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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الفريق العامل ملا قبل الدورة

   واألربعونلثامنةالدورة ا
   ٢٠١١فرباير / شباط٤ - يناير/ كانون الثاين١٧

  األسئلة املطروحة فيما يتعلق بالنظر يف التقارير الدوريةقائمة القضايا و    

  كينيا    
  الـدوري الـسابع لكينيـا      نظر الفريق العامل ملـا قبـل الـدورة يف التقريـر             

)CEDAW/C/KEN/7 .(  

  معلومات عامة    
حتت إشـراف وزارة الـشؤون اجلنـسانية،         من التقرير أنه قد أُعد       ١تبني الفقرة     -١

الجتماعية، بالتعاون مع طائفة متنوعة من املنظمات احلكوميـة وغـري           والطفولة، والتنمية ا  
 مجيع وزارات احلكومة وعدد من      ملمثلي ُنظمت وسبق إعداد التقرير حلقات عمل       ،احلكومية

يرجى حتديد مدى التشاور مع الوزارات احلكومية واملنظمات غـري          . منظمات اجملتمع املدين  
 . ان التقرير قد عرض على الربملاناحلكومية ومشاركتها وبيان ما إذا ك

  تعريف التمييز    
 باسـتفتاء عـام     ٢٠١٠أغـسطس   /آب ٤ دستور كينيا اجلديد الذي أُقر يف        حيظر  -٢

صراحة التمييز املباشر أو غري املباشر، على أساس مجلة اعتبارات، منها اجلنس واحلمل واحلالة              
توخى اختـاذ مبـادرات ملراجعـة       يرجى تقدمي معلومات توضح ما إذا كان من امل        . الزوجية

التشريع القائم أو سن تشريع جديد، حسب االقتضاء، من أجل القضاء على التمييـز علـى    
  . من الدستور اجلديد٢٧أساس هذه االعتبارات حبيث يعكس املادة 
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يناقش التقرير املسألة املتعلقة بكون كينيا بلداً يأخذ بالقانون العام، وهو ما يقتضي               -٣
يع تنفيذي وطين لكل اتفاق دويل تصّدق عليه من أجل تفعيل سريان االتفاقـات              وجود تشر 
ويشري التقرير أيضاً إىل أنه ال يوجد تشريع تنفيذي وطين لالتفاقية           ). ٢١الفقرة  (داخل البلد   

أو تشريع وطين شامل يأذن بالتطبيق احمللي جلميع االتفاقات الدولية اليت صّدقت عليها كينيا              
يرجى ). الفقرة نفسها ( أنه لن يكون هناك إطار قانوين لتطبيق االتفاقية يف البلد            وهو ما يعين  

تقدمي معلومات عن اخلطوات املتخذة أو املتوخى اختاذها إلدراج االتفاقية بالكامل يف النظام             
القانوين احمللي مبا يتماشى مع توصية اللجنـة الـواردة يف مالحظاهتـا اخلتاميـة األخـرية                 

)CEDAW/C/KEN/CO/6 ١٢، الفقرة.(  

  )املواءمة، واإللغاء(القوانني واألحكام التمييزية     
يتناول التقرير عدة قرارات صادرة عن احملاكم تلغي بعض األحكام القانونية، مبا يف               -٤

ذلك األحكام املتعلقة بالقوانني العرفية اليت هلا طابع التمييز على أساس اجلـنس يف جمـاالت        
وال يتضمن  . )١()٢٦١ وما يليها و   ٧٩ وما يليها و     ٢٢ الفقرات(اإلرث  شىت، منها يف جمال     

 من  ))ج(٤و) ب(٤الفقرتني  فعلياً  التقرير معلومات تبني ما إذا كان الدستور اجلديد سيلغي          
الدستور الساري حالياً على النحو الذي أوصت بـه اللجنـة يف مالحظاهتـا           من   ٨٢املادة  

 على أن مبدأ    الفقرتانوتنص هاتان   ). ١٢، الفقرة   CEDAW/C/KEN/CO/6(اخلتامية األخرية   
 سيما الكفالة عدم التمييز الوارد يف الدستور ال ينطبق يف جمال قانون األحوال الشخصية، و             

يرجى تقدمي معلومات عما إذا كـان       . فيما يتعلق بالزواج والطالق والتبين والدفن واإلرث      
  .ى مستوى القانون الدستوريالدستور اجلديد يتيح تنفيذ توصية اللجنة عل

 ١٧ ، الفقرتان CEDAW/C/KEN/CO/6(أعربت اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة         -٥
عن بالغ قلقها إزاء التأخري يف إصدار بعض مشاريع القوانني الرامية إىل القـضاء علـى                ) ١٨و

انوين يف البلد ألحكام   األحكام اليت متيز ضد اجلنس وسد الثغرات التشريعية حىت ميتثل اإلطار الق           
االتفاقية بشكل كامل ولتحقيق املساواة للمرأة حبكم القانون، ودعت اللجنة الدولة الطرف إىل             

يرجى إعالم اللجنة عما    . أن تكمل دون تأخري ما جتريه من إصالح تشريعي يف هذا اخلصوص           
ن املمتلكات  ، وقانو )٢٥٦ و ٧٦ و ١٨الفقرات   (٢٠٠٧إذا كانت مشاريع قانون الزواج لعام       

 ١٩الفقرتـان    (٢٠٠٧وقانون تكافؤ الفرص لعام     ) ٧٦ و ١٨الفقرتان   (٢٠٠٧الزوجية لعام   
قد اعتمدت كقوانني، وتقدمي معلومات مفصلة عن الطريقة اليت تتيح هبا أحكام هـذه              ) ٧٦و

  . ميتثل امتثاالً كامالً لالتفاقيةأن إلطار التشريعي لكينيا لالقوانني 

__________ 

تشري أرقام الفقرات الواردة بني معقوفني دون رمز الوثيقة إىل التقرير الدوري الـسابع لكينيـا الـصادر                   )١(
 .CEDAW/C/KEN/7 بالرمز
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  ضاء اللجوء إىل الق    
القانونيـة والتوعيـة     املرحلة التجريبية للربنامج الوطين للمساعدة       اختتامبالنظر إىل     -٦
يرجى تقدمي تقرير عن جناحات الربنامج والتحديات اليت واجهها فيما يتعلـق            ) ٣٣الفقرة  (

  . بإمكانية جلوء املرأة إىل القضاء

  اآللية الوطنية للنهوض باملرأة     
 ١٥، الفقرات   CEDAW/C/KEN/CO/6(الحظاهتا اخلتامية السابقة    أعربت اللجنة يف م     -٧
إمكانية تشتت جهود اللجنة الوطنية للمساواة بني       منها  أمور  عن قلقها إزاء    ) ٢٠ و ١٩ و ١٦و

اجلنسني ووزارة الشؤون اجلنسانية والرياضة والثقافة واخلدمات االجتماعيـة، وافتقارمهـا إىل            
وأوصت اللجنة بتعزيز اآللية الوطنيـة،      . املؤسسية ةوالقدرلطة  املوارد، وعدم متتع الوزارة بالس    

يرجى تقدمي معلومات تتعلـق    . وارد البشرية واملالية الكافية   وال سيما مبنحها السلطة الالزمة وامل     
حالة وزارة الشؤون اجلنسانية والطفولة والتنمية االجتماعية، وال سيما إدارة الـشؤون            : مبا يلي 

هلا واللجنة الوطنية املعنية بالشؤون اجلنسانية والتنمية، ووضعها حالياً من حيث           اجلنسانية التابعة   
ما يتوافر هلا من التمويل واملالك الوظيفي وكذلك كيفية حتديد صالحيات وواليات كل منها              
فيما يتعلق بتعزيز تعميم مراعاة املنظور اجلنساين وتنفيذ السياسات والربامج الرامية إىل النهوض             

  ).٥٩ إىل ٤١الفقرات من (رأة بامل
يرجى تقدمي تقرير عن تأثري والية اللجنة املعنية بتكافؤ الفـرص التابعـة للجمعيـة           -٨

  . الوطنية وأنشطتها فيما يتعلق بالتصدي للتمييز العتبارات جنسية وجنسانية

  القوالب النمطية واملمارسات الثقافية    
ــا    -٩ ــرف يف مالحظاهت ــة الط ــة الدول ــت اللجن ــسابقة أوص ــة ال  اخلتامي
)CEDAW/C/KEN/CO/6   بأن تضع دون تأخري استراتيجية شاملة، مبا يف ذلك         ) ٢٢، الفقرة

ويفيد تقرير الدولـة    . تشريع لتعديل املمارسات الثقافية والقوالب النمطية اليت متيز ضد املرأة         
 إىل التمييز ضد    يف البلد ال يزال يفضي    الرجعية  الطرف أن استمرار انتشار املمارسات الثقافية       

العدد القليل من التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف للتصدي         وإضافة إىل   ). ٢٦٥الفقرة  (املرأة  
 هـل تعتـزم     ،للممارسات التقليدية الضارة والقوالب النمطية اجلنسانية هبدف القضاء عليها        

؟ )٧٤فقـرة   ال (ةأكثر منهجية مع مراعاة أوجه التباين اإلقليمي      أسلوب  الدولة الطرف اتباع    
على هذا السؤال يرجى إدراج معلومات تتعلق بانتشار ممارسة مهر العروس وتعدد            ويف الرد   
وطقـوس  من أرملة الشقيق قـسراً،      زواج  الووراثة الزوجة أو    ) ٢٢انظر الفقرة   (الزوجات  

ـ  كَراستمرارها يف بعض اجملتمعات احمللية وتُ     ُيدعى   األرامل وهي ممارسة  " تطهري" ل يف  ه األرام
  ." اجتماعياًمنبوذ"شخص إطارها على ممارسة اجلنس مع 
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 ٧٦ و ١٨الفقـرات    (٢٠٠٧يرجى بيان ما إذا كان مشروع قانون الزواج لعـام             -١٠
  .سيحظر تعدد الزوجات عندما يعتمد ويدخل حيز النفاذ) ٢٥٦و

  العنف ضد املرأة    
) ٢٤، الفقرة   CEDAW/C/KEN/CO/6(أكدت اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة         -١١

توصياهتا السابقة للدولة الطرف اليت حتثها فيها على كفالة سرعة سن قوانني لضمان حصول              
النساء والفتيات من ضحايا العنف على سبل االنتصاف واحلماية الفورية واملقاضاة الفعالـة             

ىل القضاء حبيث   ملرتكيب هذه األفعال ومعاقبتهم وإزالة أي عوائق تعترض إمكانية جلوء املرأة إ           
رجى ُي. تتاح املساعدة القانونية جلميع ضحايا العنف، مبا يف ذلك يف املناطق الريفية أو النائية             

بالنظر إىل  و ،وإضافة إىل ذلك  . تقدمي معلومات تتعلق بالتقدم احملرز فيما خيص هذه الشواغل        
تزوجات يتعرضـن للعنـف      يف املائة على األقل من النساء امل       ٤٧اليت تبني أن    املقلقة  األرقام  
 املشار ٢٠٠٧ ما إذا كان مشروع قانون محاية األسرة لعام بيان رجى، ُي)٢٠٦الفقرة (املرتيل 

تقدمي املزيد من التفاصيل عمـا إذا        و ،قد اعتمد ) ٢٥٨ و ٧٦ و ١٨الفقرات  (إليه يف التقرير    
غتـصاب يف   أو مضمون أي تشريع سار آخر، وال سيما فيما يتعلق بتجرمي اال          مضمونه كان

  . للجنة١٩إطار الزوجية، ميتثل ألحكام االتفاقية والتوصية العامة رقم 
 الصادر ١٦يرجى تقدمي املزيد من املعلومات عن خصائص قانون محاية الشهود رقم            -١٢
وعن تطبيقه واستخدامه عملياً من جانب ضحايا االعتداء اجلنـسي          ) ١٧الفقرة   (٢٠٠٦يف  

هل سيسري هذا القانون أيضاً على ضـحايا االجتـار    و. ملرأةوغريه من أشكال العنف ضد ا     
بالبشر؟ وهل استخدم يف حاالت من هذا النوع بالنظر إىل أن التقرير يفيد أن ضحايا االجتار                
ال يرغبون عادة يف اإلدالء بشهادهتم يف القضايا اجلنائية خلوفهم على حياهتم وسـالمتهم أو               

  ؟)١٠٠الفقرة (حياة وسالمة أسرهم 
يعترف التقرير بأن ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث ال تـزال مـستمرة يف                -١٣
 هلـذه   الكينيات اللوايت تعرضن   وصلت نسبة النساء     ٢٠٠٣ أنه يف عام     وتفيد التقارير . كينيا

 يف املائة، وقد تراجعت هذه النسبة باملقارنة مبا كانت عليه           ٣٢قدره  قلق  املمارسة إىل رقم م   
بيد أن عدد الفتيات اللوايت خيضعن هلذه املمارسة يف عمـر           ).  يف املائة  ٣٨ (١٩٩٨يف عام   

يرجى تقدمي املزيد من املعلومات عن التـدابري الـيت     ). ٤٨الفقرة  (مبكر يزداد أكثر من قبل      
رسة اختذهتا الدولة الطرف، مبا يف ذلك إجراءات التوعية وسن تشريع للقضاء على هذه املما             

 املصلحة األخرى   مشاركة املنظمات غري احلكومية واجلهات صاحبة     ، و )٤٩ و ٤٨الفقرتان  (
 أو اعُتمدت ملنع تعرض     يرجى أيضاً بيان ما إذا كانت القوانني قد ُعّدلت        . يف هذا اخلصوص  

 عاماً هلذه املمارسة على النحو الذي أوصت به اللجنة يف مالحظاهتـا             ١٨ سن   النساء فوق 
  ).٢٤، الفقرة CEDAW/C/KEN/CO/6(اخلتامية السابقة 



CEDAW/C/KEN/Q/7 

5 GE.10-44756 

  االجتار باألشخاص واستغالل البغاء    
يرجى اإلبالغ عن التأخري يف اعتماد مشروع قانون مكافحة االجتار باألشـخاص              -١٤

وعما إذا كان هذا املشروع يتضمن تدابري منع وما إذا كـان يـنص علـى                ) ١٠٢الفقرة  (
محاية الضحايا  وملتجرين باألشخاص   على ا العقوبات املناسبة   فرض  املالحقة القضائية الفعالة و   

ودعمهم على النحـو الـذي أوصـت بـه اللجنـة يف مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة            
)CEDAW/C/KEN/CO/6٣٠ ، الفقرة.(  

مبعاجلة األسـباب   ) ٣٠، الفقرة   CEDAW/C/KEN/CO/6(ويف ضوء توصية اللجنة       -١٥
لنساء لالسـتغالل واالجتـار     اجلذرية لالجتار من أجل القضاء على أسباب تعرض الفتيات وا         

وبذل اجلهود لتأهيل املرأة والفتيات اللوايت يقعن ضحايا لالستغالل واالجتـار وإدمـاجهن             
اجتماعياً، يرجى أيضاً تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة يف هذا اخلصوص، مبا يف ذلك تلك 

  .الرامية إىل مكافحة السياحة اجلنسية
ــرف    -١٦ ــة الط ــة الدول ــت اللجن ــسابقة  دع ــة ال ــا اخلتامي  يف مالحظاهت

)CEDAW/C/KEN/CO/6   إىل استعراض قوانينها بشأن البغاء لضمان عدم جترمي        ) ٣٠، الفقرة
. النساء الراغبات يف تـرك البغـاء  النساء املشتغالت بالبغاء وتعزيز ما تبذله من جهود لدعم    

ال ميكن توقع أن تعاجل     "أنه   الذي يكمن وراء التأكيد الوارد يف التقرير ب        املنطقرجى توضيح   ُي
جهود احلكومة استغالل بغاء النساء والرجال داخل البلد وحتقق اإلنصاف يف هذا الشأن يف              

  ). ٩٧الفقرة  ("إطار احلظر الرمسي

  املشاركة يف احلياة السياسية والعامة     
 )٢٨، الفقرة   CEDAW/C/KEN/CO/6(أوصت اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة         -١٧

بتعزيز وتنفيذ جمموعة متنوعة من التدابري، مبا يف ذلك تدابري خاصة مؤقتة لزيادة عدد النساء يف                
وعلى الرغم من إحراز تقدم بسيط يف       . الوظائف اليت ُتشغل باالنتخاب والتعيني ومراقبة فعاليتها      

كبار املسؤولني السياسيني   بعض قطاعات احلياة العامة والسياسية، فإن التقرير حيدد عدم التزام           
). ١١٢الفقـرة   (العامة والـسياسية    شاركة النساء يف احلياة     مب النهوضيف البلد كعامل يعوق     

رجى تقدمي معلومات عن أي مبادرات أو استراتيجيات، مبا يف ذلك أنشطة التوعية والـربامج               ُي
انظـر  (ن منـصباً عامـاً      التدريبية واإلرشادية احملددة اهلدف للمرشحات والنساء اللوايت يشغل       

CEDAW/C/KEN/CO/6   الـيت تـضطلع هبـا اإلدارات       ،  والنساء الدبلوماسيات ) ٢٨، الفقرة
رجى على وجه اخلصوص تقدمي معلومات عن حالة        ُي. ة ذات الصلة لتجاوز هذه العقبة     احلكومي

  .  ومضمونه٢٠٠٠مشروع قانون اإلجراء اإلجيايب الصادر يف عام 
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  التعليم    
لتقرير إىل استعداد الدولة الطرف لالضطالع بأنشطة الدعوة من أجل تعلـيم            يشري ا   -١٨

ـ توعيلتمكني للمجتمع احمللي و   واالفتيات لتغيري أشكال التحيز الثقايف ضد تعليم الفتيات           هت
باملمارسات الثقافية الضارة اليت تعوق تعليم الفتيات، مثل تشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث             

يرجى تقدمي معلومات تتعلق مبدى تنفيـذ       . لقسري املبكر للفتيات  زواج ا وعمل األطفال وال  
 وتأثريها على حتقيق املساواة حبكم      ،هذه التدابري، مبا يف ذلك الدور الذي يؤديه اجملتمع املدين         
  .الواقع بني املرأة والرجل والبنني والبنات يف جمال التعليم

، CEDAW/C/KEN/CO/6(خلتامية السابقة أوصت اللجنة الدولة الطرف يف مالحظاهتا ا     -١٩
بأن تعزز تنفيذ سياسات معاودة االلتحاق باملدارس حىت يتسىن للفتيـات العـودة             ) ٣٤الفقرة  

وبالنظر إىل أنه ال يزال هناك عدد كبري من الفتيات اللوايت يـنقطعن             . املدارس بعد الوالدة   إىل
 معلومات تتعلق بالتدابري املتخذة لضمان      رجى تقدمي ُي،  )١٤٨الفقرة  (املدرسة وفقاً للتقرير     عن

عدم التمييز ضد الفتيات اللوايت يواصلن دراستهن أثناء فترة احلمل وتوفري بيانات عن معـدل               
رجى أيضاً بيان أسباب التأخر يف تنفيذ سياسات التعليم اجملاين يف املرحلة            ُي. عودهتن إىل املدرسة  

  .  الفتيات عن الدراسةالثانوية ومعلومات حمددة عن معدل انقطاع
العليا وعن مدى الفـصل بـني     يرجى تقدمي معلومات عن متابعة النساء للدراسات          -٢٠

وصول النـساء    التعليمية يف هذه املؤسسات والتدابري املتخذة لضمان         اجلنسني حبسب املناهج  
  . إىل جمايل الدراسة العلمي والتقين

رسون يزداد وأن جلنة خدمات املدرسني      يبدو أن التحرش اجلنسي الذي ميارسه املد        -٢١
 للحد من عدد حاالت التحرش اجلنـسي        ٢٠١٠أبريل  /قد اختذت تدابري جديدة يف نيسان     

فما هو تأثري هذه التدابري على مكافحة االعتـداء         . بالطالب يف إطار قانون اجلرائم اجلنسية     
  اجلنسي على األطفال، وال سيما الفتيات؟

   وحتليلهاالتوظيف، ومجع البيانات    
ــسابقة       -٢٢ ــة ال ــا اخلتامي ــرف يف مالحظاهت ــة الط ــة الدول ــت اللجن دع

)CEDAW/C/KEN/CO/6   إىل أن تقدم يف التقرير معلومات مفصلة تتعلق حبالة         ) ٣٦، الفقرة
املرأة يف جمال التوظيف، مبا يف ذلك بيانات مصنفة حبسب نوع اجلنس يف القطاعني الرمسـي                

الجتاهات املتغرية مبرور الزمن، ومعلومات عن التدابري املتخذة        وغري الرمسي على حد سواء، وا     
وتأثريها على حتقيق تكافؤ الفرص يف العمل، مبا يف ذلك يف جمـاالت جديـدة للتوظيـف                 

ويتضمن التقرير بيانات حمدودة للغاية، وال سيما البيانات املتعلقـة          . ومباشرة األعمال احلرة  
يرجـى تقـدمي    ). ٢٠ واجلـدول    ١٦١الفقرة  (خل  بتوزيع العمل بأجر حبسب اجلنس والد     

 اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة لتمكينها من احلصول علـى           هاإحصاءات وبيانات طلبت  
مشاركة املرأة يف القوة العاملة يف املناطق احلضرية والريفية، والفوارق يف           على  واضحة  صورة  

وإمكانية استفادة املـرأة مـن الفـرص        األجور، والفصل الرأسي واألفقي يف القوة العاملة        
  . االقتصادية اجلديدة
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 وتشريعات أخرى تتعلـق     ٢٠٠٧ يف عام    ١١يف أعقاب سن قانون التوظيف رقم         -٢٣
 اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية الـسابقة       هاهبذا املوضوع، ُيرجى تقدمي معلومات مفصلة طلبت      

)CEDAW/C/KEN/CO/6   الشرط القانوين املتمثل يف    بيق  جيري تط عما إذا كان    ) ٣٦، الفقرة
وعما إذا كان قد أُبلـغ عـن   ) ١٥٥الفقرة (املساواة يف األجر عن األعمال املتساوية القيمة       

، )١٥٦ الفقـرة (حاالت التحرش اجلنسي يف مكان العمل ونتائج اإلبالغ عن تلك احلاالت            
 العـودة إىل مكـان      أحكام قانون التوظيف اليت تتعلق بإجازة األمومة واحلق يف        وهل حتترم   

التمييز بسبب  هناك حوادث فصل من العمل      ، وهل   )١٥٧الفقرة  (من الناحية العملية    العمل  
هناك آليات للشكوى ومدى جلوء النساء إىل هـذه   هل  و) ١٥٨الفقرة  (ضد النساء احلوامل    

  .اآلليات ونتائجها بوجه عام
نظر يف القيود القائمة الـيت    ة ال ُيرجى أيضاً تقدمي معلومات عن اجلهود املبذولة إلعاد         -٢٤
 من االتفاقية كما طلبـت اللجنـة يف         ١١ من املادة    ٣مع الفقرة   لكي تتماشى   ق العمل   تعو

  ).٣٦ ، الفقرةCEDAW/C/KEN/CO/6(مالحظاهتا اخلتامية السابقة 

  الصحة    
ــسابقة      -٢٥ ــة ال ــا اخلتامي ــرف يف مالحظاهت ــة الط ــة الدول ــت اللجن أوص

)CEDAW/C/KEN/CO/6 بأن تضاعف جهودها خلفض معدل الوفيات النفاسية       ) ٣٨فقرة  ، ال
الثمن امليسرة   بوسائل منع احلمل     التعريفووفيات األطفال وأن تتخذ تدابري هتدف إىل زيادة         

إيـالء  ي مع   وإتاحتها بدرجة أكرب للجميع وبسبل اإلجهاض املأمون، وتوفري التثقيف اجلنس         
. نقولة عن طريق االتـصال اجلنـسي      األمراض امل اهتمام خاص ملنع احلمل املبكر ومكافحة       

ذكر التدابري اخلاصة املتخذة ملكافحة الوفيات النفاسية ووفيات األطفال اليت عـادت             ُيرجى
  ).٢٠٧ و٢٠٣ و١٨٠الفقرات (قلق المعدالهتا إىل االرتفاع مبا يدعو إىل 

حلمل متاحة جمانـاً    ُيرجى تقدمي املزيد من التفاصيل ملعرفة ما إذا كانت وسائل منع ا             -٢٦
 وما هي أحكـام     قانون الصحة اإلجنابية  مشروع  هل اعُتمد    و ،جلميع النساء يف سن اإلجناب    

وبيـان  ) ٢٦٤الفقرة  (ما يتعلق باحلصول على وسائل إجهاض مأمون        وخاصة  هذا القانون،   
  .)١٦٦الفقرة (وتأثريها للمراهقات التدابري املتخذة للتصدي لزيادة حاالت احلمل املبكر 

ُيرجى تقدمي معلومات عما إذا كان هناك تأثري إجيايب على النساء والفتيات لقـانون                -٢٧
 والـذي   ٢٠٠٦ الصادر يف عام     االوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز ومكافحته       

ُيجـّرم بعـض األفعـال      الذي  القانون  هو  ، و ٢٠٠٩أبريل  /نيسان ٣٠دخل حيز النفاذ يف     
وحيظر االختبـارات   ) ٢٦الفقرة  (لق بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز       التمييزية فيما يتع  

اإللزامية هلذا الفريوس فيما يتعلق بالزواج والتوظيف والقبول يف مؤسسة تربويـة وتقـدمي              
  . الرعاية الصحية أو التأمني الصحي
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لرصـد  إدماج آليـات ا   مبا يشمل   ُيرجى تقدمي معلومات عن تأثري التدابري املتخذة،          -٢٨
انتقال فريوس نقص املناعـة     منع  حلالة املرأة فيما خيص       للتصدي للتدهور امللحوظ   ،والتقييم

البشرية من األم إىل الطفل بسبب عدم إمكانية احلصول على اخلدمات من الناحيتني املاديـة               
خاصة واملالية، وال سيما للنساء الريفيات واالفتقار إىل محالت التوعية لتثقيف املرأة، وبصفة             

يف املناطق الريفية، وخفض املساعدات املقدمة إىل كينيا من قبل الشركاء اإلمنائيني، ويشمل             
 ٧٣الفقـرات   (ذلك املساعدة يف جمال توفري العقاقري املضادة لفريوسات النسخ العكـسي            

  ).١٩٩ وما يليها و١٩٠و

  األمالك وملكية األراضي والنساء الريفيات    
ــة إىل الد  -٢٩ ــت اللجن ــسابقة  طلب ــة ال ــا اخلتامي ــرف يف مالحظاهت ــة الط ول

)CEDAW/C/KEN/CO/6   تقريرها املقبل بيانات شاملة عن وضع      تدرج يف   أن  ) ٤٢، الفقرة
املرأة الريفية يف مجيع اجملاالت اليت تغطيها االتفاقية، مبا يف ذلك أسباب اخنفاض النسبة املئوية               

عن اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لزيادة       للنساء اللوايت ميتلكن األراضي مقارنة بالرجال و      
ويبني التقرير عدداً من املبادرات املتخذة لزيادة هذه النسبة اليت ال تـزال             . هذه النسبة املئوية  

، مبا يف ذلك )٩٥الفقرة ( يف املائة للنساء املالكات بالنسبة إىل الرجال ٣إذ تبلغ ضعيفة للغاية  
مات احلكومية وغري احلكومية تتعلق حبقوق املرأة وال سيما         من قبل املنظ  تنظيم محالت توعية    

ويشري التقرير أيضاً إىل أن األمية الوظيفية والقانونيـة ال تـزال       ). ٢٤٨الفقرة  (املرأة الريفية   
وأن معظم النساء الريفيـات  ) ٢٤٩الفقرة (تشكل حواجز كبرية أمام النهوض باملرأة الريفية    

 وال يعرن اهتماماً حلمالت التوعيـة القانونيـة وتعلـيم           البحث عن سبل العيش   بمنشغالت  
البالغات وغريها من التـدابري الراميـة إىل حتـسني حالتـهن االجتماعيـة واالقتـصادية                

سياسات وبرامج  تنفيذ  ما إذا كان قد شرع يف       ويف هذا السياق ُيرجى ذكر      ). ٢٥٠ الفقرة(
  .شاكل فيها من أجل إجياد حل هلذه املأخرى أو يعتزم الشروع

  الفئات احملرومة من النساء    
، CEDAW/C/KEN/CO/6(دعت اللجنة الدولة الطرف يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة           -٣٠

، إىل أن تقدم يف تقريرها الدوري السابع معلومات شاملة عن حالـة الالجئـات               )٢٦الفقرة  
ل حلماية تلك النساء مـن      واملشردات داخلياً يف كينيا، وال سيما فيما يتعلق مبا يتخذ من وسائ           

 واخلطوات املتخذة للتحقيق مع مجيع      ،مجيع أشكال العنف واآلليات املتاحة لإلنصاف والتأهيل      
ويقتصر التقرير على عرض حالـة      . مرتكيب العنف ضد الالجئات واملشردات داخلياً ومعاقبتهم      

ابـات الرئاسـية    النساء املشردات داخلياً بسبب حوادث العنف اليت وقعت يف أعقاب االنتخ          
). ٢٤٣، انظر أيضاً الفقـرة      ٩٤الفقرة   (٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول واالنتخابات العامة يف    

بيد أن التقرير ال يتناول مسألة العنف ضد املرأة وإفالت مرتكيب أفعال العنف من العقـاب يف                 
ُيرجـى  . اتهذا السياق واألفعال املرتكبة يف املخيمات األخرى للمشردات داخلياً أو الالجئ          

  . تقدمي املعلومات املطلوبة يف املالحظات اخلتامية السابقة
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  العالقات األسرية    
يرجى اإلبالغ عن تأثري اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف واجملتمع املدين ملنع الزواج               -٣١

ية بالنظر إىل دعوة اللجنة الدولة الطرف يف مالحظاهتا اخلتام        ) ٢٥٩الفقرة  (القسري للفتيات   
إىل إنفاذ قانون الطفل الذي حيظـر فعليـاً         ) ٤٤، الفقرة   CEDAW/C/KEN/CO/6(السابقة  
  .األطفال زواج
مشروع تعديل قانون الطفل يف صيغة قانون؟ إن صدور هـذا التعـديل             هل صدر     -٣٢

كقانون سيعاجل، على النحو الذي أوصت به اللجنـة يف مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة                
)CEDAW/C/KEN/CO/6   صور يف قانون الطفل وهو أنه      ، جانباً من جوانب الق    )٤٤، الفقرة

  . الزواج حتمل مسؤولية أطفاهلمشترط على آباء األطفال املولودين خارج نطاقال ي

  املسنات وذوات اإلعاقة    
) ٤٥، الفقرة   CEDAW/C/KEN/CO/6(طلبت اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة         -٣٣

رير الدوري السابع عن حالة املسنات وذوات اإلعاقة يف اجملاالت اليت           تقدمي معلومات يف التق   
 يتضمن  غري أن التقرير مل يقدم أية معلومات عن حالة املسنات يف البلد وال            . تغطيها االتفاقية 
عرض اخلطة واالستراتيجية الوطنيتني    عند   ذوات اإلعاقة     إىل حالة النساء   عابرةسوى إشارة   
  .ُيرجى تقدمي معلومات عن ذلك). ٢٢٠ و٣٤الفقرتان  ("٢٠٣٠رؤية "حتت عنوان 

   ٢٠ من املادة ١الربوتوكول االختياري وتعديل الفقرة     
ُيرجى اإلشارة إىل ما إذا كان قد أُحرز أي تقدم حنو االنـضمام إىل الربوتوكـول                  -٣٤

ـ    ٢٠ من املادة    ١قبول التعديل على الفقرة     واالختياري لالتفاقية    ذي يتعلـق    من االتفاقية ال
  . اللجنةاتبوقت اجتماع

        


