمني ومواجهة العجز يف املعلمني

 ممارسة متوازنة للمعلمـني يف املؤسـسات       ٢٠٠٣ تنفذ جلنة خدمات املعلمني منذ عام        -التوزيع
ــد بأســره  العا ــة يف البل ــع املتكــافئ       . م ــوغ التوزي ــن أجــل بل ــاً م ــتم املمارســة دوري ــادة ت ويف الع

ــيم لإلشــراف علــى هــذه     . واالســتفادة املثلــى مــن املعلمــني   ــة والتقي ــة للمراقب ــشئت جلن ــد أن وق
 .املمارسة

. أنـشئت فرقـة عمـل إلجـراء اسـتعراض ملعـايري التوظيـف يف البلـد                 ٢٠٠٥ومرة أخرى يف عام     
وتـشكل  . يات فرقة العمل املذكورة إلجراء استعراض ملعايري التوظيـف يف البلـد           وصدرت توص 

 .توصيات فرقة العمل املذكورة األساس الستغالل وتوزيع املعلمني حالياً ويف املستقبل

 توفــد جلنــة خــدمات املعلمــني مزيــداً مــن املدرســني الــذين يقومــون مبهــام  -املبــادرات األخــرى
وتقـوم اللجنـة بـدور    . دارس وجملس املـديرين وجمـالس التعلـيم بالـدوائر         إدارية إىل جلان إدارة امل    

 .إشرايف وبدور ضمان اجلودة

 البنات والتعليم - ١٣

ــة يف حــدها األدىن ويعــزى هــذا إىل        ــة الثانوي ــتقلن إىل املرحل ــي ين ــات الالئ وتقــف أعــداد الفتي
عـيش يف فقـر وعـدم قـدرة     وينتـهي هـؤالء الفتيـات إىل ال     . حاالت احلمل املبكر والزواج املبكـر     

على املشاركة يف وظائف اقتـصادية حيويـة ويـصبحن غـري قـادرات علـى اختـاذ قـرارات عليمـة                   
 . ١٥ويبقني معرضات للعنف املرتيل كما يتبني من اإلحصاءات الواردة يف الفقرة 
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وقد كفلت احلكومة سياسات تعليمية لـضمان إعـادة قيـد الفتيـات احلوامـل وصـغار األمهـات                   
وتشمل املناهج التعليمية التثقيف اجلنسي واإليدز والعـدوى        . دارس وعدم التمييز ضدهن   يف امل 

ويـــتم تـــدريب صـــغار األمهـــات علـــى قـــدم املـــساواة يف جمـــاالت تنظـــيم األســـرة    . بفريوســـه
 .واالستشارات اليت تقدم لصغار األمهات وآبائهن

 العنف ضد املرأة

 حتديث قانون اجلرائم اجلنسية وتنفيذه - ١٤

ــ ــة       ي ــد عكفــت احلكوم ــسية يف النظــام القــضائي وق ــانون اجلــرائم اجلن ــدريج اســتيعاب ق تم بالت
بالتعــاون مــع أصــحاب املــصلحة علــى تــدريب املــوظفني القــضائيني والــشرطة واجلمهــور علــى  

ــة القــضائية ومراكــز      . أحكــام القــانون  ــع نــسخ مــن القــانون علــى شــىت مــوظفي اهليئ ومت توزي
ل بـالطعن يف بعـض أحكامـه الـيت تـسبب بقـاء النـاجني مـن العنـف                غري أن التنفيذ قوب   . الشرطة

أي " من القانون الذي يـنص علـى أن      ٣٨اجلنسي يتحرجن من رفع قضايا مبوجب الفرع رقم         
شخص يرفع قـضية مـزورة ضـد شـخص آخـر بـأن الـشخص ارتكـب جرميـة مبوجـب القـانون              

 وهـذا يـثري     "رميـة املـشكو هبـا     يعترب مذنباً بارتكاب جرمية ويتعرض للعقاب املـساوي لعقـاب اجل          
تــساؤالت يف حــاالت اإلفــراج ألســباب خمتلفــة قــد ال يــصادفها الــشاكي والنيابــة عنــد تطبيــق   

 .األبواب اليت تثري القلق بشأن مبادئ عبء اإلثبات

 أنـــشأ النائـــب العـــام فرقـــة عمـــل متعـــددة القطاعـــات مشلـــت  ٢٠٠٧أبريـــل / نيـــسان١٦ويف 
ســة وطــين ومبــادئ توجيهيــة والتوصــية هبــا لتنفيــذ وإدارة    اختــصاصاهتا فيمــا مشلــت إطــار سيا 

القانون بغية تأمني معاملة ميسرة موحدة ملرتكب اجلرميـة اجلنـسية؛ والتوصـية إىل النائـب العـام                  
باإلجراءات ذات الصلة لتنفيذ القانون؛ والنظر يف سياسة شاملة والتوصية هبـا واقتـراح التـدابري            

وآليات أخرى مناسبة ومقبولة من أجل محاية ومعاملة ورعايـة          الفعالة لتأمني خمططات وبرامج     
ضحايا العنف اجلنـسي وتأهيـل مرتكبيـه؛ ووضـع خطـة عمـل وطنيـة مـشتركة بـني القطاعـات                      
وإطار تنسيق لتعزيز ورقابة وتقييم التنفيذ الفعال للقانون، ووضع برامج للتعلـيم العـام وإذكـاء                

وسـوف تـؤدي هـذه      . لقـانون، ضـمن بنـود أخـرى       الوعي والتوعية أو محالت لتعزيز أهـداف ا       
 .اجلهود إىل إذكاء الوعي العام بالقانون لدى الناس وتعزيز فائدته للضحايا

 
حتديث بشأن عدد من القـضايا املرفوعـة واإلدانـات يف إطـار قـانون أخالقيـات املـوظفني                     

 ٢٠٠٣العامني لعام 

 .ون أخالقيات الوظائف العامةمل ُتقدم حىت اآلن إىل احملكمة أي قضايا يف إطار قان
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االستقصاء الوطين بشأن العنف ضد املـرأة، نتائجـه وتـأثريه علـى تطـوير التـشريعات              - ١٥
 والسياسات والربامج

 امـرأة وفتـاة     ١٦٦٤مشل طابع عملية االستقصاء عن العنف واستغالل النساء والفتيات يف كينيـا             
 يف املائـة مـن      ٣٥يف املائـة مـن دوائـر البلـد و          ٧٠من ست من بني احملافظـات الثمانيـة يف كينيـا و           

 يف املائـة مـن النـساء والفتيـات يف     ١٥وأبلغ حنـو  .  يف املائة من أماكن ريفية    ٦٥أماكن حضرية و  
 يف املائـة عـن قـضاء        ١٠وأبلغـت نـسبة     . هذه العينة عن التعليم الرمسي ملدة مخس سنوات أو أقل         

والـزواج يف هنايـة     . يف املائـة تعليمهـا االبتـدائي       ٧٥ عاماً أو أكثر وأكملت نسبة ال تقل عـن           ١٣
وتسببت الظـروف   .  يف املائة تقريباً يف زجيات متعددة      ١٨املطاف هو جتربة عاملية، وكانت نسبة       

االقتصادية الصعبة ومستويات الفقر يف اختاذ املرأة طريقاً أو آخر لالشتراك يف وظيفة ختتلف عـن            
ر وإن كانـت املـرأة تـصادف أول عنـف هلـا يف الطفولـة فـإن                  وما بدا أول األم   . وظيفة ربة البيت  

واألقـارب  " األعـداء احلمـيمني   "معظم احلاالت املبلغ عنها هي حاالت إطار جديـد مـن األزواج             
 يف املائة من النـساء عـن حادثـة أو أكثـر         ٦٠,٩وأفادت نسبة   . وكن األكثر عرضة لسوء املعاملة    

 يف املائــة عــن االعتــداء بــالقول ٧٠إلســاءة اجلنــسية، و يف املائــة عــن ا٤٠,٦لإلســاءة اجلــسدية، و
ويشكل األزواج وموظفو األسر املعيشية .  يف املائة عن االعتداء العاطفي يف سنوات البلوغ  ٦٥و

 .من الذكور العدد األكرب من املعتدين على النساء

 وأحنـت نـسبة   .والسبب الرئيسي لالعتداء هو مفاهيم دور اجلنسني وبعـد ذلـك الثقافـة والتقاليـد              
 يف املائة من النساء الالئي مشلهن االستقصاء بالالئمة على أنفسهن عن االعتداء على أسـاس                 ٧٢

 يف املائة باإلبالغ عن احلادثـة  ٦٠ومع ذلك اعترفت نسبة  . مفاهيم اجلنسني أو التوقعات الثقافية    
 الـسلطة وتلـتمس    يف املائـة مـن النـساء أشخاصـاً يف       ١٢وتبلغ نسبة ال تزيـد عـن        . إىل شخص ما  

 يف املائـة مـن النـساء    ٣١وتعترف نـسبة  .  يف املائة منهن املساعدة ألول مرة من اجلريان        ٤٩نسبة  
 يف املائة تلتمسها مـن املرافـق الطبيـة ويكـذبن بـشأن      ٥٥بالتماس الرعاية الطبية وإن كانت نسبة   

ك املرأة جتاه الرجل حيث     ولعواقب االعتداء تأثري كبري على سلو     . االعتداءات املتصلة باإلصابات  
 يف املائة عن الغضب الشديد املتزايد والكراهية للرجـل ممـا يـؤثر علـى                ٧٠أعربت نسبة تزيد عن     
 .العالقات بني اجلنسني

 لدروس املستفادةا

 واالعتـداءات اجلنـسية يف سـنوات    هناك عالقة بـني سـنوات التحـصيل الدراسـي الرمسـي            . ١
 .البلوغ

 . العمر عند الزواج وما يستتبعه من احتمال للعنف املرتيلهناك عالقة وطيدة للغاية بني . ٢
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متيل النساء يف حاالت تعدد الزوجات إىل اإلبالغ عن العنف املرتيل بشكل أكثـر تـواتراً          . ٣
 .عنهن يف حاالت عدم تعدد الزوجات

 .والعنف املرتيلواالعتداءات األسرة املخدرات يف هناك عالقة واضحة متاماً بني تعاطي  . ٤

 ءات املوصى هبااإلجرا

  حتسني احلماية القانونية -١

  التثقيف بشأن العالقات اجلنسية -٢

  ضمان فرص العمل وتساوي األجر -٣

  وضع عقوبات قانونية أشد ملرتكيب االعتداءات -٤

  تشجيع تنظيم األسرة -٥

 والربامجالسياسات  التشريعات وتأثري

الـدعوة واملناصـرة إلجـراء    هـذا االستقـصاء وعـدة بيانـات أخـرى مت مجعهـا يف زيـادة         لقد تسبب   
وقد شهد هـذا األمـر سـن قـانون         . إصالح تشريعي من أجل محاية املرأة من مجيع أشكال العنف         

وقـانون الـزواج املتكـافئ    ) محايـة األسـرة  (اجلرائم اجلنسية وتقدماً حنـو سـن قـانون العنـف املـرتيل       
 ســتعرض علــى الربملــان يف  وقــوانني الــزواج وقــانون املــساواة وقــوانني اإلجــراءات اإلجيابيــة الــيت  

 لعــام ٢وتتنــاول وثيقــة الــدورة رقــم  . ٢٧ وفقمــا ورد ذكــره يف الفقــرة  ٢٠٠٧يونيــه /حزيــران
 بشأن شؤون اجلنسني والتنمية قضية العنف القـائم علـى نـوع اجلـنس وتوصـي احلكومـة                   ٢٠٠٦

زاء مكافحـة   باختاذ الدور الرائـد يف إقـرار وتنفيـذ خطـة العمـل الوطنيـة مـع اتبـاع هنـج متكامـل إ                       
وتشمل برامج تدريب الشرطة على متابعة القضايا اخلاصة بـالعنف ضـد املـرأة              . العنف ضد املرأة  

ومجع وتقدمي األدلة عن اجلرائم القائمة على نوع اجلنس ودعم أصحاب املصلحة الذين يقدمون              
 .املأوى بالفعل لضحايا العنف القائم على اجلنس

 يانات عن مجيع أشكال العنف ضد املرأةمتابعة تدابري اجلمع املنتظم للب

كمــا ذكــر آنفــاً فــإن احلكومــة تواجــه حتــدياً يف حتــديثها املنــتظم للبيانــات الــصادرة عــن الــشرطة   
ومـع ذلـك    . وجتري اآلن عمليات احلوسبة ويرجى أن يتم تنظيمهـا        . ومقدمي اخلدمات واحملاكم  

وتظهـر عمليـات مجـع    . ٢٠٠٥ عـام  تظهر البيانات احلديثة يف صحيفة بيانات كينيـا الـصادرة يف     
البيانات املنتظمة األخرى اليت تتم سنوياً يف االستقصاء االقتصادي كل مخس سنوات للخـدمات          

 .الكينية للصحة والسكان وكل عشر سنوات لتعداد السكان
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 احلالة وأهداف السياسة العامة ملشروع القانون اخلاص باالجتار - ١٦

 قد ُعـرض علـى اهليئـة الربملانيـة للتـصرف مث      ٢٠٠٥شخاص لعام إن مشروع قانون االجتار باأل   
وجاءت التغذيـة املرتـدة لتفيـد بوجـود الكـثري مـن النـواقص وبـأن املـشروع             . أحالته إىل الربملان  

ــام        ــدخالت يف ع ــن امل ــد م ــصلحة ملزي ــشروع إىل أصــحاب امل ــد امل ــيس شــامالً فأعي . ٢٠٠٦ل
املشروع جاهزاً إلعادة عرضـه علـى اللجنـة         وأُدرجت آراء أصحاب املصلحة اآلخرين وأصبح       

 .الربملانية

 :وهدف السياسة النهائي هو

تــوفري إطــار قــانوين ملكافحــة االجتــار باألشــخاص، الــذي يعتــرب املظهــر املعاصــر للــرق     •
 وضحاياه يف أغلبهم من النساء واألطفال

 ضمان املالحقة الفعالة ألي شخص يتورط يف االجتار باألشخاص •

 املتاجر هبم وأسرهم من الترهيب والتهديدات باالنتقام الـصادرة عـن            محاية األشخاص  •
 املتجرين باألشخاص ومعاونيهم

 احلفاظ على سرية املعلومات عن األشخاص املتاجر هبم وعائالهتم •

 التعاون مع أصحاب املصلحة اآلخرين دولياً وحملياً يف مكافحة االجتار باألشخاص •

املتـاجر هبـم وأسـرهم مبـا يف ذلـك بـرامج التأهيـل               توفري اخلـدمات املالئمـة لألشـخاص         •
 واحلماية لألشخاص املتاجر هبم

ويرمي قانون اجلـرائم اجلنـسية إىل محايـة النـساء واألطفـال مـن مجيـع أشـكال العنـف املرتكـب                     
  أعاله١٤ويرد وصف حلالة القانون يف الفقرة . ضدهن مبا يف ذلك االجتار

 جهة االجتاراإلجنازات حىت اآلن فيما يتعلق مبوا

 .ترأس وزارة الداخلية كل األنشطة املعنية باالجتار باألشخاص يف البلد •

 .إنشاء جلنة توجيهية وطنية ألصحاب املصلحة بشأن مكافحة االجتار باألشخاص •

عقد أربع دورات إلذكاء الوعي باالجتار من خالل حوارات شبكة التليفزيون الكـيين              •
 . الوطيننوشبكة اإلذاعة الكينية والتلفزيو

عقد مخسة اجتماعات وطنية ألصحاب املصلحة من خالل تسهيالت املنظمة الدوليـة             •
 .للهجرة

 .التوقيع على مدونة السلوك الدولية من قبل العاملني بالفنادق، وهو ما جيري تنفيذه •
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إنشاء مكتب للبحوث بوساطة أصحاب املـصلحة املعنـيني باالجتـار، يف البلـد وتـشمل                 •
الرئيسي يف االجتار باألشخاص هو الفقر والـنقص العـام يف التوعيـة             نتائجه أن السبب    

ــشر  ــار بالب ــدة       . باالجت ــائف اجلي ــال والوظ ــوداً بامل ــون وع ــضحايا يتلق ــم ال ــان معظ فك
واإلطـار  . وحتسني مستوى املعيشة وهم غالباً من احملافظات الفقرية اقتـصادياً يف البلـد            

ي يتضمن نـصاً عـن االجتـار باألطفـال          القانوين ضعيف وليس فيه إال قانون الطفل الذ       
 .وإن كانت األحكام فيه خمففة

 العامةاحلياة املشاركة يف احلياة السياسية و  

 السياسة اخلاصة باملرأة يف عملية اختاذ القرارات - ١٧

تـــسلم الـــسياسة الوطنيـــة لـــشؤون اجلنـــسني والتنميـــة باإلســـهام اهلائـــل مـــن املـــرأة يف التنميـــة   
ادية والثقافية للبلد وموقفهـا احملـيط يف املـشاركة الـسياسية واختـاذ القـرارات                االجتماعية االقتص 

واهلدف مـن الـسياسة هـو تعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني يف                . متأثرة يف ذلك بالنظام البطريركي    
وتــوفر الــسياسة فيمــا تــوفر اخلطــوات املتعمــدة لــضمان  . املــشاركة الــسياسية واختــاذ القــرارات

الوصول علـى قـدم املـساواة إىل الـساحة الـسياسية وتعزيـز تعـيني املـؤهالت                  حصول املرأة على    
واخلــبريات يف املناصــب العليــا الختــاذ القــرارات بقــصد حتقيــق التــوازن بــني اجلنــسني وتــشجيع   
األحزاب السياسية علـى أن تعـزز بـشكل واع مـشاركة املـرأة بقـصد زيـادة متثيلـها يف العمليـة                       

 .السياسية

 مـشاعر سياسـة اجلنـسني والتنميـة وتـنص فـضالً عـن               ٢٠٠٦ لعام   ٢رة رقم   وتؤكد وثيقة الدو  
هذا على وضع وتنفيـذ آليـات ملراقبـة وصـول املـرأة ومـشاركتها يف املـستوى العـايل للعمليـات                      

 .السياسية وعمليات اختاذ القرار
 

  من االتفاقية١، الفقرة ٤التدابري اخلاصة املؤقتة وفقاً للمادة   

 أعــاله لــضمان إدراج املــرأة ضــمن مناصــب اختــاذ ٤ة كمــا جــاء يف الفقــرة هنــاك إرادة سياســي
كــذلك تقــوم احلكومــة مــن خــالل جلنــة إصــالح القــوانني الكينيــة بــصياغة قــانون     . القــرارات

 ويوصـي بزيـادة     ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٥للمساواة واإلجراءات اإلجيابية يكون جاهزاً حبلول       
 املائـة يف الوظـائف النيابيـة والتعيينيـة يف مؤسـسات اختـاذ                يف ٣٠متثيل املرأة بنـسبة ال تقـل عـن          

ــة مبــا يف ذلــك الربملــان   وتقــوم احلكومــة مــن خــالل وزارة شــؤون اجلنــسني   . القــرارات الوطني
والرياضة والثقافة واخلدمات االجتماعية، وبالتعاون مع صندوق األمم املتحدة للسكان بتنفيـذ            

الــصحيفة الكينيــة للبيانــات ( جمــال اختــاذ القــرارات عمليــة جلمــع البيانــات عــن عــدد النــساء يف 
ــام    ــسني لع ــة يف جمــاالت     ) ٢٠٠٥اخلاصــة باجلن ــسبة املئوي ــد أظهــرت اخنفاضــاً كــبرياً يف الن وق
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 مفوضـني باحملافظـات ال توجـد امـرأة ويف جمـال اهليئـة               ٨أخرى، وعلـى سـبيل املثـال فمـن بـني            
مـن املنتظـر أن تـستلهم هـذه البيانـات يف          و. القضائية ال توجد يف حمكمـة االسـتئناف أي امـرأة          

 .التعيينات والترقيات باإلشارة إىل األمر الرئاسي وبيان السياسة الناتج عنه

وهناك يف الوقت الراهن مشروع قـانون األحـزاب الـسياسية املـدرج يف الربملـان حيـث قـدمت                    
ن لقراءتـه لتـنص الفقـرة    جلنة إقامة العـدل والـشؤون القانونيـة تقريـراً إىل املتحـدث باسـم الربملـا          

من مشروع القانون على أال يستفيد أي حزب سياسي من متويل األحـزاب الـسياسية               ) ٤(٢٣
. إن مل يكن عدد محلة املناصب الوطنية املـسجلني بـه مـن أي مـن اجلنـسني ال يقـل عـن الثلـث                        

ونـة مـع    وعـالوة علـى هـذا فـإن احلكومـة متعا          . ومشروع القانون ال يـزال ينتظـر قراءتـه الثالثـة          
صندوق األمـم املتحـدة للـسكان اختـذت خطـوات جـادة مـن خـالل برناجمهـا للحكـم الرشـيد                       
وحقوق اإلنـسان لتـدريب النـساء، وبتحديـد أكثـر املتطلعـات إىل دخـول الربملـان أو احلـصول                     
علــى املقاعــد املدنيــة علــى املهــارات اإلداريــة والقياديــة وتعزيــز التــدريب علــى توعيــة اجلنــسني  

قــات العمــل غــري التمييزيــة وإذكــاء الــوعي وتعزيــز املــشاركة الفعليــة للمــرأة يف          لتعزيــز عال
العمليات السياسية وعمليات اختاذ القرارات علـى املـستوى الـشعيب فـإن ذلـك يـأيت يف الوقـت                    

 .املناسب متاماً خالل عام االنتخابات العامة

لـضمان بلـوغ األهـداف وتنفيـذها        واخلط الزمين لبلوغ إقرار مشاريع القوانني املشار إليها آنفاً          
 .بفعالية كاملة يعتمد على اجلدول الزمين للربملان

 جناح متثيل املرأة يف اهليئة القضائية والدروس املستفادة - ١٨

مــن املمكــن أن يعــزى التحــسن يف متثيــل املــرأة يف اهليئــة القــضائية إىل زيــادة قبــول الفتيــات يف   
وفضالً عن هذا فهناك شـكل مـن الطمـوح اإلجيـايب لـدى              . كليات القانون باجلامعات يف البلد    

كمـا أن هنـاك   . الفتيات للدخول يف فروع العلم كالقانون الذي كان يف املاضي جماالً ذكوريـاً        
عزم لدى هؤالء الفتيات علـى االنـضمام إىل اهليئـة القـضائية عنـد إكمـال تعلـيمهن يف كليـات                      

ات يف كليات احلقوق واحملاميـات هـو مـا جيـب            فاإلصرار والطموح والعزم بني الطالب    . احلقوق
كــذلك دفعــت منذجــة األدوار مــن قبــل كبــار   . أن حيتــذى بــه يف مجيــع فــروع العلــم يف البلــد  

احملاميات وبروز احملاميات الناجحات بدرجة عاليـة، الكـثري مـن الـشابات إىل االلتحـاق بـاملهن                  
ــة ــا     . القانوني ــضاء اجمل ــام األخــري ألع ــد شــهد االنتخــاب الع ــوق   وق ــات احلق ــة جلمعي لس الكيني

 مقعداً وهذا حتـسن عـن العـام الـسابق حيـث مل              ١٢استحواذ النساء على أربعة مقاعد من بني        
 ويف هـذا  ٥٠ إىل  ٥٠وحتتـل اللجنـة التأديبيـة متثـيالً بنـسبة           . يكن يف اجمللس سوى امرأة واحدة     

ــا     ــة القــانون علــى متابعــة إجنــازاهتن العلي ــشابات يف مهن ن أن يتكــرر هــذا يف  وميكــ. تــشجيع لل
 .قطاعات أخرى
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وجدير باملالحظـة مـع ذلـك أن الـنقص يف عـدد القاضـيات يف حمكمـة االسـتئناف وهـي أعلـى                        
حمكمـة يف البلـد وهــي الـيت تــصدر عنـها األحكــام القـضائية اهلامــة يف البلـد، يظــل حتـدياً تــتعني        

 .مواجهته

 العمالة والفقر واملرأة الريفية

املـساواة  : اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة   من ١١تنفيذ املادة    - ١٩
 يف التعيني واملزايا واملساواة يف األجر عن العمل املتساوي القيمة

إن كينيا موقعة علـى اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة وتعمـل احلكومـة يف أعلـى مـستوياهتا علـى                       
ألجر عن العمـل املتـساوي القيمـة واملـساواة          ففيما يتعلق باملساواة يف ا    . التقيد بأحكام االتفاقية  

 ٢٢٩يف املرتبات واملزايا بني الرجل واملرأة مبوجب لوائح األجور وقانون ظـروف العمـل رقـم       
حيدد وزير العمل احلد األدىن لألجور فيما يتعلق مبختلـف املـوظفني بغـض النظـر عـن جنـسهم                    

لدسـتور الكـيين الـذي حيظـر أي          مـن ا   ٨٢ويفي هـذا احلكـم بالبـاب        . يف مجيع قطاعات العمل   
الـيت تـنص    ) ٢(٦٦شكل من أشكال التمييز وهذا ما أعرب عنه يف مشروع الدستور يف املادة              

وهنـاك تـشريعات أخـرى تـنص علـى املـساواة يف األجـر            . على حق كل عامـل يف أجـر متـساو         
دمـة،  على العمـل املتـساوي القيمـة، وهـذه تـشمل نظـام األجـور يف اخلدمـة العامـة ولـوائح اخل                      

واالتفاقات اجلماعية املتفاوض عليها طوعياً يف الصناعة بني أصـحاب العمـل ونقابـات العمـال                
 .ولوائح األجور اليت يتم استعراضها من وقت آلخر بوساطة جملس األجور

 وهـذا يـتم     .ويشكل تقييم الوظيفة والزيادات السنوية األساس يف حتديد األجر وترقية املوظفني          
 اخلرباء يف تقيـيم الوظـائف واالتفاقـات التفاوضـية اجلماعيـة ونظـم اخلدمـة                 من خالل ممارسات  

لعمال القطاع اخلاص، بينمـا يف القطـاع العـام ومـن خـالل نظـام اخلـدمات ينطبـق ذلـك علـى                        
ومع ذلك فمـستويات الفقـر تـشكل حتـدياً يف البلـد وجتعـل       . الرجال والنساء على قدم املساواة 

حلكومة تدين األجور يف القطاعات اخلاصـة، إذ أن النـساء الالئـي             من الصعوبة مبكان أن تتابع ا     
يعلــن أبنــاءهن يــرغنب يف قبــول أي مبــالغ تكفــي إلعالــة األســرة وال خيــاطرن بفقــد وظــائفهن     
باإلبالغ عن أن أصحاب العمل الذين يدفعون هلن أجوراً متدنية وهذا حيدث بوجه خـاص يف                

 .القطاعات الزراعية

 املطروحة حالياً يف الربملان مـشروع قـانون العمـل الـذي يـنص يف البـاب                  ومن مشاريع القوانني  
ويف قانون العمـل    . على املساواة يف األجور بني املرأة والرجل يف العمل املتساوي القيمة          ) ٤(٢

 ينطبـق احلـد األدىن لألجـور علـى          ٢٢٩ ولوائح األجور وقانون ظروف العمل رقـم         ٢٢٦رقم  
 .القطاعني اخلاص والعام
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 فرص العمل املتساوية والسالمة يف العمل  

 مـن قــانون  ٢٨تنطبـق مبـادئ عـدم التمييــز مـع ذلـك ألســباب األمـن والـسالمة، ومينــع البـاب         
 عمل النساء والشباب بني الساعة الساسة والنصف مساء والـساعة الـسادسة             ٢٢٦العمل رقم   

 مـن  ٢٩ البـاب   غـري أن لـوزير العمـل صـالحيات يف         . والنصف صباحاً يف أي مشروع صناعي     
 مبوجب إشعار يف اجلريدة الرمسيـة بقـدر مـا يـؤثر ذلـك               ٢٨القانون نفسه لتعليق العمل بالباب      

ويقيــد . علــى النــساء والــشباب الــذكور يف حالــة الطــوارئ اخلطــرية إذا طلــب اجلمهــور ذلــك  
 مــن قــانون العمــل عمــل املــرأة يف أعمــال حتــت ســطح األرض يف أي مــنجم إال يف  ٣٠البــاب 
 :ف التاليةالظرو

 املرأة اليت تشغل وظيفة إدارية وال تؤدي أعماالً يدوية؛ )أ

 املرأة اليت تعمل يف اخلدمات الصحية أو خدمات الرعاية؛ )ب

 املرأة اليت تقضي يف دراستها فترة تدريب يف أجزاء من املنجم حتت األرض؛ )ج

حتـت األرض  املرأة اليت تضطر ألي سبب آخر إىل الدخول إىل أقـسام املـنجم             )د
 .ألغراض غري العمل اليدوي

 الضمان االجتماعي ومزايا التقاعد

ــانون العمــل رقــم   ٦حيــدد البــاب   ــة الــيت تطبــق علــى قــدم    ٢٢٦ مــن ق  االســتقطاعات القانوني
) ١(١٤وبينمـا حيـدد البـاب       . املساواة على مجيع املوظفني إال من أعفي منهم مبوجـب القـانون           

عمل األجور فإنه حيـدد أيـضاً االسـتقطاعات القانونيـة الـيت      من الئحة األجور وقانون ظروف ال  
تشمل االستقطاعات ألغراض االشتراك يف أي صندوق ادخاري أو نظـام للتقاعـد، ففـي هـذه           
احلالة حتول األموال إىل الصندوق الوطين للضمان االجتماعي املنـشأ مبوجـب القـانون الربملـاين                 

ــا  . ٢٥٨رقــم  ري يف األســاس يــدفع فيــه صــاحب العمــل   فهــذا الــصندوق نظــام ادخــاري إجب
 يف املائة من أجـر العامـل حبـد أقـصى ينظمـه القـانون ويـسترد نـصفه                  ١٠اشتراكاً قانونياً بنسبة    

 الذي يـنص علـى أن يتقاضـى العـاملون           ١٨٩وهناك أيضاً قانون التقاعد رقم      . من أجر العامل  
طين للتـأمني الـصحي الـذي شـأنه         أمـا الـصندوق الـو     . معاشاً تقاعدياً ومزايا أخرى عند التقاعد     

شــأن الــصندوق الــوطين للــضمان االجتمــاعي يــسهم فيــه صــاحب العمــل والعامــل علــى قــدم    
املـساواة وتـستخدم األمـوال للمــساعدة يف دفـع الفـواتري الطبيـة مــع مستـشفيات خمتـارة يتعاقــد         

 .معها

 حلالة االجتماعية على عمل املرأةتأثري احلمل وإجازات األمومة أو ا
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وكانـت  . ١٨٣املبادئ املنظمة إلجازات األمومة مبينة يف اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم          إن  
 وهـي تـنقح   ٢٠٠٣يونيـه  /البلدان األعضاء يف املنظمـة قـد اعتمـدت هـذه االتفاقيـة يف حزيـران           

 ١٩٥٢ والتوصيات اخلاصة حبمايـة األمومـة لعـام          ١٩٥٢ لعام   ١٠٣اتفاقية محاية األمومة رقم     
 ولألسف فإن كينيا مل تصدق على هذه االتفاقية بعد وهي عرضة للطعن يف جمـال                ).٩٥رقم  (

مقارنـة مبـا    )  يـوم عمـل    ٦٠(إجازات األمومة حيـث ال تـستحق املـرأة إال إجـازة ملـدة شـهرين                 
وتضطر املرأة إىل التنازل عن إجازهتا الـسنوية إذا بـدأت           .  أسبوعاً ١٤أوصت به االتفاقية وهو     

وتفتقـر كينيـا    .  يلزم أصحاب العمل بتغطية التكاليف الطبيـة الـيت يتكبـدهنا           يف إجازة أمومة وال   
بالقدر نفسه إىل أحكام بشأن ظروف العمل املواتية بغية متكـني املـرأة مـن اجلمـع بـني التزامهـا                     
األســـري ومـــسؤولياهتا يف العمـــل واملـــشاركة يف احليـــاة العامـــة وعلـــى ســـبيل املثـــال ســـاعات 

 .التمريض ومرافق التمريض

 علـى أن املوظفـة الـيت        ١٣ومع ذلك فإن لوائح األجور وقانون ظروف العمل تـنص يف البـاب              
وينص مـشروع قـانون     . تأخذ إجازة أمومة ال تتكبد أي خسارة من مزاياها خالل تلك الفترة           

على عدم جواز أن تتنازل املوظفـة عـن إجازهتـا الـسنوية ومـستحقاهتا               ) ٨(٢٩العمل يف الباب    
كـذلك توجـد حاليـاً يف الربملـان مـن أجـل املناقـشة قواعـد برملانيــة         . جـازة أمومـة  عنـد قيامهـا بإ  

ــة   ــام  / إلجــازة األموم ــة، لع ــاملون يف    ٢٠٠٦الوالدي ــدعو إىل أن حيــصل األعــضاء الع  وهــي ت
 أسبوعاً مع أسبوعني إجـازة والديـة بـأجر    ١٢اجلمعية الوطنية الكينية على إجازة أمومة قدرها      

ولـئن مل يكـن     . ن التمييـز بـسبب احلمـل ألي عـضو أنثـى يف الربملـان              كامل، وحتظر أي نوع مـ     
هناك أي قانون ينص على إجازة والدية يف كينيا فـإن احلكومـة يف هـذا العـام أرسـلت تعميمـاً                      

وقـد أجنـز معظـم العـاملني يف         . مبنح مخسة أيام إجازة والديـة جلميـع العـاملني يف اخلدمـة العامـة              
احلكــوميني إجنــازات كــثرية يف تطبيــق مبــادئ اتفاقيــة منظمــة   القطــاع اخلــاص واملــوظفني شــبه  

 بزيــادة إجـازات األمومــة إىل ثالثــة أشـهر ومــنح إجـازة والديــة ملــدة    ١٨٣العمـل الدوليــة رقـم   
أو تقليــل ســاعات العمــل /أســبوعني لــدعم األزواج، وراحــة ال تقــل عــن ســاعتني لإلرضــاع و

تري األمومة نظم التـأمني الطـيب اجلمـاعي الـيت           لفترة أربعة أشهر بعد إجازة األمومة وتتحمل فوا       
 .حيددها أصحاب العمل

وال تؤثر احلالة االجتماعية بأي حال على الوضع الوظيفي للرجل واملرأة حيـث ينطبـق احلكـم                 
 .الدستوري بعدم التمييز

كيفيــة تــأثري اســتراتيجية اإلنعــاش االقتــصادي مــن أجــل توليــد الثــروة والوظــائف   - ٢٠
ــة إلدمــاج       ) ٢٠٠٧‐٢٠٠٣( ــداف اإلمنائيــة لأللفي ــة يف جمــال األه ــى جهــود احلكوم عل

 تفاقية االاملنظور اجلنساين وتنفيذ
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 التعليم

 يف املائـة مـن      ٥١تقديراً من احلكومة ألن التعليم أساسي للنمو االقتصادي، وألن املرأة تشكل            
لفـة، فقـد   جمموع السكان ومع ذلك فهي حمرومة من احلصول على هذا احلـق لعـدة عوامـل خمت          

ألزمــت احلكومــة نفــسها باختــاذ تــدابري ترمــي إىل زيــادة االعتمــادات املاليــة يف املنــاطق القاحلــة  
وهنـاك إصـالحات للمـساواة يف التعلـيم ترمـي           . وشبه القاحلة مستهدفة الفتيـات بـشكل حمـدد        

وتتخـذ احلكومـة   . إىل حتسني حـصول الفتيـات علـى التعلـيم واحلـد مـن الفـوارق بـني اجلنـسني                 
ابري أخرى لتعزيز تعليم اإلناث من خالل العمل اإلجيايب على املستوى اجلامعي بتقليل نقـاط               تد

القيد للفتيات واستعراض املناهج وأدوات الـتعلم لـضمان التوعيـة بـشؤون اجلنـسني والتـشجيع                 
 .على إعادة القيد يف املدارس بالنسبة لألمهات املراهقات وتوفري املرافق الصحية للفتيات

 هامليا

وقـد  .  يف املائة من سكان الريف مبياه الـشرب املأمونـة واملوثـوق هبـا        ٥٣تكفل احلكومة تزويد    
 .حسن هذا املكسب بقدر كبري حياة املرأة اليت متثل أغلبية مقدمي الرعاية يف األسر املعيشية

 الوظائف

 تـزال  يتبني من اإلحصاءات خالل السنوات اخلمس املاضية أن املشاركة يف شـغل الوظـائف ال        
وتبـذل احلكومـة جهـوداً لزيـادة        .  يف املائـة مـن اإلنـاث       ٧٨ يف املائـة مـن الـذكور و        ٨٧,٥متثل  

االســـتثمار يف تعلـــيم الفتيـــان ممـــا ســـيؤدي بـــالقطع يف مرحلـــة الحقـــة إىل أن يظهـــر ذلـــك يف 
 .اإلحصاءات ليكون العدد نفسه من النساء على مستويات اختاذ القرارات

 )باآلالف (٢٠٠٥-٢٠٠٣: ب الصناعة ونوع اجلنس العمل بأجر حس: ١اجلدول 

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ 
 اجملموع اإلناث الذكور اجملموع اإلناث الذكور اجملموعاإلناث الذكور 

 ٣٢٧,٥ ٨١,٤ ٢٤٦,١ ٣٢٠,٦ ٧٩,٦ ٢٤١ ٣١٦ ٧٨,٥ ٢٣٧,٥ الزراعة
ــدين  التعـــــــــــ

 واحملاجر
٥,٧ ١,٢ ٤,٥ ٥,٥ ١,٢ ٤,٣ ٥,٤ ١,٢ ٤,٢ 

 ٢٤٧,٥ ٤٣,٢ ٢٠٤,٣ ٢٤٢ ٤٢,٢ ١٩٩,٨ ١٤١,١٢٤١,٧ ١٩٩,٦ التصنيع
الكهربـــــــــــاء 

 واملياه
٢٠,٣ ٣,٦ ١٦,٧ ٢٠,٩ ٣,٨ ١٧,١ ٢١,١ ٣,٨ ١٧,٣ 

ــاء  البنــــــــــــــــ
 والتعمري

٧٨,٢ ٥ ٧٣,٢ ٧٧,٣ ٤,٩ ٧٢,٤ ٧٦,٦ ٤,٩ ٧١,٧ 
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ــارة  التجـــــــــــ
واملطــــــــــاعم  

 والفنادق

١٧٥,٧ ٤٧,١ ١٢٨,٨ ١٦٨ ٤٥ ١٢٣ ١٦٢,٧ ٤٣,٦ ١١٩,١ 

النقــــــــــــــــــل 
 واالتصاالت

١١٧,٣ ٢٣,٨ ٩٣,٥ ١٠٠,٨ ٢٠,٤ ٨٠,٤ ٨٦,٩ ١٧ ٦٩,٣ 

ــدمات  خـــــــــ
التمويـــــــــــــل 
ــأمني  والتــــــــــ

 والعقارات

٨٥,٧ ٢٢,٢ ٦٣,٥ ٨٣,٧ ٢١,٧ ٦٢ ٨٣,٣ ٢١,٦ ٦١,٧ 

ــدمات  اخلــــــــــــ

اجملتمعيــــــــــــــــة 

االجتماعيــــــــة و

 الشخصيةو

         

 ١٤٣,٤ ٥٣,٣ ٩٠,١ ١٤٨,٢ ٥٥ ٩٣,٢ ١٤٩,٨ ٥٥,٦ ٩٤,٢اإلدارة العامة
اخلــــــــــدمات 

 التعليمية
١٤٦,٣٣٣٨ ١٩١,٧ ١٤٤,٦٣٣٤,٣ ١٨٩,٧ ٣٢٦,١ ١٤١ ١٨٥,١ 

اخلــــــــــدمات 
 املرتلية

١٠٠ ٣٩,٨ ٦٠,٢ ٩٨,٢ ٣٩,١ ٥٩,١ ٩٧,٨ ٣٩ ٥٨,٨ 

اخلــــــــــدمات 
 األخرى

١٦٨,٤ ٦٥,٤ ١٠٣ ١٦٤,٢ ٦٣,٧ ١٠٠,٥ ١٦٠,٢ ٦٢,١ ٩٨,١ 

١٧٢٧,٦١٢٤٢,٥٥٢١,٢١٧٦٣,٧١٢٧٥,٤٥٣٢,٣١٨٠٧,٧ ١٢١٦,٦٥١١ اجملموع
النظـــامي مـــن 
 بني اجملموع

٤٠٤,٦١٤٢٥,٢ ١٠٢٠,٦ ٣٩٤,٧١٣٩٠,٥ ٩٩٥,٨ ٣٩٤,٧١٣٩٠,٥ ٩٩٥,٨ 

 ١٢٧,٧٣٨٢,٥ ٢٥٤,٨ ١٢٦,٥٣٧٣,٢ ٢٤٦,٧ ١١٦,٣٣٣٧,١ ٢٢٠,٨ املؤقت
 املكتب املركزي لإلحصاءات: املصدر
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 حتديث مستويات الفقر بني النساء - ٢١

 .٢٠٠٥/٢٠٠٦، ١٩٩٧، حسب املناطق الريفية واحلضرية) يف املائة(مستوى الفقر املدقع : ٢اجلدول 

 ٢٠٠٦ / ٢٠٠٥ ١٩٩٧املنطقة
اجملموعاإلناثالذكوراجملموعاإلناثالذكور 

٤٩,١ ٥٢,٥٥٤,١٥٢,٩٤٨,٨٥٠ الريف
٤٦,٢٣٣,٧ ٤٩,٢٣٠ ٤٥,٩٦٣احلضر
٤٥,٩  ٥٢,٣  اجملموع

 ٢٠٠٥/٢٠٠٦توزع الفقر حسب احملافظات : ٣اجلدول 

الفقر الشديدغذائيالفقر الالفقر املدقع املنطقة
 ٤,٢ ٢٩,٥ ٢١,٣ نريويب

 ١١,٤ ٣١,٤ ٣٠,٤ املنطقة الوسطى
 ٣٥,٤ ٦٣,٥ ٦٩,٧ الساحل

 ٢٢,٥ ٤٥,٢ ٥٠,٩ املنطقة الشرقية
 ٤٦,٥ ٦٦ ٧٣,٩املنطقة الشمالية الشرقية

 ٢١,١ ٤٦ ٤٧,٦ نيانزا
 ٢٠,٦ ٤٩,٥ ٤٩ الوادي الصخري
 ٢٣,٢ ٥١,١ ٥٢,٢ املنطقة الغربية

 ٢١,٩ ٤٧,٢ ٤٩,١ الريف
 ٨,٣ ٤٠,٥ ٣٣,٧ احلضر

 

 حتديث بشأن السياسة الوطنية لألراضي - ٢٢

 وُعــرض ٢٠٠٦ســبتمرب / أيلــول٢٥اســتهل املــشروع النــهائي للــسياسة الوطنيــة لألراضــي يف   
ويف شـراكة مـع التحـالف الكـيين لألراضـي شـرعت احلكومـة يف نـشر                  . للنشر واملناقشة العامة  

 طريـق حلقـات عمـل وحلقـات دراسـية وإنـشاء موقـع لـوزارة                 حمتويات مشروع الـسياسة عـن     
األراضي واإلسكان على اإلنترنـت وحتقيقـات صـحفية يف أهـم صـحف البلـد وأرسـلت نـسخ                    

وسـوف تنتـهي   . من ذلك إىل شىت املنظمات واملنظمات شبه احلكومية ومجيع الوزارات املعنيـة     
ي بإقامــة نــدوة ألصــحاب املــصلحة املناقــشات العامــة لعمليــة صــياغة الــسياسة الوطنيــة لألراضــ

 .٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٧ و٢٦واعتماد مشروع السياسة وتعقد الندوة يف 
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وقـد أُثـريت بالفعـل مـشاعر خمتلفـة رداً علــى      . وتظـل قـضايا األراضـي حـساسة ومعقـدة ثقافيــاً     
ا حمتويات السياسة وخاصة بالنسبة إىل قضايا اجلنسني وهذا تكرار للرد خالل االسـتفتاء وفقمـ              

فاألراضــي فئــة مركزيــة مــن فئــات امللكيــة يف كينيــا وهــي املــصدر    .  أعــاله٣ذكــر يف الفقــرة 
ومن غري املرجح أن تـنجح      . الرئيس للمعيشة والثروة املادية وهلا أمهية ثقافية لكثري من الكينيني         

وقـد وافـق جملـس الـوزراء بالفعـل          . إصالحات سياسة األراضي يف غيبـة إطـار دسـتوري سـليم           
قــة الــسياسة وبعــد النــدوة الوطنيــة املــذكورة ســتدرج الــسياسة يف الربملــان ويرجــى أن علــى وثي

 .تكتمل هذه العملية يف أقرب وقت ممكن

 تأثري السياسة يف تعزيز حقوق املرأة  يف متلك األراضي والعقارات

 لقد صيغت السياسة تصدياً للقضايا احلساسة املتعلقة بإدارة األراضي واحلصول على األراضـي            
وختطيط استخدام األراضي وإصالح التفاوتـات التارخييـة وتـدهور البيئـة والـصراعات وانتـشار              
املستوطنات احلضرية غري الرمسية بال ختطيط واإلطار القانوين العتيـق واإلطـار املؤسـسي وإدارة               

كمــا يتــصدى املــشروع للقــضايا الدســتورية مــن قبيــل احليــازة اإلجباريــة ومراقبــة   . املعلومــات
مية وكـذلك صـكوك امللكيـة والتفاوتـات اجلـسيمة والتمييـز عـرب األجيـال املتتابعـة وانتقـال                     التن

األراضــي واســتبعاد املــرأة مــن عمليــة اختـــاذ القــرارات اخلاصــة باألراضــي وغــري ذلــك مـــن           
مجيـع النـساء يف الفئـات       (واملشروع يـسلم بـضرورة تـأمني امللكيـة جلميـع الكينـيني              . التطورات

ــة االقتــ  ــائر      االجتماعي ــة وس ــري رمسي ــستوطنات غ ــة واملقيمــات يف م ــات الرعوي صادية والتجمع
 ).الفئات املهمشة

وتتضمن السياسة أحكاماً تكفل أن تظل األراضي اخلاصة غري قابلـة للتـصرف وانتقـال امللكيـة                 
دون متييز على أساس اجلنس أو اإلثنية أو األصل اجلغرايف، وعدم التمييـز يف امللكيـة والوصـول                  

راضــي جبميــع نظــم امللكيــة وتتــضمن أن التــصرف يف احلقــوق اخلاصــة لتوزيــع األراضــي  إىل األ
يراعي مجيع احلقوق املشروعة األخرى اليت ميلكها أو يدعيها أشخاص آخـرون علـى األراضـي           

 .املتضررة مثل حقوق األزواج واألطفال

ألراضـي املـسجلة    وترمي السياسة إىل إلغاء مبدأ احلرمة املطلقـة ألول تـسجيل مبوجـب قـانون ا               
بغية تنظيم صالحيات حامل احلقوق األويل يف التخلي عن األرض لضمان أن تراعـى يف ذلـك                 
ــدعيها أشــخاص آخــرون علــى        ــع احلقــوق املــشروعة األخــرى الــيت ميلكهــا أو ي التــصرف مجي

وبوجـه خـاص فـإن القـانون يفـرض التزامـاً علـى        . األرض املتضررة مبا يف ذلك حقـوق األسـرة      
ق األويل بأن حيصل على موافقة خطيـة وعليمـة علـى مجيـع محلـة احلقـوق الثانويـة                    حامل احلقو 

كما يضمن حقوق األزواج يف امللكية الزجيية عن طريق سـن قـوانني             . قبل التصرف يف األرض   
 الزواجية وإنشاء آلية ملنع بيع أو رهـن أراضـي األسـرة دون    تبشأن امللكية املشتركة للممتلكا   
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وتشمل هذه األحكام على وجه التحديد النساء وأبنـائهن يف حـاالت            . نينيموافقة األزواج املع  
تــسجيل األرض الــيت يعيــشون عليهــا ويعتمــدون عليهــا باســم شــخص واحــد عــادة مــا يكــون   

 .الزوج أو األب على التوايل

وبقــدر مــا أن قــانون خالفــة األرض الكــيين يرمــي إىل املواءمــة بــني قــوانني املــرياث، فــإن نقــل   
هنـاك خـالف   . (ض تتم واقعياً يف إطار القوانني العرفية اليت متيز ضد املـرأة والطفـل          حقوق األر 

ــرأة        ــز ضــد امل ــى التميي ــضاء عل ــانون الق ــة، أي ق ــني األحكــام الدســتورية واألحكــام الدولي ). ب
والسياسة تنص على إلغاء القوانني احلالية وإبطال اللوائح والعادات واملمارسات اليت متيـز ضـد               

وتـنص الـسياسة   . نسبة إىل ملكية األرض وتأمني حقوق املرياث للبنات غري املتزوجات  املرأة بال 
على القيام بالتوعية ومحالت التثقيف للتخلي عن املمارسات الثقافية اليت حتول بني املرأة وبـني               

 .املرياث يف أراضي األسرة وتوعية الكينيني بأحكام قانون الوراثة واإلسراع بتطبيق القانون

 بة تنفيذ السياسةمراق

 أن تكـون هنـاك آليـة إداريـة مؤقتـة لتـشغيل هـذه الـسياسة انتظـاراً إلنـشاء اللجنـة                        ىمن املتـوخ  
ــذ         ــن أجــل تنفي ــة م ــدوائر وجمــالس األراضــي اجملتمعي ــة لألراضــي وجمــالس األراضــي بال الوطني

ن هلـا   ويراقب التنفيذ الفعلي للسياسة من جانب جمالس األراضي بالدوائر حيث تكو          . السياسة
ــدوائر، ووزارة األراضــي        ــى مــستوى ال ــرامج إصــالح األراضــي عل ــيم ب ــة وتقي صــالحية مراقب

 .واإلسكان هي اليت عليها مراقبة تقييم األداء القطاعي

 حمنة اإلناث املوظفات يف القطاع الزراعي

. ال تتعرض السياسة الوطنية لألراضـي علـى وجـه التحديـد حملنـة اإلنـاث املوظفـات يف الزراعـة               
 بـشأن شـؤون اجلنـسني       ٢٠٠٦ لعـام    ٢مع ذلك فهذه املـسألة ُتبحـث يف وثيقـة الـدورة رقـم               و

ــة الــيت تعــاجل االخــتالف بــني الرجــل واملــرأة يف القطــاع       ــاً لتنفيــذ الــربامج الزراعي ــة طلب والتنمي
 .الزراعي وتركز على املساواة واإلنصاف يف النتائج بدالً من جمرد املعاملة على قدم املساواة

 حصول املرأة على االئتمانات - ٢٣

ومـع  . يتم وصول املرأة يف كينيا إىل مرافق االئتمان أساساً بالشروط نفسها املطبقـة علـى الرجـل             
ذلك تواجه املرأة حتديات أكرب من الرجل بالنظر إىل أن القليالت مـن النـساء هـن الالئـي ميلكـن          

ويظـل عـدد النـساء      . رفيةصكوك ملكية لـألرض وهـو األمـر الـضروري الرئيـسي للقـروض املـص               
وتعـاجل احلكومـة هـذا التحـدي        .  يف املائـة   ٥الالئي حيملن صكوك ملكية يف البلد ثابتاً عند نـسبة           

 :من خالل املبادرات املختلفة ومنها املبني أدناه
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لدى كينيا عدة مرافق ائتمان ميكـن للمـرأة مـن خالهلـا احلـصول علـى ائتمـان مبعـدالت                      •
 شركة التمويل الزراعي، وصندوق متويل املـرأة الكينيـة،          :وهذه تشمل . فائدة منخفضة 

 .ورابطة الفالحني الكينيني، وبرنامج املشاريع الريفية الكيين

بوســع املــرأة اآلن احلــصول علــى االئتمــان مــن مؤســسات غــري مــصرفية دون ضــمانات   •
 .إضافية

اضـة  كذلك أنشأت حكومـة كينيـا جلنـة وزاريـة للمـنح يف وزارة شـؤون اجلنـسني والري                   •
. والثقافة واخلدمات االجتماعية، بقصد أن تقدم املنح إىل الفئات الريفية رجـاالً ونـساء          

وتواصل احلكومة تشجيع املرأة على تشكيل مجاعات للخدمة الذاتية والرعاية لتمكينها  
 .من احلصول على خمتلف اخلدمات املتوافرة

ن مجعيـات تعاونيـة ومـن مث        وقد عدل قانون اجلمعيات التعاونية لكي ييسر للمرأة تكـوي          •
 .حتصل على االئتمانات

 التحديات  

 حمدودية الوصول إىل اخلدمات واألسواق املالية •

 عدم كفاية احلصول على املهارات والتكنولوجيا •

 سوء البىن التحتية •

 عدم كفاية املعارف التقنية لألعمال والصالت مع املؤسسات الكبرية •

 حمدودية احلصول على املعلومات •

 ضمان ملكية األراضيعدم  •
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 الصحة

البيانــات احلديثــة عــن معــدالت وفيــات األمومــة والرضــع وعــن األهــداف املبتغــاة   - ٢٤
 للحد من معدالت الوفيات

 معدالت الوفيات يف كينيا: ٤اجلدول 

 السنة املؤشرات

هـــــــــــــدف *٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ١٩٩٨ ١٩٩٣ ١٩٩٢ ١٩٩١ ١٩٧٩ ١٩٦٠ 

 ةاســــتراتيجي

ــاش  اإلنعــــــــ

 االقتصادي

هـــــــــــــدف 

األهـــــــداف  

ــة  اإلمنائيـــــــــ

 لأللفية

هــــــــــــــدف 

٢٠١٠ 

ــة  خطــــــــــــــ

االستراتيجية 

ــة  الوطنيــــــــــ

ــاع  للقطـــــــــ

 الصحي

معــدل وفيــات 

ــل   ــع لكـ الرضـ

 والدة   ١٠٠٠

 حية

٢٥ - - ٧٧ ٧٧ ٧٨ ٧١ ٦٢ ٥١ ٥٢ ١٠٤ ١١٩ 

معــــــــــــــــــدل 

الوفيات حتـت   

 سن اخلامسة

٣٣ ٣٣ ١٠٠ ١١٥ ١١٥ ١١٤ ١٠٥ ٩٣ ٧٤ ٧٥ ١٥٧ ٢٠٢ 

معــــــــــــــــــدل 

 الوفيات اخلام
١١ ١٢ ١٠ ١٠ ١١ ١٤ ١٧ - -    

ــات  وفيــــــــــــــ

ــة لكــل   األموم

 ألــــــــف ١٠٠

 والدة حية

١٤٧ ١٤٧ ٥٦٠ - - ٤١٤ ٥٩٠ ٤٩٨ ٢٢٠٥٣٠٠ ٢٠٤ ٢٠٦ 

 مؤقت* ١٩٩٩، ١٩٧٩ تقارير حتليلية –جلنة النظم األساسية، التعداد الكيين للسكان واإلسكان : املصدر

 للفتــرة ٥٦٠ هــو ٢٠٠٧-٢٠٠٣ُحــدد هــدف يف كينيــا يف اســتراتيجية اإلنعــاش االقتــصادي  
 ٤١٤ وقد مت جتاوز هذا اهلدف، إذ تشري البيانـات األخـرية إىل أن البلـد حقـق       ٢٠٠٦/٢٠٠٨
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 مما يـدل علـى أن األهـداف املوضـوعة تتحقـق ومـع               ٢٠٠٣حالة لكل مائة ألف والدة يف عام        
 .هذا ال يسبب هذا التحسن راحة للحكومة يف جهودها ملواصلة ختفيض املعدل

 
 كافحة اإليدز والعدوى بفريوسهاخلطة الشاملة مل - ٢٥

 قانون الوقاية من اإليدز والعدوى بفريوسه ومكافحته

الربملان مؤخراً قانون اإليدز والعـدوى بفريوسـه الـذي يهـدف إىل اختـاذ تـدابري للوقايـة مـن           أقر  
فــريوس اإليــدز واإليــدز وإدارتــه ومكافحتــه لتــوفري احلمايــة والنــهوض بالــصحة العامــة ولتــوفري 

السليم وتقدمي املشورة والدعم والرعاية للمصابني أو املعرضني خلطـر اإليـدز والعـدوى              العالج  
ويـنص القـانون علـى أن علـى احلكومـة أن تـذكي              . بفريوسه وألي أغـراض أخـرى ذات صـلة        

الوعي العـام بأسـباب ووسـائل انتقـال العـدوى وعواقبـها وسـبل الوقايـة مـن اإليـدز والعـدوى                       
 محلــة شــاملة علــى مــستوى البلــد للتثقيــف واإلعــالم تقــوم هبــا بفريوســه ومكافحتــه عــن طريــق

ــسلطات والوكــاالت األخــرى      ــة وشــىت اإلدارات وال ــوزارات املختلف . احلكومــة مــن خــالل ال
ــع مؤســسات         ــة يف مجي ــاهج التعليمي ــه يف املن ــدوى بفريوس ــدز والع ــيم اإلي ــدرج وزارة التعل وت

 .التعليم؛ الرمسي وغري الرمسي

صدي لتحــدي اإليــدز والعــدوى بفريوســه علــى املــدى الطويــل تلتــزم   وعــالوة علــى هــذا فللتــ 
احلكومة باختاذ رد وطين متعدد القطاعات على اإليدز والعـدوى بفريوسـه وقـد منحـت واليـة                  
ــة          ــادة الالزم ــوفري الري ــة لت ــسيق الوطني ــلطة التن ــاره س ــدز باعتب ــوطين ملكافحــة اإلي ــس ال للمجل

 :وإلعداد

يدز والعدوى بفريوسـه يـوفر األسـاس لتنـسيق عمـل            إطار عمل متفق عليه ملكافحة اإل      •
 .مجيع الشركاء

 .سلطة تنسيق وطنية واحدة لإليدز ذات والية واسعة متعددة القطاعات •

 .وضع نظام واحد متفق عليه للمراقبة والتقييم على مستوى البلد •

ــر     ــه للفتـ ــة اإليـــدز والعـــدوى بفريوسـ ــة ملكافحـ ــة الكينيـ ــتراتيجية الوطنيـ ــة االسـ ة وتـــنص اخلطـ
 على وضع إطار عمل للرد الـوطين علـى اإليـدز والعـدوى              ٢٠٠٩/٢٠١٠ – ٢٠٠٥/٢٠٠٦

بفريوســـه وتـــوفر الـــسياق الـــذي يـــضع فيـــه مجيـــع أصـــحاب املـــصلحة اســـتراتيجياهتم احملـــددة 
والنجــاح يف تنفيــذ اخلطــة يتوقــع أن يقلــل مــن انتــشار  . وخططهــم وميزانيــاهتم إلعــداد الــردود

يف املائة خالل اخلطة وحتـسني جـودة احليـاة للمتـأثرين باإليـدز       ٥,٥فريوس اإليدز إىل أقل من   
ولضمان االستدامة طويلة األجل لربامج اإليدز والعدوى بفريوسه ربطـت          . والعدوى بفريوسه 



CEDAW/C/KEN/Q/6/Add.1  
 

07-32392 35 
 

) ٢٠٠٧-٢٠٠٣(احلكومة اخلطة باستراتيجية اإلنعاش االقتصادي للثروة وإجياد فرص العمـل           
 .ودورة امليزانية احلكومية

 

 مكافحة ناقالت العدوىتكنولوجيا 

 :رئيسية يف تكنولوجيا مكافحة ناقالت العدوى وهي تشمل ما يليهناك إجنازات 

وكـان  . حدثت زيادة سريعة يف أعداد مواقع هذه املكافحة وعدد من جيري اختبارهم            •
 . شخص٢٠٠٠٠٠ وجرى اختبار ٢٠٠٤ موقع حبلول هناية عام ٤٠٠هناك 

 .ة ناقالت العدوىأُعد منهج دراسي لتكنولوجيا مكافح •

 .وضعت مبادئ توجيهية لتكنولوجيا مكافحة ناقالت العدوى ومت توزيعها •

 .هناك نظام قائم لضمان اجلودة •

 .وهناك هيئة تنسيق وطنية قائمة لتكنولوجيا مكافحة ناقالت العدوى •

 . استشاري لتكنولوجيا مكافحة ناقالت العدوى١٠٠٠مت تدريب أكثر من  •

 .ائفة كبرية من أصحاب املصلحةأقيمت شبكات قوية مع ط •

 وحدات مكافحة اإليدز والعدوى بفريوسه

توجد وحدات قائمة ملكافحة اإليـدز والعـدوى بفريوسـه يف كـل وزارة معنيـة حتـدد كـل يـوم                      
 .مجعة يوم محلة توعية باإليدز هبدف ضمان تعبئة مجيع موزعات الرفاالت

 العالج املضاد للفريوسات الرجعية

 طريــق وزارة الــصحة جبعــل مجيــع مستــشفيات الــدوائر واحملافظــات تقــدم   تقــوم احلكومــة عــن
 موقعــاً يف ٣٢٠ويــتم هــذا الربنــامج يف أكثــر مــن . العــالج اجملــاين املــضاد للفريوســات الرجعيــة

وتدعم احلكومة أيضاً تكلفة هذا العـالج املقـدم يف املرافـق الـصحية األخـرى يف املنـاطق                   . البلد
دة بالقدر نفسه من أجل املعايشني لإليـدز وفريوسـه حيـث يـدربون              وهناك برامج حمد  . الشعبية

 .على احلياة الصحية وتشمل هذه الربامج أعداداً كبرية من النساء
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 أهداف الوقاية احملققة: ٥اجلدول 

املنطقة 
 املستهدفة

 خط األساس ٢٠١٠األهداف لعام 

 يف  ١تقل نسبته عـن      ٢٤-١٥االنتشار بالنسبة للشبان يف الفئة العمرية        االنتشار
ــة عــن استقــصاء الــصحة والــسكان لعــام   ٢٠أقــل بنــسبة (املائــة   يف املائ
٢٠٠٣( 

 
 يف  ٤,٥ أقـل مـن      ٢٤-١٥االنتشار بالنسبة للـشابات يف الفئـة العمريـة          

ــة عــن استقــصاء الــصحة والــسكان لعــام   ٢٥أقــل بنــسبة (املائــة   يف املائ
٢٠٠٣( 

 

ــة ١,٢  يف املائــــــــــــــــــ
ــام  ( ــصاء عـــــــ استقـــــــ

٢٠٠٣( 
 

ــة  يف٥,٨  املائــــــــــــــــــ
ــام  ( ــصاء عـــــــ استقـــــــ

٢٠٠٣( 
 
 
 

ــشارات  االستــــ
 والفحوص

حــوايل (موقــع واحــد علــى األقــل يعمــل بالكامــل يف كــل قــسم إداري   
 ) موقع على الصعيد الوطين٧٠٠

 
 
 

مشـــل (اختبـــار مـــا ال يقـــل عـــن مليـــوين كـــيين ســـنوياً لفـــريوس اإليـــدز 
ــدوى و  ٥٠٠٠٠٠ ــاقالت العـ ــة نـ ــا مكافحـ ــون ١,٥ يف تكنولوجيـ  مليـ
 )يري مشلت احلواملاختبار سر

 
 
 

 وحـصلوا علـى   ٤٩-١٥ يف املائـة مـن الفئـة    ٢٥فحص مـا ال يقـل عـن         
 النتائج

ــى  ٤٠٤ ــع علــــ  مواقــــ
الـــــــــصعيد الـــــــــوطين 

ــكوب  ( ــامج ناســـ برنـــ
٢٠٠٤( 

 
٢٠٠٠٠٠ 

ــتراتيجية ( اســـــــــــــــــــــ
ــة   ــا مكافحــ تكنولوجيــ
نــــــاقالت العــــــدوى،  

 )٢٠٠٣ناسكوب 
 

ــة ١٣  يف املائــــــــــــــــــــ
ــام  ( ــصاء عـــــــ استقـــــــ

٢٠٠٣( 
ــرويج  تـــــــــــــــــ

 الرفاالت
 غري مكتمل  مليون رفال سنويا١٦٠ًتوزيع 
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األمـــراض الـــيت 
تنتقـــــــــــــــــــــل 
ــصال  باالتـــــــــــ

 اجلنسي

 يف املائـة مـن املرضـى املـصابني بـاألمراض            ٩٠تشخيص ما ال يقـل عـن        
اليت تنتقل باالتصال اجلنسي وفحصهم لفريوس اإليـدز، وتقـدمي العـالج            

  يف املائة٩٠التشخيصي املناسب لنسبة 

 غري مكتمل

الوقايــــــة مــــــن 
عـدوى  انتقال ال 

مـــــــــن األم إىل 
 الطفل

ــل عــن    ــسبة ال تق ــى ن ــاً    ٥٠تتلق ــصابات نظام ــل امل ــن احلوام ــة م  يف املائ
 عالجياً مناسباً وكامالً مبضادات الفريوسات الرجعية

 
 

ــن    ــل م ــصبح أق ــن     ٢٣ي ــات حيمل ــودين ألمه ــن الرضــع املول ــة م  يف املائ
 فريوس اإليدز إجيابيني هلذا الفريوس

  يف املائة١٠
 
 
 

  يف املائة٣٣

 

 تدابري حمددة لتعزيز قدرة املرأة على محاية نفسها من العدوى

 برامج الوقاية من انتقال العدوى من األم إىل الطفل

أنشأت احلكومة برامج للوقاية من العدوى اجلديـدة وللوقايـة مـن انتقـال العـدوى مـن األم إىل                    
يدز عن طريـق االنتقـال   الطفل مشلت نتائجها إنشاء برنامج وظيفي للحد من انتشار فريوس اإل   

الرأسي، ومتكني املرأة من التفاوض على االتصال اجلنسي املأمون مع شريكها، وإجراء حبـوث               
 .عن العوامل اليت تؤثر يف انتقال العدوى من األم إىل الطفل

 :وتتمثل اإلجنازات الرئيسية للربنامج فيما يلي

 .٢٠٠٧-٢٠٠٣مت إعداد اخلطة االستراتيجية للفترة  •

 كتيب لتدريب العـاملني الـصحيني علـى مكافحـة انتقـال العـدوى مـن األم إىل              ووضع •
 .الطفل

أنشئت أفرقة عاملة تقنية ملكافحة انتقال العدوى من األم إىل الطفل بشأن الـسياسات               •
 .والتدريب والسوقيات

ــسريرية ملكافحــة انتقــال العــدوى مــن األم إىل      • ــة ال ــادئ التوجيهي أعــدت ووزعــت املب
 .الطفل

 موقع ملكافحة انتقـال العـدوى مـن األم إىل الطفـل علـى مـستوى املراكـز                   ٤٠٠أنشئ   •
 .الصحية يف احملافظات والدوائر
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 . عامل صحي على مكافحة انتقال العدوى من األم إىل الطفل٤٠٠٠مت تدريب  •

 .أقيمت شراكات مع أصحاب املصلحة األساسيني •

 استمرار الرعاية والدعم

يــة احليــاة؛ وتــشمل نتــائج الربنــامج اإلدارة الــسريرية وتعزيــز يرمــي هــذا الــدعم إىل حتــسني نوع
وأعــدت مبــادئ توجيهيــة  . الرعايــة التمريــضية وقــد أصــبحت متــوافرة علــى مجيــع املــستويات  

وتدابري ملنع انتشار األمخاج النـاهزة والعـدوى بفـريوس اإليـدز ولتعزيـز قـدرة املؤسـسات علـى                   
 :ات الرئيسية يف هذا الصدد هيواإلجناز. توفري الرعاية والدعم املستمرين

 عامل يف الرعاية الصحية على العالج املـضاد للفريوسـات           ١٠٠٠مت تدريب أكثر من      •
 .الرجعية

 كيين فرصة احلـصول علـى العـالج املـضاد للفريوسـات             ٢٨٠٠٠أصبح أمام أكثر من      •
 .٢٠٠٤ بنهاية عام -الرجعية 

 .رجعية واألمخاج الناهزةأعدت املبادئ التوجيهية للعالج املضاد للفريوسات ال •

 .أعدت اخلطط االستراتيجية والتنفيذية للعالج املضاد للفريوسات الرجعية •

 الرفاالت النسائية

وضع برنامج ناسكوب وصندوق األمم املتحدة للـسكان ميزانيـات حمـددة لـشراء أعـداد أكـرب                  
 .من رفاالت النساء اليت هي يف العادة أغلى سعراً، ولكفالة زيادة توافرها

 األنشطة املدرة للدخل

استحدث اجمللس الوطين ملكافحة اإليدز كذلك أنشطة لتوليد الـدخل للنـساء لتقليـل تعرضـهن         
للعـدوى عــن طريــق إقامــة عالقــات جنــسية مقابــل املــال وللحفــاظ علــى جعلــهن أكثــر نــشاطاً  

 .وتركيزاً يف حياهتن

 النساء الالجئات  

ــصادية واالجتماعيــة   ‐ ٢٦ ــة االقت ــاحلال ــات للن ــدابري القائمــة   ساء والفتي  الالجئــات والت
 لدعمهن

إلعـداد نظـام    فوضع إطـاراً قانونيـاً   ٢٠٠٦ديسمرب / الكيين يف كانون األولأقر قانون الالجئني  
وملفوضــية . وهــذه الوثيقــة يف مراحلــها النهائيــة اآلن. للجــوء وإدارة شــؤون الالجــئني يف كينيــا
 الجـئ   ١٦٠٠٠٠وتستضيف دادواب   . تب يف كينيا  األمم املتحدة لشؤون الالجئني ثالثة مكا     
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ومكتــب نــريويب هــو مركــز التنــسيق .  شــخص٩٠٠٠٠ويبلــغ ســكان كاكومــا مــن الالجــئني 
 يف املائـة  ٤٦وتـشكل النـساء   . القطري الذي ُيفحـص فيـه الالجئـون مث ينتقلـون إىل املخيمـات          

 :جئني ما يليوتشمل األنشطة اليت تنفذ لدعم الال. من الالجئني املسجلني يف كينيا

تسجيل مجيع الالجئني والالجئات لتزويدهم بالوثائق الالزمة لتكفل أمنهم الفردي وحرية      
 حركتهم وحصوهلم على اخلدمات الضرورية

. وتصدر للنساء وثائق تـسجيل فرديـة عنـد مطالبتـهن باحلـصول علـى مركـز الالجـئ يف كينيـا                     
وقـد  .  معيـشية، بـاحلق يف هويـة فرديـة         وهن يتمتعن سـواء أكـن متزوجـات أم إناثـاً يعلـن أسـراً              

أنشأت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني نظاماً يكون مبوجبـه جلميـع األشـخاص الـذين                
وهـذه تـصبح وثيقـة قانونيـة        .  عاماً احلصول علـى رسـائل هويـة فرديـة          ١٨تزيد أعمارهم على    

ض للتحـرش علـى أسـاس    وهـي تكفـل للمـرأة أال تتعـر      . حتترمها قـوات إنفـاذ القـوانني يف البلـد         
وتعد الوثيقة مبثابة تصريح للحصول على مجيـع اخلـدمات املتاحـة            . افتقارها إىل الوثائق الالزمة   

وهي تتيح لالجئة الـسفر داخـل كينيـا وفـق اللـوائح الـيت               . يف مكاتب املفوضية يف أماكن معينة     
 .حتددها احلكومة فيما يتعلق بسياسة اإلقامة يف املخيمات

وكـان هـذا األمـر      . ات مقابالت مـع مـسؤوالت ومترمجـات كلمـا أمكـن ذلـك             وُتجرى لالجئ 
وعــدم وجــود وثــائق يعــرض املــرأة إىل  . ميثــل حتــدياً لــدى احلــصول علــى مترمجــات مــؤهالت  

 .التضحية بأوضاع تصبح فيها معرضة الستغالل أو اعتداء جنسي

ظـل عقبـة كـأداء      وإذ تسلم املفوضية بأن العنف القائم على نوع اجلنس والعنف اجلنسي ي           
أمام النهوض باملرأة ومتتعها حبقوقهـا، فإهنـا وضـعت اسـتراتيجيات متكاملـة علـى املـستوى                  

  للتصدي هلذا األمرالقطري

ولــذا يتلقــى . ويتخــذ العنــف اجلنــسي والعنــف علــى أســاس نــوع اجلــنس هنجــاً متعــدد األوجــه 
ة العـدل ُتعقـد جلـسات يف        وإلقامـ . الرجال والنساء تدريباً على العنف القائم على نوع اجلنس        

ويتزايد باسـتمرار إذكـاء الـوعي       . حماكم متنقلة منتظمة كل شهر يف املخيمات على مدار العام         
حبقــوق املــرأة يف االعتمــاد علــى ذاهتــا ويف التعلــيم والقيــادة ويف مكافحــة املمارســات التقليديــة  

ئـات احملتاجـات إقامـة شـراكة        ويفيد يف تعزيز القانون ودعم الالج     . الضارة اليت تؤثر على املرأة    
 .مع الوكاالت واإلدارات احلكومية اليت تشمل إدارة شؤون الالجئني والشرطة الكينية

كذلك تقدم االستشارات الفردية ملـساعدهتن علـى الـشفاء مـن التعـذيب أو األحـداث األليمـة                   
 شخص مـن التـدريب      ١٠٠وقد استهلت أنشطة على أساس مجاعي، حيث يستفيد         . األخرى

كــذلك تــوفر اجلماعــات النــسائية املــشكلة . لــى مــسائل فــريوس اإليــدز وعلــى توليــد الــدخلع
ولقـد حـدثت زيـادة يف إشـراك         . ألغراض التدريب على الصحة اإلجنابية حمفالً للـدعم املتبـادل         
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ويـنجح هـؤالء القـادة يف       . القادة اجملتمعيني واللجان اجملتمعيـة ذاتيـة اإلدارة يف معاجلـة احلـاالت            
 .نازعاتحل امل

وقد صيغت مذكرة تفاهم بني احملكمة العليا ومفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني وهـي        
وهـذا األمـر أفـاد كـثرياً يف     . تنتظر موافقة مكتب النائب العام إلقامـة احملـاكم داخـل املخيمـات           

لية فـض   وجتري مراقبة دقيقة آل   . حل قضية تأخر العدالة أمام املرأة واألطراف املتظلمة األخرى        
املنازعات البديلة مثل حماكم املصاحلة واحملاكم التقليدية لضمان أال تتناول هـذه اآلليـة القـضايا                

ويف هــذه املــسألة كــثري مــن . اجلنائيــة الــيت ترتكــب ضــد املــرأة واألشــخاص الــضعفاء اآلخــرين 
 .التحديات إذ أن بعض النساء يتعرضن للتخويف وخيضعن للنظام التقليدي لفض املنازعات

. وهناك نظم قائمة لدعم الناجيات بالتدخالت الطبية واألمنية والقانونية والنفـسية االجتماعيـة            
ومع ذلك ومع كل املبادرات يقل اإلبالغ عن حاالت نتيجة للوصم املرتبط بالقـضايا اجلنـسية                

 .وهذا من الشواغل اليت تظل املنظمة تعاجلها مع حتسن ملحوظ. املتصلة بنوع اجلنس

 التــدريب واألنــشطة اجلاريــة األخــرى لتــشجيع املــشاركة الفعالــة للمــرأة يف مجيــع ويتــوافر
اللجـان اإلداريـة والقياديـة لالجـئني يف املواقـع احلـضرية والريفيـة واملخيمـات مبـا يف ذلـك           

وحيثما ال يكون األمر كذلك يكون الغرض هو تسريع التقدم حنو ضـمان             . مناطق العودة 
 لنواب نساء يف املائة من ا٥٠كون أن ي

وأنشئت أفرقة عاملة مشتركة بني الوكاالت هتـتم باخلـدمات اجملتمعيـة وأصـبح للمـرأة الالجئـة           
ــة مــن ٥٥حيــث (دور نــشط يف إدارة املخــيم ويف اجملتمــع علــى أســاس إذكــاء الــوعي     يف املائ

وتــستوعب جلــسات التخطــيط املهيكلــة املنتظمــة اآلراء مــن الرجــال ). التمثيــل الفعلــي للمــرأة
. لنساء باعتبار ذلك شرطاً من خالل إدماج العنف ونوع اجلنس والتنوع يف برجمـة املفوضـية               وا

 يف املائـة يف اهلياكـل       ٥٠ يف املائـة مـن العـاملني حبـوافز ويـشكلن نـسبة متثيـل                 ٤٥والنساء ميثلن   
 .اجملتمعية ذاتية اإلدارة

ومــن خــالل مبــادرات . تلفـة والتعلـيم عامــل أساســي يف مـشاركة املــرأة ومتثيلــها يف احملافــل املخ  
 يف املائـة وظلـت النـسبة علـى          ٢٠خمتلفة ارتفع عـدد املقيـدات مـن الفتيـات يف املـدارس بنـسبة                

وطـرأ حتـسن ملحـوظ علـى عـدد الفتيـات الالئـي يتخـرجن مـن          . ٢٠٠٦حاهلا حىت هنايـة عـام    
تزويــد ووصــل .  مــن خــالل العمــل اإلجيــايب٢٠٠٦املرحلــة الثانويــة والتعلــيم اجلــامعي يف عــام 

 .الفتيات باملواد األساسية مرحلة الربجمة السنوية

وتــوفر النــساء الــدعم للفتيــات يف التعلــيم والرياضــة يف مــدارس املخيمــات ممــا أدى إىل تكــوين 
وحتــسن تــوفري مرافــق اإلصــحاح واحلــصول علــى املــاء   . فــرق رياضــية للفتيــات بــشكل أقــوى 

 .توحتسنت معه الشواغل األمنية لالجئات يف املخيما
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واملرأة اليت تطالب بالعودة إىل الوطن وخاصـة إىل الـسـودان وغـريه مـن البلـدان تعامـل معاملـة                     
 مـن العائـدين   ٤٢٣٤ مـن بـني   ٢٠٠٦ امـرأة يف عـام     ١٦٤٦وقـد عـادت إىل الـسودان        . فردية

 .اآلخرين 

وتــشارك املــرأة يف التــدريب وأنــشطة توليــد الــدخل بغيــة بنــاء قــدرهتا كــي تكــون عــضواً أكثــر 
 .تاجاً يف جمتمعهإن

وهـذا يوجـد قنـاة ميكـن        . كذلك توظف املرأة حارسة أمنيـة يف معـسكر الالجـئني يف كاكومـا             
مـن خالهلــا للمــرأة اإلبـالغ عــن املــسائل الــيت تـشغلها والــيت ال ميكــن بغـري ذلــك مناقــشتها مــع     

 .الرجال يف السياق االجتماعي والثقايف لالجئني

ومـن شـأن وجـود ضـابطات أن يعـزز           . ت يف املخيمـات   وتفيد إدارة الـشرطة يف تعـيني ضـابطا        
 .السرية والراحة يف اإلبالغ عن حاالت العنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس

 ية واملواد غري الغذائيةالالجئات يشاركن بصورة مباشرة يف إدارة وتوزيع األغذ

. ٢٠٠٦ يف املائــة يف عــام ٣٠إن مـشاركة املــرأة يف إدارة األغذيــة واملــواد غــري الغذائيــة بلغــت  
 يف املائــة حيــث يتلقــى األطفــال ســيئي  ١٠٠ويف بــرامج الرضــاعة العالجيــة متثــل املــرأة بنــسبة  

 .التغذية واألمهات احلوامل الدعم

ــشؤون         ــم املتحــدة ل ــدى مفوضــية األم ــة ل ــة إجباري ــرأة يف جلــان التغذي ــشاركة امل وأصــبحت م
بقى بال حل هو االسـتخدام النـهائي حلـصص          والتحدي الذي ي  . الالجئني والوكاالت الشريكة  

األغذية اليت تنتهي يف بعض األحيان إىل أن تباع بغية شراء االحتياجات غري امللباة الـيت تـشمل                  
 .اجلعة احمللية لرؤساء األسر املعيشية من الذكور

وحتصل الالجئات يف التوزيـع العـام علـى البطـاطني والقـدور وأدوات املطـبخ مـرة كـل سـنتني                      
وقد اخنفض الطلب على احلطب عن طريق نشر األجهزة املـوفرة للطاقـة             .  املعايري الدنيا  حسب

مثل مواقد املاينديليو فقلت عوامل اخلطـر علـى املـرأة حيـث تقـل مهمتـها يف مجـع احلطـب ممـا                        
 غرامــاً مــن ٢٥٠وُيــصرف لالجئــات . يتــيح هلــا الفرصــة للمــشاركة يف حمافــل جمتمعيــة أخــرى 

 غـرام مـن الـصابون جيـب     ٢٥٠وهذا ال يليب املعايري الدنيا اليت تقول إن  . الصابون كل شهرين  
وُيـسهل نقـص الغـذاء واملـواد غـري الغذائيـة علـى              . أن توزع على الالجئني على أسـاس شـهري        

 .املرأة التضحية وجيعلها يف حالة ضعف لتسقط فريسة لالستغالل واالعتداء

ميع النساء والفتيات املواد الـصحية علـى        توفر مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني جل      
 اً مركزياً لكرامة املرأة وصحتهاويعترب هذا أمر. سبيل األولوية



CEDAW/C/KEN/Q/6/Add.1

 

42 07-32392 
 

ويكفـل التوزيـع    .  امـرأة وفتـاة يف سـن اإلجنـاب         ٣٥٠٠٠توزع املواد الـصحية علـى أكثـر مـن           
 ويف احلــضر حتــدد االحتياجــات. اإلضــايف للــصابون علــى الالجئــات املعــايري الــصحية الــسليمة  

 .الصحية لالجئات وتقدم على أساس كل حالة على حدة

وتتلقــى الالجئــة مــساعدة طبيــة يف حــاالت الطــوارئ بينمــا حتــسن وصــوهلا إىل املرافــق الطبيــة    
العامة وبالتحديد ألغـراض الـصحة اإلجنابيـة واألمومـة املأمونـة وحـاالت العنـف اجلنـسي علـى                

ولتحــسني رعايــة املــرأة الــيت . زدحــامأســاس نــوع اجلــنس، يف أحــد جــوار الالجــئني شــديد اال 
تتعــرض ملـــضاعفات يف التوليــد وأمـــراض النــساء وللمريـــضات الــاليت حيـــتجن إىل تـــدخالت     
ــساء        ــشؤون الالجــئني إعــارة أخــصائي أمــراض الن ــة يــسرت مفوضــية األمــم املتحــدة ل جراحي

تلقـى  وت. وجراح من وزارة الصحة لرعاية املرضـى احملـالني مـن مستـشفيات خميمـات الالجـئني               
ــا خــالل الفــصل الثالــث بينمــا توجــد يف املخــيم      ــة للمالري  ٧٠٠٠احلوامــل عالجــات كيميائي

وأنـشئت مراكـز لتكنولوجيـا مكافحـة نـاقالت          . ناموسية أعيدت معاجلتـها مببيـدات احلـشرات       
العدوى يف مجيع مراكز التشغيل التابعة للمفوضية ضماناً حلصول النساء علـى فحـوص اإليـدز                

وتقــدم . ويالحــظ وجــود املراقبــة الــصارمة لــضمان ســالمة األم والطفــل  . هوالعــدوى بفريوســ
 يف املائـة مـن إحالـة اإلنـاث          ٥٠ من الالجئني يف احلضر مبا ميثـل         ٧١٤٤استشارات طبية لعدد    

كذلك تتعاون مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني والوكالـة األملانيـة                . إىل املعاجلة الطبية  
ــتقين مــع جملــس  ــة نــريويب لتيــسري وصــول الالجــئني إىل املرفــق الطــيب العــام يف    للتعــاون ال  مدين

إيستليه، وهي مكان جماور به عدد كبري من الالجئني تتحسن فيه فـرص املـرأة يف الوصـول إىل                   
ويوىل اهتمام خاص بالصحة اإلجنابية واألمومة املأمونة ومنع العنـف          . املرافق الطبية يف جوارها   

 مـن الالجـئني إىل املرافـق        ١٠٠٠ونتيجة لذلك وصـل     . نوع اجلنس اجلنسي القائم على أساس     
 .٢٠٠٦العامة يف عام 

النـساء الالجئـات    املساعدة املقدمة من األمم املتحدة وسائر املاحنني إىل احلكومة مـن أجـل              
 والفتيات الالجئات

 .مل تصل أي مساعدة

 لزواج والعالقات األسريةا  
 

 فيمــا يتعلــق باألحكــام التــشريعية ضــد القــوانني  اخلطــوات الــيت تتخــذها احلكومــة  - ٢٧
العرفيــة واملمارســات العرفيــة الــيت متــارس ضــد املــرأة يف جمــايل الــزواج والطــالق لــضمان    

 مساواة املرأة والرجل يف الزواج والطالق
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 فـإن احلكومـة مـن خـالل جلنـة إصـالح         ٦ و ٥ و ٤ و ٣كما جاءت مناقشته أعاله يف الفقـرات        
 تستعرض قانون الزواج والطالق الذي سـيتوىل معاجلـة حـاالت التمييـز              القوانني الكينية سوف  

وهـذه اجلهـود   . ٢٠٠٧يونيـه  /وسيكون القانون جاهزاً للعرض علـى الربملـان يف حزيـران       . هذه
باإلضافة إىل اجلهود احلثيثة لتعطي للكينيني دستوراً جديداً سوف تكفل مساواة املرأة بالرجـل              

 .يف الزواج والطالق

  من االتفاقية٢٠ من املادة ١توكول االختياري وتعديل الفقرة الربو  

 التصديق على الربوتوكول واالنضمام إليه - ٢٨

تثري احلكومة قضايا سياسة فيما يتعلق ببعض األحكام الواردة يف الربوتوكول وخاصـة املـادتني               
 والدعوات مـن    ومع ذلك ال تزال املناقشات    .  من الربوتوكول متشياً مع أوضاع السيادة      ٢ و ١

منظمات حقوق اإلنسان وحقوق املرأة حتث احلكومة على النظر يف التصديق مـن أجـل تعزيـز              
 .حقوق املرأة

 
 
 


