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  (CEDAW/C/KEN/Q/7)ردود على األسئلة املطروحة يف قائمة القضايا     

  معلومات عامة    

  التشاور واملشاركة على مستوى الوزارات احلكومية واملنظمات غري احلكومية    
رئيـسية مشلـت الـوزارات احلكوميـة        تشاورية   اجتماعات    ثالثة ُعقدت إمجاالً   -١

وكان االجتماع التشاوري األول حلقة عمل بشأن كتابة التقارير         . واملنظمات غري احلكومية  
ُوّزع ويف خامتـة االجتمـاع،      . يف إطار اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة         

كت املنظمات غري احلكومية والـوزارات      وشار. جماالت مواضيعية خمتلفة  حبسب  املشاركون  
وُعِقدت . حبسب جماالت خربهتا وجماالت عملها، مثل الصحة، والتعليم، والزراعة، واحلقوق         

اجتماعات مؤقتة حبسب اجملاالت املواضيعية، واجتمع كل فريق مواضيعي ثالث مرات على            
ة يف اجتماعات اجملاالت    األقل مع كل من املنظمات غري احلكومية والوزارات املختصة املمثل         

 إسـهامات وتبع ذلك اجتماع رئيسي ثان ُعِقد للنظر يف مشروع التقرير وتقدمي            . املواضيعية
وللوزارات، فضالً عن املنظمات    . أخرى وعقد اجتماع هنائي ملدة يوم إلقرار التقرير النهائي        

متثيلها يف صياغة   و،  احلكومية اجلامعة، هياكل على صعيد الوطن انطالقاً من القاعدة الشعبية         
وكانت مجيع الوزارات احلكومية املختصة ممثلة يف حلقات العمل . تغطية وطنية يضمن  التقرير  

ووزارة الـشؤون   . بأشخاص ميثلون جهات وصل من الناحية اجلنسانية من خمتلف الوزارات         
مديري الـشؤون اجلنـسانية والتنميـة       مستوى  على  ا متثيل   هلاجلنسانية بشكل خاص كان     

وكان هناك أيضاً متثيل من غرف املدعني العـامني    . ة كافة أقاليم البالد الثماني  من  االجتماعية  
  .ومن جلنة إصالح القانون الكينية

  عرض التقرير على الربملان    
طـالع  كان وزير الشؤون اجلنسانية علـى إ      و. مل ُيعرض التقرير رمسياً على الربملان       -٢

 من حمتوياته يف اجتماعات جملس الـوزراء، واجلمعيـة          بالتقرير واستطاع أن يناقش البعض    
ويوفر الدستور اجلديد   . بعض اللجان الربملانية ذات الصلة    يف  الربملانية النسائية الكينية، وأيضاً     

الـصكوك  مجيـع   سبيالً لتقدمي التقارير إىل اهليئات الدولية، وهو يعتمد على الصعيد احمللي            
وهذا خيلق سبيالً لوضع التشريع لعرض هذه التقارير على . ةالدولية اليت تصادق عليها احلكوم

لقـانون الـدويل   اتشكل أحكام "من الدستور اجلديد،    ) ٦(و) ٥(٢ومبوجب املادة   . الربملان
أي معاهدة أو اتفاقية تصادق عليها كينيـا        "، و ))٥(٢املادة  " (جزءاً من قانون كينيا   العامة  
           )٤(٢١وتـنص املـادة     )). ٦(٢املادة  " (الدستور جزءاً من قانون كينيا مبوجب هذا        تصبح

وتنفذ تشريعاً للوفاء بالتزاماهتا الدولية فيما يتصل حبقـوق اإلنـسان           الدولة   تسن"على أن   
  ".واحلريات األساسية
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  تعريف التمييز    

  من٢٧املبادرات الرامية إىل مراجعة التشريع القائم أو سن تشريع جديد مبا يعكس املادة         
  الدستور اجلديد

) ٧(و) ٦(٢٧فاملـادة   .  سيتم هبا تنفيذه   يتإن الدستور اجلديد واضح يف الطريقة ال        -٣
. تقتضي من الربملان أن ُيشرِّع لضمان اإلعمال الكامل للحق يف املساواة وعدم التمييز            ) ٨(و

مج بأن تتخذ الدولة التدابري األخرى الالزمة مبـا يـشمل بـرا           الدستور اجلديد   كما يقضي   
        عـانوا  أفـراد    أو جمموعات    حيحية الرامية إىل إنصاف أي أفراد     وسياسات اإلجراءات التص  
قضي أيضاً بأن تتخذ الدولة التدابري التشريعية وغريهـا مـن           يو. منها بسبب متييز يف املاضي    

عينة مـن   التدابري لتنفيذ مبدأ أنه ال جيوز أن يكون أكثر من ثلثي أعضاء اهليئات املنتَخبة أو امل               
  .نفس اجلنس

 من املرفق السادس بشأن األحكام االنتقالية واألحكام التبعية على أن           ٧وتنص املادة     -٤
جيب تفسريها مع ما يلزم من أنواع       "مجيع القوانني السارية قبل التاريخ الفعلي تظل سارية و        

  .يجعلها تتفق مع هذا الدستورلالتغيري والتكييف والوصف واالستثناء 
قضي الدستور اجلديد بوضع مجيع القوانني التنفيذية ضمن األطر الزمنية احملـددة            وي  -٥

ما بني شهرين ومخسة أعوام لتنفيذ      على  املنصوص عليها يف املرفق الذي حيدِّد مهلة زمنية متتد          
 ينص  ،وحيثما مل توضع أية أطر زمنية حمددة لسن أي تشريع معني          . وإعمال القوانني اجلديدة  

  ".أي تشريع آخر يقتضيه الدستور جيب سّنه يف غضون مخسة أعوام"على أن س الباب اخلام
على أن املدعي العام يقوم، بالتشاور مع جلنة تنفيذ الدستور،          ) ٤(٢٦١وتنص املادة     -٦

بإعداد مشاريع القوانني ذات الصلة لعرضها على الربملان، بأسرع وقت ممكن عملياً وبشكل             
  .سن التشريع يف غضون الفترة احملددةمعقول، لتمكني الربملان من 

على أنه إذا قّصر الربملان يف سن أي تـشريع معـني يف             ) ٥(٢٦١كما تنص املادة      -٧
 هلذا  غضون الفترة الزمنية احملددة، جيوز ألي شخص التوجه إىل احملكمة العليا الستصدار أمر            

 سن تشريع وفقاً ألمر مـن  على أنه إذا قّصر الربملان يف) ٧(٢٦١وأخرياً تنص املادة  . الغرض
  .احملكمة يشري رئيس القضاة إىل الرئيس حبل الربملان ويقوم الرئيس حبل الربملان

وقد شكّل الربملان بالفعل جلنة اإلشراف على تنفيذ الدستور، املسؤولة عن اإلشراف              -٨
وىل رصد  والتشريع لتنفيذ الدستور قائم، وجيري حالياً تشكيل جلنة ستت        . على تنفيذ الدستور  

كمـا  . وتيسري ومراقبة تطوير التشريع واإلجراءات اإلدارية الالزمة لتنفيذ الدستور اجلديـد          
جيري اختاذ التدابري لضمان السهر منذ البداية على التقيد مببادئ اإلنصاف واملـساواة بـني               

  .اجلنسني فيما يتعلق بتشكيل هيئة التنفيذ
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  ظام القانوين احملليإدراج االتفاقية إدراجاً كامالً يف الن    
 كانت القوانني الوطنية تتطلب إدراج أحكام االتفاقيـة يف          ،يف إطار الترتيب القدمي     -٩

 مت تغيري شرط إدراج الـصكوك       ، كما وردت اإلشارة إىل ذلك أعاله      ،لكن. القوانني احمللية 
              .اجلديـد الدولية اليت صادقت عليها كينيا يف القوانني احملليـة تغـيرياً جـذرياً بالدسـتور               

 يف  أحكاماً سارية من الدستور اجلديد جتعل من األحكام العامة للقانون الدويل          ) ٥(٢فاملادة  
من الدستور اجلديد، تشكل أي معاهدة أو اتفاقية تصادق عليها          ) ٦(٢ومبوجب املادة   . كينيا

الحظاهتـا اخلتاميـة    وهذا يتفق مع توصية اللجنة الواردة يف م       . كينيا جزءاً من قانون كينيا    
              كمـا أن الدولـة ملزمـة، مبوجـب         ). ١٢، الفقـرة    CEDAW/C/KEN/CO/6(األخرية  

بسن وتنفيذ التشريعات للوفاء بالتزاماهتا الدولية فيما يتصل حبقوق اإلنـسان           ) ٤(٢١املادة  
  .واحلريات األساسية

  )توافقها وإلغاؤها(القوانني واألحكام التمييزية     
من الدستور السابق على أن ضمان الدستور لعـدم         ) ج(و) ب)(٤(٤٢املادة  نص  ت  -١٠

التمييز ال ينطبق فيما يتصل بالقوانني الشخصية، وال سيما يف جماالت الزواج والطالق والتبين          
وقد أُلغي الدستور السابق بأكمله     . ومل يعد ذلك جزءاً من القانوين الكيين      . واخلالفةوالدفن  

 من الدستور اجلديد على أنه مبوجب بـدء         ٢٦٤وتنص املادة   . تور اجلديد عندما صدر الدس  
مجيع أحكامه، مبـا يف  أُلغيت سريان الدستور اجلديد أُلغي كامل الدستور الذي كان سارياً و    

ويضمن الدستور اجلديد عدم التمييز فيما يتـصل جبميـع          ). ج(و) ب)(٤(٨٢ذلك املادة   
خصية، ومبا يشمل جماالت الزواج والطالق والتبين والدفن        القوانني، مبا يف ذلك القوانني الش     

  : من الدستور اجلديد على ما يلي٢٧وتنص املادة . واخلالفة
احلق يف احلماية املتساوية والتمتـع      وهلم  أمام القانون   الناس سواسية   كل  "  

القانون، وال متيز الدولة بشكل مباشر أو بشكل غري مباشر ضد أي            ماية  املتساوي حب 
ص ألي سبب من األسباب، مبا يف ذلك العرق أو نوع اجلـنس أو احلمـل أو           شخ

احلالة الزوجية أو احلالة الصحية أو األصل العرقي أو االجتماعي أو اللون أو الـسن           
  ". أو اللغة أو املولدالزيأو العجز أو الدين أو الوجدان أو املعتقد أو الثقافة أو 

ردة يف مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة        وهذا يتفق مـع توصـية اللجنـة الـوا           -١١
CEDAW/C/KEN/CO/6) ١٢، الفقرة.(  

التأخري يف سّن بعض مشاريع القوانني للقضاء على األحكام التمييزية على أساس نـوع                  
  اجلنس وسّد الثغرات التشريعية

انطوى الدستور القدمي على بعض املشاكل يف سّن وتنفيذ اللوائح التقدميـة مثـل                -١٢
 الزوجية، ذلك أنه مل يقدم أي دعم تشريعي للمرأة اليت           أمالكانون الزواج وقانون    مشروع ق 
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. تطلب حقوقاً متساوية يف املسائل ذات الصلة حبضانة األطفال أو الطالق أو تقاسم األمالك             
ومل مير مشروع القانونني عرب الربملان ألسباب عدة من بينها االعتراض على التساوي يف ظل               

دستور اجلديد يتيح فرصةً لسّن قوانني تقدمية ميكن أن تسّد الثغـرة التـشريعية              وال. الزوجية
  . وترسي إطاراً متيناً لتساوي املرأة مع الرجل

  ٢٠٠٧مشروع قانون الزواج لعام     
. مجيع قوانني الزواج يف قانون واحـد شـامل        دمج   مشروع قانون الزواج     يتوخى  -١٣

ومشروع قانون الزواج عندما يتم سنه      . يما يتعلق بالزواج  وتوجد حالياً سبعة قوانني برملانية ف     
سوف جيعل من مجيع حاالت الزواج متساوية ومتفقةً مـع حقـوق وواجبـات الطـرفني       

وسّن قانون الزواج من شأنه أن      .  وقت الزواج، وأثناء الزواج، وعند انتهاء الزواج       املتزوجني
ة عن تعدد القوانني، ومن شأنه أن خيلـق         يفيد أيضاً يف القضاء على اخللط والتعقيدات الناجت       

  . لوصول إىل العدالة يف املسائل املتعلقة بالزواجااملزيد من فرص 
وينص مشروع القانون على تسجيل مجيع حاالت الزواج، مبا يف ذلـك تـسجيل                -١٤

كما يسعى مـشروع القـانون إىل       . حاالت الزواج العريف اليت ال تسجل يف الوقت احلاضر        
تساوي الزوجني يف على كذلك  ينص  ز متساوٍ للزوجني يف مجيع حاالت الزواج و       إعطاء مرك 

         سلم مشروع القانون بالزواج باملعاشرة، ويسمح بتـسجيله بعـد          يو. احلقوق واملسؤوليات 
  . فترة عامني

  ٢٠٠٧مشروع أمالك الزوجية لعام     
ع حلقوق امللكية أثناء     حتديد التشري  لضرورةسيتطرق مشروع قانون أمالك الزوجية        -١٥

ومشروع القانون هذا مىت مت سنه سيكون أول        . فسخ الزواج، وتنسيق احلقوق   عند  الزواج و 
وحيـدد مـشروع    . تشريع موضوعي يف البالد يتطرق للثغرة القائمة يف نظام أمالك الزوجية          

القانون ما يشكل أمالك الزوجية موضحاً مسألة كانت يف السابق موضع خالف أال وهـي               
كما يوضح مشروع القانون املوقف     . مسألة معرفة ما الذي تشكله أمالك الزوجية بالتحديد       

فيما يتصل باألمالك املكتسبة قبل الزواج وأثناءه، وااللتزامات واملسؤوليات فيما يتعلق هبذه            
وفيما يتعلـق   . ويف حالة فسخ الزواج، حيدد مشروع القانون طريقة قسمة األمالك         . األمالك
  . الزوجية، ينص مشروع القانون على القسمة العادلة لدى فسخ الزواجبأمالك 

وينص مشروع القانون على أن الطرفني يف الزواج هلما نفس احلـق يف اكتـساب                 -١٦
ويعزز مشروع  . األمالك وحيازهتا والتصرف فيها، وكذلك احلق يف االمتالك بشكل مستقل         

زواج، وحيدد احلقوق واملسؤوليات للطـرفني  القانون تساوي مركز املرأة والرجل يف سياق ال     
ويسلم مشروع القانون باملسامهة غري النقدية، األمر الذي        . يف الزواج فيما يتصل باملمتلكات    

ومشروع القانون مىت مت سـنه      . يعطي داللة وأمهية لعمل املرأة غري املدفوع األجر يف األسرة         
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 األسرة والتخفيف من عبء إثبـات       الوصول إىل أمالك  يف  سوف يساهم يف مساعدة املرأة      
  . املسامهة الفعلية

  ٢٠٠٧ الفرص لعام  تساويمشروع قانون    
من الدستور اجلديد على أن املرأة والرجل هلما احلق يف املعاملـة  ) ٣(٢٧تنص املادة     -١٧

املتساوية، مبا يف ذلك الفرص املتـساوية يف اجملـاالت الـسياسية واالقتـصادية والثقافيـة              
وكما سبقت اإلشارة إليه أعاله فإن الربملان ملزم بسّن تشريع من أجل حتقيق             . عيةواالجتما

  .اإلعمال الكامل هلذا احلق والتمتع به

  الوصول إىل العدالة    

الربنامج الوطين للمعونة القانونية والتوعية؛ النجاحات والتحديات فيما يتصل بوصـول               
  املرأة إىل العدالة

من دستور كينيا اجلديد بقيام الدولة بسّن وتنفيذ تشريع للوفاء          ) ٤(٢١تقضي املادة     -١٨
ومـن خـالل الـدروس      . بالتزاماهتا الدولية، واحترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية      

املستفادة من املرحلة النموذجية اليت ال تزال متواصلة يف الربنامج الوطين للمعونـة القانونيـة            
 وضع سياسة وطنية للمعونة القانونية والتوعية، من خالل         صددبوالتوعية، فإن احلكومة حالياً     

واهلدف من هذه السياسة هو وضع مبادئ       . وزارة العدل والوئام الوطين والشؤون الدستورية     
ستستخدم كدليل للحكومة يف ترسيخ توفري خدمات املعونة القانونيـة والتوعيـة للفقـراء              

سة اإلطار الوطين الذي سيتم فيه وضع خمطـط         وتضع السيا . واملهمشني والضعفاء يف اجملتمع   
للمعونة القانونية والتوعية القانونية، وإضفاء الصبغة التشريعية عليـه، وتنفيـذه، ورصـده،             

وختضع هذه السياسة حالياً ملناقشات شىت، مبا يف ذلك مناقشة احتياجات           . وتقييمه، ومتويله 
ج الوطين للمعونة القانونية والتوعيـة مراعـاة         الربنام ويعتزم. املرأة يف جمال املعونة القانونية    

أدوار ومـسؤوليات   السياسة العامة   وحتدد  . املنظور اجلنساين مراعاةً كاملة يف هذه السياسة      
املؤسسات احلكومية، ومجعية كينيا القانونية، واجلامعة، والعيادات لتقدمي املساعدة القانونيـة           

وهي تقـوم   . ك من أصحاب املصلحة الرئيسيني    القائمة، واملنظمات غري احلكومية، وغري ذل     
على أساس أن الفقراء واملهمشني والضعفاء هلم احلق يف التمثيل القانوين والتثقيف قصد التمتع 

  .  باحلقوق واحلريات املكرسة يف الدستور اجلديد ويف مجيع قوانني كينيا األخرى
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  اآللية الوطنية للنهوض باملرأة    

  ة واللجنة الوطنية املعنية بالشؤون اجلنسانية والتنميةتعزيز اآللية الوطني    
ينص الدستور اجلديد على تشكيل اللجنة الكينية الوطنية حلقوق اإلنسان واملـساواة              -١٩

وتتمثل واحدة من وظائف اللجنة يف تـشجيع املـساواة          . )من الدستور اجلديد  ) ١(٥٩املادة  (
 األخذ باملنظور اجلنساين يف التنمية الوطنية       واإلنصاف بني اجلنسني بشكل عام وتنسيق وتيسري      

واللجنة الوطنية الكينية حلقوق اإلنسان واملـساواة هـي         ). من الدستور اجلديد  ) ٢(٥٩املادة  (
أيضاً جلنة هتدف إىل ضمان االمتثال لاللتزامات مبوجب املعاهدات واالتفاقيات املتصلة حبقوق            

كما يقضي الدستور بأن يسن الربملان تشريعاً       )). ز)(٢(٥٩املادة  (اإلنسان، ومن بينها االتفاقية     
دسـتورياً بتخـصيص    التزاماً  ويفرض على الربملان    من أجل إعطاء هذه اللجنة كامل فعاليتها،        

  ).من الدستور اجلديد) ١(٢٤٩املادة (األموال الكافية لتمكني اللجنة من أداء وظائفها 
 واملساواة، بوصفها اهليئة املكلفة باإلشـراف  واللجنة الوطنية الكينية حلقوق اإلنسان     -٢٠

على حقوق اإلنسان، وكذلك على مسائل العدالة بني اجلنسني، هلا السلطة والقدرة علـى              
كما أن جلنة املساواة تسهر أيضاً على تنفيذ        . معاجلة مسائل املساواة واإلنصاف بني اجلنسني     

البـاب  يف غضون سنة من بدء سـريان        وسُتنشأ هذه اللجنة    . برامج تعميم املنظور اجلنساين   
  .الدستوراخلامس من 

 والطفولة والتنمية االجتماعية، وال سيما إدارهتا املعنية بالشؤون         وزارة الشؤون اجلنسانية      
  اجلنسانية

 األولوية املتمثل يف  االستراتيجية اليت توجه عملها ذا  تقوم الوزارة حالياً بتنفيذ خطتها      -٢١
التنمية، وتقوم بوضع امليزانية الوطنية وتشجع تـوفري        مراحل  اين يف مجيع    تعميم املنظور اجلنس  

بيانات مفصلة حبسب نوع اجلنس ألغراض التخطيط، فضالً عن تعزيز التعاون والشراكة مع             
 ،وحددت الوزارة أولوياهتا وتقوم، باالتصال مع اللجنة احلكومية لكينيـا         . أصحاب املصلحة 

به واالرتقاء  عالية لتعزيز قدرهتا على تعميم املنظور اجلنساين        بتوظيف موظفني مهنيني بدرجة     
ومبوجب عمل الوزارة، يوجد اآلن تعميم للمنظور اجلنـساين يف          . إىل مستوى اجملتمع احمللي   

مجيع الوزارات، مبا يف ذلك املنظمات شبه احلكومية اليت هلا جهات وصل جنسانية تعمـل               
تعميم املنظور اجلنساين، وسياسات الوقاية من العنف حتت توجيه الوزارة لوضع استراتيجيات  

  .نوع اجلنسيف مكان العمل والعنف القائم على أساس 

تأثري والية وأنشطة جلنة تساوي الفرص التابعة للجمعية الوطنية، فيما يتـصل مبعاجلـة                  
  التمييز على أساس نوع اجلنس

تتـألف  هي و. ١٩٢رقم ية الالئحة الداخلقد أنشئت جلنة تساوي الفرص مبوجب       ل  -٢٢
والربملان العاشر له أكرب عـدد مـن        .  امرأتان وسبعة رجال   -من أعضاء الربملان    تسعة  من  
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وقد كانت الربملانيات يف طليعة املطالبة بإشراك       . األعضاء من النساء من أي برملان آخر قبله       
ون النساء ما زلن    وقد سبق أن أثارت جلنة تساوي الفرص مسألة ك        . املرأة يف أعمال الربملان   

لة حـديثاً    تعد جلنة شؤون الربملان املشكَّ     ،ونتيجة لذلك . ممثالت متثيالً ناقصاً بشكل صارخ    
وباإلضافة إىل ذلك فإن رئاسة جلنة تفويض السلطة التشريعية تتوالها .  يف صفوفهامخس نساء

 املؤسـسات  وقد كان الربملان أيضاً أكثر نشاطاً يف متحيص األشـخاص املعيـنني يف           . امرأة
وعلى سبيل املثال، لدى إنشاء جلنة احلقيقة والعدالة واملصاحلة وجلنة الوئام     . احلكومية الربملانية 
 يف املائة من أعضاء كل واحدة من اللجنتني مـن           ٣٠ ما ال يقل عن      كانوالتكامل الوطنية   

يينات للمناصب  وباإلضافة إىل ذلك، رفضت اللجنة، يف الدور الذي تلعبه يف فرز التع           . النساء
اللجان بسبب وجود ادعـاءات بارتكـاب عنـف         بإحدى  العمومية، تعيني رئيس مقترح     

وكان واحد من أهم أشكال تأثري اللجنة تشجيع الرغبة يف أن يكون قادة اللجـان               . جنساين
  .أشخاصاً حيترمون حقوق املرأة ويعززوهنا

  القوالب النمطية واملمارسات الثقافية    

القوالب النمطيـة اجلنـسانية، أو      و للتطرق للممارسات التقليدية الضارة      النهج املنتظم     
  القضاء عليهاتغيريها أو 

  دفع املهر    
وينص مشروع  .  مشروع قانون الزواج سوء الفهم الذي غالباً ما يرافق دفع املهر           يبّدد  -٢٣

بـأمت معـىن    قانون الزواج على أنه ال يوجد واجب لدفع مهر وبالتايل فإن الزواج عقد كامل               
غري أنه ال حيظر املهر وال يـزال بإمكـان          . الكلمة بصرف النظر عن الوضع فيما يتعلق باملهر       

لكن، وخالفاً ملا نرى    . أولئك القادرين على دفعه واملستعدين لذلك االستمرار يف هذه املمارسة         
كل واضح  اليوم، عندما يرفع الناس قضايا السترجاع املهر فإن مشروع قانون الزواج ينص بش            

  .غري أنه ال ينص على القضاء على دفع املهر. على أنه ال ميكن استرجاع املهر

  "تطهري األرامل"إرث الزوجة، وزواج األرملة من شقيق زوجها، وطقوس     
تنص على أن   ) ٤(٢فاملادة  . ينص الدستور اجلديد على جتنب أي عرف ال يتفق معه           -٢٤

 ال يتفق مع هذا الدستور يكون باطالً لذلك السبب،          ،أي قانون، مبا يف ذلك القانون العريف      
وانتشار املمارسـة املتمثلـة يف إرث       . وأي فعل أو تقصري خيالف هذا الدستور يكون الغياً        

وقـد  . الزوجة آخذ يف التناقص ببطء بدرجات خمتلفة يف صفوف خمتلف اجملموعات احملليـة            
حبقوق املـرأة  ناعة واحلمالت املتعلقة استهدفت احلمالت الرامية إىل مكافحة فريوس نقص امل   

واملمارسة يف جمال إرث الزوجة حيثما      . ت من أجل تغيريها   ااملمارسهذه   يف وراثة املمتلكات  
مبدأ كرامة اإلنسان واملساواة يف     مع   مع ذلك    تتعارضيكون هناك استخدام للقوة أو إكراه       

  .الدستور اجلديد



CEDAW/C/KEN/Q/7/Add.1 

9 GE.10-47372 

وينص . عديل جلعله يتفق مع الدستور اجلديد     وخيضع حالياً مشروع قانون الزواج لت       -٢٥
املشروع على أنه جيب أال يؤدي أي قانون أو أي عرف إىل تقييد حرية األرملة يف اإلقامـة                  

  .حيثما شاءت أو يف الزواج من رجل ختتاره بنفسها
ومبدأ املساواة بـني    . وحقوق املرأة مكرسة أيضاً بشكل راسخ يف الدستور اجلديد          -٢٦

  : هوأة مكرس يف شرعة احلقوق، والغرض من ذلكالرجل واملر
القضاء على التمييز فيما يتعلق بالزواج والطالق والدفن واإلرث والقـانون            •

 التنازالت الثقافية اليت كانت يف الـسابق جتحـف          تصحيحالشخصي بغية   
  ؛وال سيما يف نطاق الزواج باملرأة، 

تتعارض مـع   وحقوق املرأة   القضاء على القوانني العرفية والدينية اليت تنتهك         •
   الدولية اليت صادقت عليها كينيا؛احلقوق والواجبات اليت حتميها القوانني

  تزوجة يف احلصول على شهادة زواج؛ضمان حق املرأة امل •
 الثقافية اليت تعرقل حق     -حظر املمارسات الرجعية واملمارسات االجتماعية       •

كم فيها، أثناء الزواج ولـدى      املرأة يف املشاركة والوصول إىل املوارد والتح      
  .فسخه

وهذه التدابري املنصوص عليها يف الدستور تتفق مع املالحظات اخلتاميـة الـسابقة               -٢٧
)CEDAW/C/KEN/CO/6(            اليت أوصت فيها اللجنة الدولة الطرف بوضع آلية شاملة، مبا يف ،

  . متيز ضد املرأةذلك تشريع، لتغيري أو إزالة املمارسات الثقافية والقوالب النمطية اليت

  تعّدد الزوجاتب فيما يتعلق ٢٠٠٧أحكام قانون الزواج لعام     
وينص . ال حيظر مشروع قانون الزواج تعدد الزوجات يف مجيع الظروف واألحوال            -٢٨

أة واحدة ال ميكنهم التزوج مـن       املشروع على أن األشخاص املتزوجني يف إطار الزواج بامر        
لك، فإن الرجل الذي خيتار تعدد الزوجات ميكن أن ينتقل إىل           وباإلضافة إىل ذ  .  زوجات عدة

وحالياً ُيعترف بتعدد   . الزواج من امرأة واحدة ما مل تكن له وقت التحويل إال زوجة واحدة            
ويف الظروف اليت يسلّم فيها مشروع      . الزوجات مبوجب القانون العريف والشريعة اإلسالمية     

لكـن ال ميكـن لألشـخاص       .  تسجيل هذا الزواج   القانون بتعدد الزوجات فإنه ينص على     
وينص مـشروع   . املتزوجني يف إطار نظام الزواج من امرأة واحدة التزوج من عدة زوجات           

القانون على أنه عندما يتوجه شخص إىل أمني سجل الزواج للتزوج، ال بد له من أن يـبني                  
وجتـري  .  واحـدة  خطياً ما إذا كان ينوي أن يكون الزواج من عدة زوجات أو من زوجة             

حالياً مراجعة قانون الزواج جلعله يتفق مع الدستور اجلديد الذي ينص على املـساواة بـني                
  .الرجل واملرأة يف الزواج
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  العنف ضد املرأة    

تقدم صوب سن قوانني تضمن وصول النساء والفتيات ضحايا العنف فوراً إىل ُسـُبل              ال    
لفعليتان ملرتكيب أعمال العنف؛ وإزالة أية عوائق       االنتصاف واحلماية؛ واملقاضاة واملعاقبة ا    

تواجهها املرأة يف الوصول إىل العدالة من أجل إتاحة املعونة القانونيـة جلميـع ضـحايا                
          العنف، مبا يف ذلك يف املناطق الريفية أو النائيـة؛ ومـشروع قـانون محايـة األسـرة                  

  .؛ وجترمي االغتصاب يف إطار الزواج٢٠٠٧لعام 
وحيظر هـذا القـانون     . قد أُحرز شيء من التقدم يف تنفيذ قانون اجلرائم اجلنسية         ل  -٢٩

وبالتايل فإنـه  ) ٣٤املادة (استخدام شهادة السلوك واملاضي اجلنسي للضحية كجرمية جنسية   
  .حيمي املرأة من أن تتحول إىل ضحية من جديد

انية الوصول فوراً إىل ُسُبل     التقدم صوب ضمان متتع النساء والفتيات ضحايا العنف بإمك            
  االنتصاف واحلماية

هناك ثالثة مراكز للتعايف من العنف اجلنسي أُنشئت للمعاجلة الشاملة لضحايا العنف              -٣٠
 ٣٠٠ومت تدريب قرابة    . ستوى هذه املراكز  مب للنهوضاجلنسي، كما توجد خطط حكومية      

دمات املتعلقـة باالغتـصاب      مقاطعة، وهم حالياً بصدد توفري اخل      ٤٠موِفر للخدمات من    
ومت تدريب املسؤولني يف وزارة الصحة على منهجيات البحث القائم على أساس            . لضحاياه

. نوع اجلنس، وهم يقومون بتجميع املعلومات اليت ستستخدم لتحسني تقـدمي اخلـدمات             
ومعظم هذه األنشطة مستمرة من خالل التعاون مع الشركاء يف التنمية من قَبيل صـندوق               

مم املتحدة للسكان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة            األ
  .ووكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة

القوانني الرامية إىل ضمان متتع النساء والفتيات ضحايا العنف فوراً بإمكانية الوصول إىل                 
  ُسُبل االنتصاف واحلماية

لضمان متتع النساء والفتيات ضحايا العنـف بفرصـة         الرئيسية  التشريعية  الصكوك    -٣١
 ،الوصول فوراً إىل ُسُبل االنتصاف واحلماية، ولضمان مقاضاة ومعاقبة مرتكبيها بشكل فعال           

  . وقانون العقوباتهي قانون اجلرائم اجلنسية، وقانون الطفل،
ائم اجلنسية لوائح اجلـرائم     وتشمل بعض اخلطوات املتخذة َصوب تنفيذ قانون اجلر         -٣٢

 اليت ُتحّدد بتفصيل قواعد إقامة سجل باجلرائم اجلنسية حتتفظ به احملكمة            ٢٠٠٨اجلنسية لعام   
اجلرائم اجلنسية ومنعها من وجود طريقها إىل املدارس أو غريها           تتبعوالغاية من ذلك    . العليا

مصرف بيانات  (ئم اجلنسية   قانون مرتكيب اجلرا   ٢٠٠٨يف عام   وسن الربملان   . من املؤسسات 
للنص على إنشاء مصرف    )  للخطريين من مرتكيب األفعال اإلجرامية     اخللوي الصبغي احلمض  

  .حتديد هوية مرتكيب اجلرائم اجلنسيةاخللوي الصبغي لتيسري لبيانات احلمض 
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ة هلذه  اجلهة الرئيسية املوفر  أما فيما يتعلق بُسُبل الطعن القانونية املتاحة للضحايا، فإن            -٣٣
الـذين  زعماء القبائل   احملاكم، ويف املناطق الريفية النائية ينظر يف القضايا أيضاً          هي  اخلدمات  

وعز إليهم بالتبليغ عن حاالت العنف اجلنسي إىل الشرطة ملقاضاة ومعاقبة مرتكيب جـرائم              ي
نتظار ومتت صياغة سياسة عامة بشأن تنفيذ قانون اجلرائم اجلنسية وهو يف ا           . العنف اجلنسي 

وباإلضافة إىل ذلك، ما انفكت وسائل اإلعالم ُتربز كل يوم احملاكمات واإلدانـات             . اإلقرار
  .الناجحة يف إطار قانون اجلرائم اجلنسية

وينص مشروع القـانون    .  مل ُيعتمد بعد   ٢٠٠٨مشروع قانون محاية األسرة لعام      و  -٣٤
اسعاً للعنف يشمل عدة أشـكال      ويقدم تعريفاً و  . هذا على احلماية من العنف داخل األسرة      

وينص على توفري فرصة الوصول إىل احملاكم بسرعة وببـساطة          . من العنف والعنف النفساين   
وبكلفة تكون يف املتناول؛ وخيول احملكمة إصدار أوامر وقائية لضحايا العنف املرتيل ويـنص              

ينص صـراحة   قانون بشكله احلايل ال     الومشروع  . على برامج تركِّز على وضع حد للعنف      
 ال يتطرق   ٢٠٠٦كما أن قانون اجلرائم اجلنسية لعام       . على جترمي االغتصاب يف إطار الزواج     

  .هو اآلخر ملسألة االغتصاب يف إطار الزواج

 وتطبيقه على ضحايا االنتهاكات اجلنسية وغري ٢٠٠٦ لعام ١٦قانون محاية الشهود رقم       
  ر بالبشرذلك من أشكال العنف ضد املرأة وضحايا االجتا

              يف الربـع األخـري مـن        ٢٠٠٦ لعـام    ١٦بدأ سريان قانون محاية الشهود رقم         -٣٥
وخيوِّل القانون للمحاكم إصدار أوامر وقائية فيما يتصل بالشهود الذين ُيحتمل           . ٢٠٠٨عام  

وتشمل احلماية املوفرة مبوجب هـذا      . أن يكونوا معرضني للخطر من خالل تقدمي شهادهتم       
. انون تغيري هوية الشهود وتوفري خدمات املشورة، مبا يف ذلك احلماية من تذنيب الـذات              الق

 وطرائق إقامة وحدة محاية الشهود جارٍ وضـعها        .وهذا يشمل النساء ضحايا العنف اجلنسي     
واللوائح املُنشئة لوحدة محاية الشهود الزمة الختاذ التدابري احلـساسة مـن الناحيـة              . حالياً

غري أنه اتضح يف املمارسـة العمليـة أن   . تيسري شهادة الناجني من العنف اجلنسي  اجلنسانية ل 
ستخدم حىت اآلن حلماية النساء الناجيات من العنف اجلنسي         ومل تُ تطرح حتدياً   محاية الشهود   

  .والنساء ضحايا االجتار بالبشر

  ناثالتدابري الرامية إىل القضاء على ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإل    
لقد فرضت احلكومة حظراً على تشويه األعضاء التناسلية لإلناث بالنـسبة جلميـع             -٣٦

 عاماً، ولو أن بعض اجملتمعات      ١٨النساء، ومنع هذه املمارسة فيما يتعلق بالفتيات دون سن          
وتقوم احلكومة، من خـالل وزارة      . احمللية ما زالت متارس تشويه األعضاء التناسلية لإلناث       

لوضـع حـد    والتنمية االجتماعية، بتنفيذ خطة العمل الوطنيـة     والطفولةنسانية  الشؤون اجل 
وقد كانت جلنـة    ). ٢٠١٢-٢٠٠٨(لممارسة املتمثلة يف تشويه األعضاء التناسلية للنساء        ل

 والتنمية االجتماعية نشطة جـداً يف  ومناء الطفلوطنية أُنشئت حتت وزارة الشؤون اجلنسانية     
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 السياسات العامة، واستعراض االستراتيجيات، وبعث مبادرات جديدة        توفري التوجيه يف جمال   
 علـى   ٢٠١٠يونيـه   /حزيران ٢٩كما وافق جملس الوزراء يف      . لتنفيذ خطة العمل الوطنية   

  .لممارسة املتمثلة يف تشويه األعضاء التناسلية لإلناثل لوضع حدسياسة وطنية 

  إذكاء الوعي    
ز على التعامل مع املضاعفات الناشئة عن تـشويه          يركّ اًوضعت وزارة الصحة كتيب     -٣٧

ودليل وزارة الصحة املرجعي بشأن إدارة املـضاعفات واحلمـل          . األعضاء التناسلية لإلناث  
 مـوظفي   موّجـه إىل  والوالدة وما بعد الوالدة مع وجود تشويه لألعضاء التناسلية لإلناث           

. يني ومساعدي التوليد التقليـديني    الصحة، واملهنيني الصحيني، فضالً عن العاملني االجتماع      
وتوفر وزارة الصحة، إىل جانب جملس سكان كينيا،        . ويستخدم الكتيب بالفعل بكلية الطب    

 هذه املمارسـة    اليت ُتَعد فيها  بانتظام دورات تدريبية للعاملني الصحيني يف مشال شرقي كينيا          
ملناهج التعليمية لضمان أن    كما تعمل وزارة الشؤون اجلنسانية مع واضعي ا       . واسعة االنتشار 

تشويه األعضاء التناسلية لإلناث يف منهاج املؤسسات التدريبية، والكليـات،       مضمون  ُيدرج  
وبلغت هذه العملية مرحلة متقدمة وُعقدت اجتماعات استشارية      . فضالً عن املناهج الدراسية   

مج املشترك بـني    ويف إطار الربنا  .  حتقيق ذلك مع كبار املسؤولني يف املؤسسات       سبلبشأن  
احلكومة وصندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة األمم املتحدة للطفولـة بـشأن تـشويه              

جهد يرمي إىل إبطال هذه املمارسة على مستوى آخـر          ومت بذل   األعضاء التناسلية لإلناث    
ويات حثت فيه اجلمعية الربملانية النسائية يف كينيا سائر الربملانيني من املناطق اليت تشهد مـست        

  .مرتفعة من انتشار هذه الظاهرة على نقل هذه احلملة إىل جمتمعات حملية

  التشريع الرامي إىل القضاء على ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث    
حيمي الدستور أيضاً األطفال والشباب من املمارسات الثقافية الضارة ومـن بينـها       -٣٨

كما ميـنح الدسـتور     )). د(٥٥واملادة  ) د)(١(٥٣دة  املا(تشويه األعضاء التناسلية لإلناث     
واحلق يف احلريـة    ). ٢٨املادة  (اجلديد كل شخص احلق يف الكرامة واحلق يف احترام كرامته           

 واألمن الشخصي حيميها أيضاً الدستور اجلديد الذي حيظر معاملة األشخاص معاملة قاسـية             
  ).٢٩املادة (أو ال إنسانية أو مهينة 

 ٢٠١٠صياغة مشروع قانون حظر تشويه األعضاء التناسلية لإلناث لعام          وقد متت     -٣٩
ويسعى مشروع القانون هذا إىل حظر تـشويه        . الشؤون اجلنسانية وزارة  من خالل مبادرة    

تـشويه  نتيجـة   األعضاء التناسلية لإلناث، للوقاية من انتهاك السالمة العقلية أو اجلـسدية            
الشخص الذي يقـوم بتـشويه      "روع القانون على أن     وينص مش . األعضاء التناسلية لإلناث  

       عليها، لدى إدانته، بالسجن ملـدة     عاقب  ُييرتكب جرمية وجيب أن     ألنثى  األعضاء التناسلية   
   جنيه ولكـن    ئة ألف امال تقل عن ثالثة أعوام وال تتجاوز سبعة أعوام أو بغرامة ال تقل عن               

تشمل اجلرائم اليت حيظرها مـشروع القـانون     و.  جنيه، أو كليهما   ئة ألف امخسمال تتجاوز   
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املساعدة والتحريض على تشويه األعضاء التناسلية لإلناث وتكليف شخص بالقيام بتـشويه            
وامتالك أدوات أو معـدات لـذلك   بذلك األعضاء التناسلية لإلناث واستخدام املباين للقيام  
  .الغرض، والتقصري يف اإلبالغ عن ارتكاب اجلرمية

ملبادرة تتفـق مـع توصـية اللجنـة يف مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة                وهذه ا   -٤٠
)CEDAW/C/KEN/CO/6   بشأن قوانني القضاء على هذه املمارسة اليت ال تزال         ) ٢٤، الفقرة

  . عاما١٨ًمشروعة بالنسبة للنساء الالئي تتجاوز أعمارهن 

  االجتار باألشخاص واستغالل دعارة الغري    

افحة االجتار باألشخاص؛ وإجـراءات الوقايـة؛ ومقاضـاة         التأخري يف سن مشروع مك        
  املتاجرين باألشخاص ومعاقبتهم بشكل فعال، وتوفري احلماية والدعم للضحايا

التصدي لألسباب اجلذرية لالجتار من أجل القضاء على شدة تعرض الفتيـات والنـساء           
  لالستغالل واالجتار

اً بعد أن أقره الربملـان ووافـق عليـه    أصبح اآلن مشروع االجتار باألشخاص قانون   -٤١
 وقـانون الطفـل وقـانون       بحت أحكام قانون اجلرائم اجلنسية    وبتواز مع ذلك أص   . الرئيس

وتقوم احلكومة مبعاجلة األسـباب     . العقوبات، اليت تعاجل االجتار باألشخاص، أحكاماً عملية      
، مثالً من   ة بطرق خمتلف  اجلذرية لالجتار للقضاء على شدة تعرض النساء والفتيات لالستغالل        

ـ مـوال لبعـث     األخالل املبادرات لتزويد الفتيات مبهارات ميكن تسويقها وتوفري          شاريع امل
  .صغريةال

واجلهود الرامية إىل إعادة تأهيل وإدماج النساء والفتيات ضحايا االستغالل واالجتار             -٤٢
ن اجلنـسانية والتنميـة     ما انفك يبذهلا بشكل رئيسي اجملتمع املدين مبساعدة وزارة الـشؤو          

  .االجتماعية

  التدابري الرامية إىل مكافحة سياحة اجلنس    
وموظفو هذه اإلدارة جمهـزون    . أقامت احلكومة شرطة سياحية داخل إدارة الشرطة        -٤٣

باملهارات الالزمة ملعاجلة مسائل سياحة اجلنس، فضالً عن مهارات محاية األطفال والشباب            
وقد زوِّدت رابطات الفنادق وأصحاب الفنادق، فضالً عـن         . ئلالذين هم أشد عرضة للرذا    

اجملتمعات احمللية اليت تعيش يف املناطق املتضررة، مبا يكفي من املعلومات للتـسليم حبـاالت               
  . عنهاواإلبالغسياسة اجلنس اليت تؤثر يف القاصرين 
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 يرغنب يف اخلـروج مـن       مراجعة القوانني املتعلقة بالدعارة وتقدمي املساندة للنساء الاليت           
  الدعارة

أما فيما يتـصل    . مل ُتسجَّل أية تطورات جديدة يف هذا اجملال فيما يتعلق بالتشريع            -٤٤
مبساعدة النساء الاليت يرغنب يف اخلروج من الدعارة، فإن احلكومة تتعاون عن كثـب مـع                

الـاليت يـرغنب يف     ن إعادة التأهيل واكتساب املهارات للنساء والفتيات        املنظمات اليت تؤمِّ  
ومن خالل صندوق النهوض بالشباب وصندوق املشاريع النـسائية، مت  . اخلروج من الدعارة  

 أموال مسبقة لبعـث      يف اخلروج من الدعارة وقُدمت هلن      تدريب عدد من النساء الراغبات    
بعض من أعضاء الربملان صندوق دعم التنميـة        الوباإلضافة إىل ذلك، استخدم     . مشاريعهن

الدعم املايل إقرار ة النساء الاليت يرغنب يف اخلروج من الدعارة وإنشاء مشاريع صغرية و         ملساند
روج من الدعارة   وتوفريه، فضالً عن دعم املنظمات اليت تعمل مع النساء الاليت يرغنب يف اخل            

). ٣٠، الفقرة   CEDWA/C/KEN/CO/6( اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية األخرية       متشياً مع توصية  
 اجلنسانية  َنح السنوية اليت توفرها احلكومة جملموعات الَعون الذايت من خالل وزارة الشؤون           واِمل

  . خلق أنشطة ُمدرة للدخلومساعدهتن علىُتستخَدم لدعم البغايا السابقات 

  املشاركة السياسية واملشاركة يف احلياة العامة    

  ابية والتعيينيةاالنتخالتدابري املتخذة لزيادة عدد النساء يف املناصب     
من الدستور اجلديد بقيام احلكومة باختاذ التـدابري التـشريعية          ) ٦(٢٧تقضي املادة     -٤٥

وغريها من التدابري، مبا يف ذلك برامج وسياسات اإلجراءات التصحيحية الرامية إىل تـدارك              
  .أي ضرر حلق بأفراد أو جمموعات من األفراد بسبب التمييز يف املاضي

  ياسية الساملناصب    
الدولة باختاذ التدابري التشريعية وغريها من التدابري الالزمة لتنفيذ         ) ٨(٢٧تلزم املادة     -٤٦

مبدأ عدم جواز أن يكون أكثر من ثلثي أعضاء اهليئات االنتخابية أو التعيينيـة مـن نفـس                
  .اجلنس

  األنظمة واإلجراءات االنتخابية    
نظام االنتخايب ملبدأ أنه ال جيوز أن يكـون          من الدستور أن ميتثل ال     ٨١تشترط املادة     -٤٧

  .أكثر من ثلثي أعضاء املناصب العامة االنتخابية من نفس اجلنس
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  التوازن بني اجلنسني والتنوع يف جمالس املقاطعات    
 يكون أكثر من ثلثـي أعـضاء أي         بأالّمن الدستور اجلديد    ) ١(١٩٧تقضي املادة     -٤٨

) ٢(١٩٧وتلزم املادة   . مستوى املقاطعة من نفس اجلنس    جملس مقاطعة أو جلنة تنفيذية على       
  .الربملان بسن تشريع يرمي إىل اتباع هذا املبدأ

  اللجان واهليئات املستقلة    
) ١١(٢٥٠لضمان التوازن بني اجلنسني يف اللجان واهليئات املستقلة، تنص املـادة              -٤٩

وهذه املـادة حيـز     . سعلى أنه جيب أال يكون رئيس ونائب رئيس جلنة ما من نفس اجلن            
  .التطبيق وقد أفضت إىل إنشاء جلنة اخلدمة القضائية، واللجنة الربملانية املعنية بتنفيذ الدستور

  الشروط املفروضة على األحزاب السياسية    
 من الدستور على واجب أن حتترم األحزاب السياسية وتعزز حقوق           ٩١تنص املادة     -٥٠

وقد حدد الدستور أجالً مدته     . ساواة والعدالة بني اجلنسني   اإلنسان واحلريات األساسية، وامل   
  .ثالثة أعوام لسن تشريع فيما يتعلق بالتوازن والتنوع بني اجلنسني يف جمالس املقاطعات

  بناء القدرات للقياديات    
 وبرامج التدريب وتوجيـه     اتيجيات، مبا فيها أنشطة التوعية    إن املبادرات أو االستر     -٥١

تتوالهـا   والنساء يف السلك الدبلوماسـي،       اء الاليت يشغلن منصباً عمومياً    ساملرشحات والن 
أساساً منظمات اجملتمع املدين من قبيل جتمع املرأة الكينية من أجل القيادة، ومركز تثقيـف               

 والطفـل   تعاون مع وزارة الشؤون اجلنـسانية     املرأة يف جمال الدميقراطية، واحتاد احملاميات بال      
 مت تشجيع املرأة علـى      ،ويف إطار هذا التعاون   . الشؤون اجلنسانية جلنة  عية و والتنمية االجتما 

وقد أدى ذلـك إىل     . املشاركة يف السياسات االنتخابية والترشح للمناصب الرفيعة املستوى       
تزايد أعداد النساء القياديات املنتخبات، وكذلك إىل تزايد أعداد النـساء الـاليت يـشغلن               

 تقوم وزارة الشؤون اجلنسانية والطفل والتنمية االجتماعية      ،ىل ذلك وباإلضافة إ . مناصب عليا 
بتدريب النساء على خمتلف املستويات لتمكينهن من املشاركة بقدر أكرب مـن الفعاليـة يف               

  .التنمية االقتصادية والوطنية

  ٢٠٠٠ - قانون اإلجراءات التصحيحية    
ديد الذي ينطوي على حكـم      اإلجراءات التصحيحية ينص عليها اآلن الدستور اجل        -٥٢

كما ينشئ الدستور جلنـة حقـوق   . يقضي بأن تنفذ احلكومة برامج اإلجراءات التصحيحية  
اإلنسان واملساواة الكينية، املكلفة بتعزيز وتنفيذ هذه األحكام، فضالً عن رصـد التـدابري              

  .اخلاصة وزيادة عدد النساء يف املناصب االنتخابية والتعيينية
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وزارة الشؤون اجلنسانية والطفل والتنمية االجتماعية تقريرهـا الـذي          وقد نشرت     -٥٣
 يف املائة من التدابري التصحيحية فيما يتـصل بعمـل           ٣٠يصدر كل سنتني عن تنفيذ نسبة       
 وزارة  ٣٦والتقرير عبارة عن حتليل للبيانات اجملمعة من        . وتشغيل النساء يف اخلدمة العمومية    

 اإلمجالية للرجـال    األعداد ويلقي التقرير نظرة على      ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٣١حىت  
والنساء العاملني يف الوزارات احلكومية، والشركات احلكومية، والسلطات احمللية، مبا يف ذلك       

كما حيلل التقرير دور املرأة يف هياكل صنع القرار         . املناصب اليت يشغلوهنا يف هذه املنظمات     
طة القضائية، والسلطات احملليـة، والتعلـيم واإلدارة علـى    يف احلكومة، مثل الربملان، والسل 

 ٣٠كما يتقدم التقرير بتوصية لضمان حتقيق اهلدف املتمثل يف بلوغ نسبة            . مستوى املقاطعات 
  .العمل والتوظيفجمال يف املائة يف 

 اآلن يف الدستور اجلديد الذي يشري بشكل واضح         مترسخةواإلجراءات التصحيحية     -٥٤
 امرأة ينتخبـهن النـاخبون      سبع وأربعني ية اجلمعية الوطنية جيب أن تتألف من        إىل أن عضو  

 ة عشر  الشيوخ فيجب أن يعد يف صفوفه ست       أما جملس . املسجلون على مستوى املقاطعات   
كما ينص  . امرأة تعينهن األحزاب السياسية، وكذلك عضوين من الشباب من كال اجلنسني          

األشـخاص ذوي  ل يمتث متثيل املرأة يف الربملان، وكذلك    على أن يسن الربملان تشريعاً لتشجيع     
  .اإلعاقة، والشباب، واألقليات اإلثنية وغريها من األقليات، واجملموعات املهمشة

ويف جلنة اخلدمة القضائية، تنص اللوائح الداخلية على تعيني أعضاء اللجنـة بـشكل                -٥٥
 وموظف قضائي، يكـون أحـدمها       صريح على أن ُينتخب قاض باحملكمة العليا وأحد القضاة        

رجل والثانية امرأة، ينتخبان لتمثيل السلطة القضائية، وتعيني حماميني، أحدمها رجل وثانيتـهما             
وقـد مت   . امرأة، لتمثيل مجعية القانون الكينية، فضالً عن امرأة ورجل لتمثيل عامة اجلمهـور            

نص على املزيد مـن     الد يف الدستور    كما ور . بالفعل التقيد هبذا احلكم يف جلنة اخلدمة القضائية       
ال  ويف إطار احلكومة املفوضـة،    . اإلجراءات التصحيحية لتحقيق التوازن والتنوع بني اجلنسني      

جيوز أن يكون أكثر من ثلثي أي جملس من جمالس املقاطعات أو اللجان التنفيذية مـن نفـس                  
على ن اليت سيتم إنشاؤها،     وباإلضافة إىل ذلك، ورد النص بوضوح، فيما يتعلق باللجا        . اجلنس

وهذه املبادرات املتخذة على أعلـى  . أن الرئيس ونائب الرئيس جيب أال يكونا من نفس اجلنس 
، لتعزيـز   )٢٨، الفقرة   CEDAW/C/QEN/CO/6(املستويات تتفق مع املالحظات اخلتامية للجنة       

  .نيةي االنتخابية والتعيوتنفيذ ورصد فعالية التدابري الرامية إىل زيادة عدد النساء يف املناصب

  التعليم    

تأثري التدابري املتخذة من أجل تعليم الفتيات والنساء على حتقيق تساوي الفتيات والنساء                 
  حبكم الواقع مع الفتيان والرجال يف جمال التعليم

لقد مت استنباط سياسات حكومية لتأمني حتسني تعليم الفتيات مـن خـالل عـدة          -٥٦
 ووزارة الشؤون اجلنـسانية والطفـل   لي، ووزارة احلكم احمل ،زارة التعليم وزارات من بينها و   
من خالل حتقيق   وذلك   ووزارة تنمية مشال كينيا،      ، ووزارة التعليم العايل   ،والتنمية االجتماعية 
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 إىل ضمان سري البلد يف طريـق التحقيـق          ٢ويرمي اهلدف   . ٣ و ٢اهلدفني اإلمنائيني لأللفية    
 إىل تشجيع مشاركة مجيع املواطنني يف       ٣دائي الشامل، فيما يرمي اهلدف      الكامل للتعليم االبت  

التعليم ويف غري ذلك من الشؤون احلكومية، عن طريق السهر على املساواة بني اجلنسني على               
  .)١(مجيع مستويات التعليم ومتكني املرأة

قد كان هلا قـدر     املدين  واملبادرات اليت أقدمت عليها احلكومة وأقدم عليها اجملتمع           -٥٧
وُسجل ارتفاع يف تسجيل الفتيات يف التعليم االبتدائي ويف التعليم الثانوي،           . كبري من النجاح  

            وارتفعت النسبة اإلمجالية للتـسجيل يف املـدارس االبتدائيـة          . ١مبني يف اجلدول    كما هو   
وارتفعت نسبة صايف   . ٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ١١٠ إىل   ٢٠٠٢ يف املائة يف عام      ٨٨,٢من  

تـسجيل  وظـل   . ٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ٩٢,٩ إىل   ٢٠٠٢ يف املائة يف عام      ٧٧,٣من  التسجيل  
 بفضل تضافر اجلهـود     ٢٠٠٢طراد منذ عام    ئي ويف التعليم الثانوي يرتفع با     الفتيات يف التعليم االبتدا   

                   تـسجيل األوالد   ونسبة تسجيل الفتيـات يف املـدارس االبتدائيـة مقارنـة بنـسبة              . املدروسة
 الذي سجل حتسناً ملحوظاً من حيث التساوي بـني  األمر، ٢٠٠٨ يف املائة يف عام ٠,٩٥٨كانت  

               وكانت نسبة حمـو األميـة يف صـفوف الكبـار مـن            . )٢(٢٠٠٢اجلنسني يف املدارس منذ عام      
 يف املائة بالنسبة للـذكور واإلنـاث        ٥٨,٩ يف املائة و   ٦٤,٢ يف املائة، وهي تشمل      ٦١,٥السكان  

  ).٢٠٠٦الدراسة االستقصائية الوطنية الكينية حملو األمية يف صفوف الكبار لعام (على التوايل 

، والبيانـات   احلملانقطاع الفتيات عن الدراسة، وعدم التمييز ضد فتيات املدارس أثناء               
  عن عودة تلك الفتيات إىل الدراسة جمدداً

   معدالت العودة إىل الدراسة جمدداًبيانات عن    
. ال توجد حالياً أية بيانات متاحة بسهولة عن معدالت العودة إىل الدراسة جمـدداً               -٥٨

لكن التعليم االبتدائي اجملاين والتعليم الثانوي املدعوم قد جلبا العديد من الفتيـات والنـساء               
  .العائدات إىل الدراسة من جديد

  املدارس أثناء احلملعدم التمييز ضد فتيات     
باملثل، ال توجد أي معلومات متاحة فيما يتعلق مبسألة عدم التمييز ضـد فتيـات                 -٥٩

غري أنه هناك بعض التقارير حول تسجيل الفتيات يف خمتلف املدارس بعـد             . املدارس احلوامل 
  .، وهذا أمر تسمح به وزارة التعليم وتيسره عادةًاإلجناب

__________ 

دولة للتخطيط والتنمية   ، وزارة ال  ٢٠٠٩تقرير حالة فيما يتعلق باألهداف اإلمنائية لأللفية بالنسبة لكينيا لعام            )١(
 .٢٠١٠يونيه /، حزيران٢٠٣٠الوطنية والرؤية لعام 

 .املرجع نفسه )٢(
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إن التعلـيم الثـانوي جمـاين       : ذ سياسة التعليم الثانوي اجملاين    تسجيل تأخري يف تنفي     -٦٠
  .  الذين يستخدمون مرافق املبيتاتبالللطللطالب النهاريني وهو مدعوم بالنسبة 

 نـوع اجلـنس،     على أساس وصول املرأة إىل التعليم العايل؛ واملناهج الدراسية اليت متيز              
  لدراسة يف امليادين العلمية والتقنيةوالتدابري املتخذة لتأمني وصول املرأة إىل ا

  وصول املرأة إىل التعليم العايل    
تأخذ احلكومة حالياً باملنظور اجلنساين يف سياسة التعليم اليت توفر املبادئ التوجيهية              -٦١

ومن املنتظـر أن    .  الربناجمية العملياتملسائل تعميم املنظور اجلنساين ذات الصلة بالفتيات يف         
             ر املساواة بني اجلنسني يف احلضور يف التعليم الثانوي الـذي هـو حاليـاً              حيسن ذلك مؤش  

 الثغرة القائمة يف نسب احلضور بـني الـذكور          سدويرمي ذلك أيضاً إىل     . )٣(٠,٧٥بواقع  
 يف املائة من الـذكور      ٧٣، أي أن نسبة     )التعليم الثانوي ( عاماً   ٢٠ و ١٦واإلناث بني سن    
  . يف املائة بالنسبة لإلناث٥٧، مقابل ٢٠٠٨دارس يف عام كانت تتردد على امل

يتردد علـى اجلامعـات مـن       ) املستوى اجلامعي ( عاماً   ٢٤-٢١ويف الفئة العمرية      -٦٢
 يف  ١١ يف املائة بالنسبة للذكور مقابـل        ٢٧الذكور ضعف ما يتردد عليها من اإلناث، أي         

ة منها لتحسني دخول اإلناث اجلامعـات       وقامت احلكومة، يف حماول   . )٤(املائة بالنسبة لإلناث  
بالنسبة لإلناث بواقع نقطة    بتحديد معدل جناح    وكجزء من برناجمها لإلجراءات التصحيحية،      

  . )٥(للذكوراملعدل احملدد أدىن من 

 فيمـا  ٢٠١٠أبريـل  /تأثري التدابري اجلديدة اليت اختذهتا جلنة خدمات املدرسني يف نيسان           
  اجلنسي على الطالباتيتعلق حباالت االعتداء 

مل يتم حىت اآلن تقييم أثر التدابري اجلديدة اليت اختذهتا جلنة خـدمات املدرسـني يف                  -٦٣
 فيما يتعلق حباالت االعتداء اجلنسي على الفتيات، ذلـك أن الربنـامج        ٢٠١٠أبريل  /نيسان

ملتـهمني  تفيد باختاذ إجراءات تأديبية ضد املدرسني ا      عدة  لكن توجد تقارير    . حديث العهد 
 فيها اجلرائم حتاكم هذه اجلرائم وفقاً لقانون جرائم         تثبتويف احلاالت اليت    . باالعتداء اجلنسي 

  . يف صلب أحكام هذا القانونتندرج  هذه اجلرائم كانتاجلنس، إذا 

__________ 

 .٢٠٠٩-٢٠٠٨غرافية والصحية، والدراسة االستقصائية الكينية الدمي )٣(
 .املرجع نفسه )٤(
، وزارة التخطـيط    ٢٠١٠يونيـه   /، حزيران ٢٠٠٩األهداف اإلمنائية لأللفية، تقرير احلالة املتعلق بكينيا،         )٥(

 .٢٠٣٠ية الوطنية والرؤية لعام والتنم
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  العمل ومجع البيانات وحتليلها    

جتاهات؛  الرمسي؛ واالحالة املرأة يف جمال العمل؛ وبيانات مفصلة يف القطاعني الرمسي وغري        
عمال تساوي الفرص يف العمل، مبا يف ذلك يف ميـادين العمـل             والتدابري وتأثريها على إ   

  .واملبادرة اجلديدة

  حالة املرأة يف جمال العمل    
 فـإن   ٢٠٠٩-٢٠٠٨ والـصحية    الدميوغرافيةحسب الدراسة االستقصائية الكينية       -٦٤

 عاماً، أقـل  ٢٤ و٢٠ عاماًَ وما بني ١٩ و١٥بني الشابات، وال سيما البالغات من العمر ما    
حظاً يف التوظيف من الشبان يف نفس الفئتني العمريتني، ورمبا كان ذلك بسبب كـوهنن يف                

 ترتفع نسبة احتمال    ، النساء يف السن   وبتقدم.  يف سوق العمل   نيف التدريب ولس  أو  املدرسة  
 يف املائة   ٧٨ عاماً إىل    ١٩ و ١٥   يف املائة يف صفوف النساء يف سن ما بني         ٤٠تشغيلهن من   

ومن احملتمل أن جتد امرأتان من      .  عاماً ٤٤ و ٤٠يف صفوف النساء البالغات من العمر ما بني         
            فرصـة عمـل    عامـاً    ٤٩ و ١٥  ما بني  أصل كل ثالث نساء متزوجات بالغات من العمر       

  .  يف املائة بالنسبة للرجال املتزوجني٩٩مقابل 
              يف املائة من الرجال يف سـن   ٧٥ يف املائة من النساء و     ٦١  جند أن  لعاملنيومن بني ا    -٦٥

النساء )  يف املائة٢٦(وأكثر من ربع .  عاماً يتقاضون أجراً نقدياً لقاء عملهم٤٩و ١٥ما بني   
  . بالنسبة للرجاليف املائة  ١٤ال يتقاضني أجراً لقاء عملهن مقابل 

  طاع العامإحصاءات التشغيل يف الق    
 يف املائة مـن     ٣٣,٧ احمللية   اتيبلغ إمجايل القوة العاملة للنساء العامالت يف احلكوم         -٦٦

 يف املائة من مناصب اإلدارة العليا، مبا فيهـا مناصـب            ١٠,٢القوة العاملة، وتشكل النساء     
ـ        ) يف املائة  ٩٧,٧(وأغلبية النساء العامالت    . رؤساء الدوائر  ن  يف السلطات احملليـة هـن م

العامالت من مستوى منخفض من قبيل كانسات املكاتب، وحمصالت الرسوم يف األسـواق        
  . واألسواقوالسيارات يف مآوى احلافالت 

  التمثيل    
           ١٩٩٨ يف املائة يف عـام       ٨,١ارتفعت نسبة متثيل النساء يف االنتخابات املدنية من           -٦٧
 والصحية  ةالدميوغرافيلدراسة االستقصائية   كما تكشف ا  . ٢٠٠٨ يف املائة يف عام      ١٥,٨إىل  

. ، أن متثيل النساء أدىن ما يكون يف مناصب التمثيل الدبلوماسـي           ٢٠٠٩-٢٠٠٨الكينية،  
  .  يف املائة١٤,٠) السفريات(وتبلغ نسبة متثيل النساء يف البعثات الكينية يف اخلارج 
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  النساء يف القطاع اخلاص    
لكن، خالفاً للقطـاع    . ائة من العاملني يف القطاع اخلاص      يف امل  ٣٩,٧تشكل النساء نسبة      -٦٨

توى التنفيـذي    يف املائة من النساء يشغلن مناصب على املس        ٣٧,٢العام، تكشف الدراسة أن نسبة      
 التنفيذي األول، والنائب، وكبري املسؤولني املاليني، ومدير التسويق، ومـدير          على مستوى املسؤول  (

  .  يف املائة على مستوى الكوادر األدىن٣٤,٣ تعمل نسبة ، يف حني.)إخل شؤون الشركات،

  النساء يف اجملتمع املدين    
 أن منظمات اجملتمع املدين اليت تركِّز على مسائل         املدينكشف متثيل املرأة يف اجملتمع        -٦٩

. ملائة يف ا٩٠ تعد متثيالً نسائياً إمجالياً يتجاوز -املرأة وحقوق املرأة، مثل احتاد حماميات كينيا     
، فضالً عن املـستويات     ة واإلداري ةي التنفيذ -والنساء ممثَّالت على مجيع مستويات املنظمات       

 ،ومن جهة أخرى  . وهلذه املنظمات أيضاً سياسة متينة يف جمال املساواة بني اجلنسني         . العادية
 حلقوق  ملنظمات اجملتمع املدين تركيز على مسائل حقوق اإلنسان العامة، مثل اللجنة الكينية           

وتعاِمل هذه املنظمة   .  يف املائة من النساء على املستوى التنفيذي       ٦٠اإلنسان، وهلا أكثر من     
  .املوظفني بالتساوي من حيث التوظيف والترقية، فضالً عن األجور

العمل؛ واحترام احلق يف إجازات األمومـة       قيمة   عند تساوي    األجراحترام مبدأ تساوي        
ن العمل؛ وحوادث إهناء خدمة النساء احلوامل ووجود آليـات          واحلق يف العودة إىل مكا    

  .لتقدمي الشكاوى واستخدام النساء هلا ونتائج هذه الشكاوى

  العملقيمة تساوي األجر عند تساوي     
لكن يف القطاع   . ُيحترم يف الدوائر العمومية مبدأ تساوي األجر عند تساوي العمل           -٧٠

م على أساس فردي، ال يزال هناك حتدٍّ يتمثل يف رصد     اخلاص حيث يتفاوض األفراد يف مرتبه     
ووفقاً . ما إذا كان الشرط القانوين املتمثل يف تساوي العمل عند تساوي العمل ُيحتَرم أم ال              

إلجراءات التمكني اجلنساين يف تقرير التنمية البشرية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي تبلغ نسبة             
  .٠,٨٣الدخل الذي يكسبه الذكور يف كينيا الدخل الذي تكسبه اإلناث إىل 

  حاالت التحرش اجلنسي يف مكان العمل    
فيما يتعلـق  لبعض اإلدارات احلكومية واجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاص سياسات       -٧١
ووردت تقارير  . اللجنة االنتخابية الكينية  وآليات من قبيل    التحرش اجلنسي يف مكان العمل،      ب

ومت تبليغ هذه احلاالت إىل إدارات املوارد البشرية        . يف مكان العمل  عن حاالت حترش جنسي     
 هلا أن تتوجـه  ،ويف حالة عدم رضا مقدِّمة الشكوى بالنتائج      . من أجل اختاذ إجراءات إدارية    

إىل منظمات حقوق املرأة مثل احتاد احملاميات يف كينيا واللجنة الوطنيـة الكينيـة حلقـوق                
 عامالً  ٢٠ أكثر من    يشّغل بوجوب أن يكون لكل صاحب عمل        وكون القانون يقضي  . اإلنسان

سياسة بشأن التحرش اجلنسي ُتعرِّف التحرش اجلنسي وُتحدِّد اإلجـراءات لتقـدمي الـشكاوى              
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والتحدي .  قد دفع إىل أخذ هذه املسألة جبدية أكثر مما كان عليه احلال يف السابق              ،والتحقيق فيها 
  .بليغ عن حوادث التحرش اجلنسي خشية فقدان عملهنهو أن العديد من النساء خيشني الت

  إجازة األمومة واحلق يف العودة إىل مكان العمل    
ُتحترم إىل حد كبري أحكام قانون العمل فيما يتصل بإجازة األمومة واحلق يف العودة                -٧٢

  . من حوادث إهناء خدمة نساء حوامل بشكل متييزيأقلوُسجِّل عدد . إىل مكان العمل

  فر آليات تقدمي الشكاوى واستخدام النساء هلاتوا    
 فيما يتعلق بآليات تقدمي الشكاوى، توجد نقابات عماليـة، وحمـاكم صـناعية،              -٧٣

  .وتتمتع النساء بفرصة الوصول إىل هذه املنظمات بالتساوي مع الرجل. ومركزية نقابية

              مـن ٣فـق مـع الفقـرة    اجلهود املبذولة إلعادة النظر يف قيود العمل القائمة جلعلها تت       
   من االتفاقية١١املادة 
 من الدستور اجلديد توفِّق بـني       ٤١واملادة  . جيري حالياً تنفيذ قوانني العمل اجلديدة       -٧٤

 من االتفاقية، كما أوصـت      ١١ من املادة    ٣القيود القائمة يف جمال العمل مع أحكام الفقرة         
وتـنص  ). ٣٦، الفقرة CEDAW/C/KEN/CO/6(سابقة بذلك اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية ال    

 أمـا  . من الدستور اجلديد على حق كل فرد يف ممارسات منصفة يف جمال العمـل             ) ١(٤١املادة  
من الدستور اجلديد فتنص على حق كل فرد يف أجر منـصف وظـروف عمـل                ) ٢(٤١املادة  
ان الكيين حمكمة تتمتع مبركز     بأن ُينشئ الربمل  ) ٢(١٦٢وتقضي باإلضافة إىل ذلك الفقرة      . معقولة

  .وجيب أن يتم ذلك يف غضون سنة من َسن الدستور. احملكمة العليا للنظر يف منازعات العمل

  الصحة    
 التربيـة معدل وفيات األم والطفل؛ ومعرفة أساليب منع احلمل وجعلـها يف املتنـاول؛                  

ة ومكافحة األمراض    مع االهتمام بشكل خاص بالوقاية من احلمل يف سن مبكر          ،اجلنسية
املنقولة باالتصال اجلنسي؛ واإلجهاض اآلمن؛ والصحة اإلجنابية وشرعة احلقوق والتدابري          

  ل املراهقات والتطرق لهاملتخذة وتأثريها على مح

  التدابري املتخذة فيما يتصل بوفاة األم والطفل    
وفيات األمهات  أطلقت حكومة كينيا احلملة الرامية إىل التعجيل بتخفيض معدالت            -٧٥

وهذه احلملة مبادرة للدول األعـضاء يف االحتـاد    ). ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين (يف أفريقيا   
وترمي هذه احلملة إىل االعتماد على اجلهود الناجحة وأفضل املمارسات للحد من            . األفريقي

وفيات الطفل واألم، وحتسني مجع البيانات ورصدها، فضالً عن تـشجيع الـشراكة بـني               
  .كومة واجملتمع املدين واجملموعات احمللية من أجل احلد من وفيات األطفال واألمهاتاحل
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وخلفض املعدل املرتفع لوفيات األطفال واألمهات، الذي يساهم يف ارتفاع معـدل              -٧٦
  :وفيات األطفال دون سن اخلامسة، بادرت احلكومة إىل ما يلي

  عامة السكان؛تشجيع الرضاعة الطبيعية احلصرية يف صفوف   )أ(  
   يف املائة؛٨توفري تغذية تكميلية يف حينها للرضع بطاقة نسبتها   )ب(  
  إدخال مبادرات املستشفيات املالئمة للرضع، وتعزيز هذه املبادرات؛  )ج(  
  البدء بالرضاعة الطبيعية يف غضون ساعة بعد الوالدة؛  )د(  
  ؛"نغرالك"املعروف بطريقة تالمس الرضيع واألم،   )ه(  
تشجيع أساليب الرضاعة املالئمة يف دور احلضانة للرضع املولـودين قبـل              )و(  

  األوان والرضع الذين يولدون دون الوزن العادي؛
 العادي الوزنحتسني إدارة شؤون الرضع املولودين قبل األوان والرضع دون           )ز(  

رجات موظفون مدربون، ورصد د   (عند الوالدة يف دور احلضانة على أيدي موظفني مؤهلني          
حرارة احلاضنات، ووضع احلاضنات بالقرب من مصحات التوليد لتفادي الوفاة نتيجة لقلـة       

  ؛)األوكسجني ودرجات احلرارة غري املؤاتية
 الذي ميـنح    ٢٠٠٧سن قوانني مالئمة من قبيل قانون محاية األمومة لعام            )ح(  

لـشريك يف احليـاة     لرضاعة الطبيعية وأسـبوعان ل    لغرض ا )  أشهر ٥(األم مزيداً من الوقت     
  ؛)للمساعدة بعد الوالدة مباشرة

 مبا يساهم   ، لوقايتهما من األمراض املعدية    ورضيعهاحتصني األم أثناء احلمل       )ط(  
ووقاية األم أثنـاء    . إىل حد كبري يف احلد من وفيات الرضع بسبب أمراض ميكن الوقاية منها            

 خدمات املولِّدات املاهرات، ومكافحـة      الرعاية املركّزة ملا قبل الوالدة، واللجوء إىل      (احلمل  
  ).املالريا

  وسائل منع احلمل    
 وحـسب الدراسـة     . نقطة لتوفري اخلدمات ألغراض تنظيم األسرة      ٤ ٣٤١يوجد    -٧٧

، تستخدم نسبة تقل بقليل عـن  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ة يف كينيا  يغرافية والصح ميواالستقصائية الد 
وُيـستخدم  . لتنظـيم األسـرة   ما  ا طريقة   يف كيني )  يف املائة  ٤٦(نصف النساء املتزوجات    
.  يف املائة أسـاليب تقليديـة      ٦فيما تستخدم نسبة    )  يف املائة  ٣٩(معظمهن أساليب عصرية    

ووسائل احلقن هي أكثر أساليب منع احلمل استخداماً، تليها حبوب منع احلمـل، وأخـرياً               
               ت يف الفئـة   ويبلغ استخدام منع احلمل ذروتـه يف صـفوف النـساء املتزوجـا            . التعقيم

  . عاما١٩ً و١٥، وهو أدىن ما يكون يف صفوف النساء يف سن ما بني  عاما٣٤ً-٣٠العمرية 
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وتوفر املرافق احلكومية موانع احلمل ألكثر من نصف مستخدمي الوسائل العـصرية           -٧٨
 خالل مصادر    يف املائة من وسائل منع احلمل من       ٣٦ر نسبة    يف املائة تقريباً، وتوفَّ    ٥٧بنسبة  

  .مثل املتاجرأخرى  يف املائة منها توفر من خالل مصادر خاصة ٦طبية خاصة و
من ) أ)(١(٤٣غري أن املادة . ومل يتم بعد سن مشروع قانون حقوق الصحة اإلجنابية  -٧٩

كن بلوغه من الـصحة،     ميالدستور اجلديد تنص على أن لكل شخص احلق يف أعلى مستوى            
  .يف خدمات الرعاية الصحية، مبا يف ذلك رعاية الصحة اإلجنابيةاألمر الذي يشمل احلق 

  اإلجهاض اآلمن    
على أن اإلجهاض غري ) أ(٢٦فيما يتعلق باإلجهاض، ينص الدستور اجلديد يف مادته   -٨٠

مسموح به إال إذا كان، يف رأي أخصائي مدرب يف جمال الصحة، أن هناك حاجة لعـالج                 
ا يف خطر، أو إذا كان مسموحاً به مبوجـب أي قـانون             عاجل أو أن حياة األم أو صحته      

  .مكتوب آخر

  احلمل يف سن مبكرة/املراهقاتتدابري منع محل     
تعاجل هذه املسألة يف شكل متعدد القطاعات للتصدي ملختلف األسـباب اجلذريـة              -٨١

.  املرافق وهناك وسائل خمتلفة لتنظيم األسرة متاحة بأسعار معقولة يف مجيع         . وإجياد احللول هلا  
كما أنه يتم التثقيف يف جمال اجلنس يف املدارس واملعاهد الثانويـة ويف املراكـز الـصديقة                 

وباإلضافة إىل ذلك يقوم القطاع اخلاص، فضالً عن املنظمات         . للشباب، يف مجيع أحناء البالد    
 معاجلة  كما تتم . غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين، بتنظيم برامج توعية لشباب املدارس         

 بسن تشريع لكبح هذه حتياجات هلا صلة باجلانب الثقايفحاالت محل املراهقات الناشئة عن ا
ولقد عاجل قانون الطفولة مسائل الزواج يف سن مبكرة، وتشويه األعضاء التناسلية            . الظاهرة

. مرتكيب هـذه األفعـال    املسلطة على   لإلناث، واالعتداء اجلنسي على األطفال، والعقوبات       
أخرياً تتم مساعدة املراهقات احلوامل الاليت يواجهن حتديات خمتلفة، يف مآوى آمنة ومـع              و

  .توفري حبوب منع احلمل يف احلاالت الطارئة لضحايا االعتداء اجلنسي

من لوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز ومكافحتهما          ل ٢٠٠٦عام  قانون  لما      
  على النساء والفتياتتأثري 
جيري بالفعل تنفيذ هذا القانون فيما يتصل بتوفري خدمات صـحية غـري متييزيـة                 -٨٢

ـ     ءوبد. اإليدز/لألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية      ل  سريان هذا القانون يكّم
والبحث عن عمل   . قائمة قبل إصدار القانون   اليت كانت   السياسات واالستراتيجيات الوطنية    

ضع العديد من أصحاب العمل الرئيـسيني، مبـا يف ذلـك            بشكل عام قد اخنفض، وقد و     
  . احلكومة، سياسات يف جمال العمل هلا عالقة بفريوس نقص املناعة البشرية أفادت منها النساء
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تأثري التدابري املتخذة فيما يتصل مبنع انتقال عدوى فريوس نقص املناعة البشرية مـن األم       
  إىل الطفل

  آليات الرصد والتقييم    
 يقوم اجمللس الـوطين ملكافحـة       ،من خالل عملية استعراض األداء السنوي املشترك        -٨٣

م بانتظام تقدم تنفيذ اخلطة االستراتيجية      اإليدز بعمليات استعراض سنوية وطنية منتظمة ويقيّ      
الذي ينطوي على   السلوك  تقييم ما إذا كانت املمارسات احلالية تشجع        الوطنية، مبا يف ذلك     

والـسياسة  . ريوس نقص املناعة البـشرية    من ف الوصول إىل خدمات الوقاية     أو تعرقل   خطر  
اإلجنابية واجلنـسية ذات    الشباب  الوطنية املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية تشجع صحة         

والتثقيف يف جمال فريوس نقص املناعة البشرية جزء من املنهاج املدرسـي            . الصلة بالفريوس 
جد باإلضافة إىل ذلك معلومات عن الصحة الوقائيـة متاحـة           ومنهاج التعليم الثانوي، وتو   

  .جملموعات السكان الضعيفة، مبا يف ذلك النساء

 يف حالة املرأة فيما يتصل بالوقاية من انتقال         املسجَّلتأثري التدابري املتخذة ملعاجلة التدهور          
  عدوى فريوس نقص املناعة البشرية من األم إىل الطفل

ستجابة يف جمال الوقاية وطرق انتقال العدوى فيما يتصل بفـريوس           حسب حتليل اال    -٨٤
الوقاية نفقات   يف املائة من     ١٦,٦، نسبة   ٢٠٠٩مارس  /آذارنفقت يف   نقص املناعة البشرية، أُ   

ومت حتقيق هدف االسـتراتيجية الوطنيـة   . انتقال العدوى من األم إىل الطفل على الوقاية من    
ثل يف توفري خدمات الوقاية من انتقال العدوى من األم إىل الطفل            الكينية املتعلقة باإليدز املتم   

وسجل ارتفاع يف الوعي بانتقال     .  يف املائة من املرافق اليت توفر الرعاية ملا بعد الوالدة          ٨٠يف  
 يف املائة من الرجال والنساء      ٨٧ سجلت نسبة    ٢٠٠٨ويف عام   . العدوى من األم إىل الطفل    

 يف املائة فقـط مـن       ٧٢لعدوى من األم إىل الطفل مقارنة مع نسبة         على أهنا واعية بانتقال ا    
  .٢٠٠٣ يف املائة من الرجال يف عام ٦٨النساء و

. والوعي مبعاجلة انتقال العدوى من األم إىل الطفل قد ارتفع أكثر من ذلك بكـثري                -٨٥
كـن  ونسبة النساء والرجال الذين يعلمون أن خطر انتقال العدوى مـن األم إىل الطفـل مي               

إذ  ٢٠٠٣ منـذ عـام      تختفيضه عن طريق تناول األم ألدوية معينة أثناء احلمل قد تضاعف          
. ٢٠٠٩-٢٠٠٨ يف املائة يف ٦٩ إىل ٢٠٠٣ يف املائة يف عام      ٣٣من  ارتفعت بالنسبة للنساء    

األمهات الاليت يتلقني مشورة فيما يتصل بفريوس نقص املناعة البـشرية           أعداد   تكما ارتفع 
 حيصل املزيد من النساء ،وبالتايل.  يف املائة٧٣ يف املائة إىل ٦١ة ملا بعد الوالدة من أثناء الرعاي

احلوامل على عالج باألدوية يقي من انتقال العدوى مبا خيفض نقل األم إىل الطفل لعـدوى                
يعشن بفـريوس   الاليت   مدة حياة النساء احلوامل      وإطالةاإليدز  /فريوس نقص املناعة البشرية   

  .اإليدز/اعة البشريةنقص املن
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  املساعدة يف توفري األدوية املضادة لفريوسات النسخ العكسي    
من فريوس نقص   ) للمستخدمني(لكينيا سياسة وطنية لتوفري خدمات الوقاية اجملانية          -٨٦

املناعة البشرية والعالج املضاد لفريوسات النسخ العكسي والتـدخالت يف جمـايل الرعايـة              
وأدوية مكافحة ناقالت العدوى واألدوية     . ريوس نقص املناعة البشرية    يتصل بف  فيماوالدعم  

. املضادة لفريوسات النسخ العكسي واألدوية املضادة للسل توفر جماناً يف املرافق احلكوميـة            
وهناك العديد من احلمالت يف وسائل اإلعالم وداخل املرافق الطبية الـيت تـشجع النـساء                

. طوعي علـى سـبيل املـشورة   راء فحص اختباري إججل والرجال على التوجه إليها من أ    
 منتشرة يف مجيع أحناء البالد مع بعض التفاوت بني املناطق           مرافق املشورة واالختبار الطوعي   و

 يف املائة من مراكز االستشارة واالختبار توجد يف املراكـز احلـضرية             ٦٠ونسبة  . اجلغرافية
. ئة من مراكز االختبار تقع يف املنـاطق الريفيـة        يف املا  ٤٠واحمليطة باملدن، يف حني أن نسبة       

هـذه  من أجل تدارك    مراكز االختبار املتنقلة للمناطق الريفية النائية       بترويج  وتقوم احلكومة   
 مت إدخال االختبار يف املرتل واالختبار من البيـت إىل البيـت             ،وباإلضافة إىل ذلك  . الثغرة

الستجابة وطرق انتقال العدوى يف جمال الوقاية من        حتليل ا (واالختبار أثناء التظاهرات العامة     
غري أن تـوفري اخلـدمات ذات الـصلة         ). ٢٠٠٩مارس  /آذارفريوس نقص املناعة البشرية؛     

  .بفريوس نقص املناعة البشرية يظل إىل حد كبري يعتمد على املاحنني

  املمتلكات وملكية األراضي ونساء األرياف    

  جملاالت اليت تغطيها االتفاقيةوضع املرأة الريفية يف مجيع ا    
إن وضع املرأة الريفية يف مجيع اجملاالت اليت تغطيها االتفاقية ينتظر أن يتحسن بتنفيذ                -٨٧

 مبسؤولية تيـسري ال مركزيـة       احلكومات احمللية فالدستور اجلديد ينص على إناطة      . الدستور
واالقتصادية وتوفري خدمات    لتشجيع التنمية االجتماعية     ،أجهزة الدولة، من بني أمور أخرى     

 جيب أن يكون لدى     ،١٧٥ومبوجب املادة   . قريبة من الناس وسهلة املنال يف مجيع أحناء كينيا        
مجيع حكومات احملافظات مصادر دخل ميكن االعتماد عليها لتمكينها من إدارة اخلـدمات             

ة يف كل حمافظة وتسليمها بشكل فعال؛ وجيب أال يكون أكثر من ثلثي أعضاء اهليئات التمثيلي    
وسوف يسمح ذلك للمرأة مبزيد الوصول إىل املناصب القيادية اليت ميكنها           . من جنس واحد  

  . انطالقاً منها أن حتدد وتفرض أولويات املسائل اليت هتمها
واحلكومات املكلفة هبذا األمر ستكون مسؤولة، يف مجلة أمور، عن الزراعة، مبـا يف       -٨٨

وانات، وتوفري اخلدمات الصحية على مستوى احملافظات، وتطـوير         ذلك احملاصيل وتربية احلي   
وتنظيم التجارة فيما بني احملافظات، مبا يشمل التعليم ملا قبل املدرسة االبتدائيـة، واملعاهـد               
املتعددة التقنيات يف القرى، ومراكز الصناعات املرتلية، ومرافق رعايـة األطفـال وتنفيـذ              

  .ددة بشأن املوارد الطبيعية وحفظ البيئةالسياسات احلكومية الوطنية احمل
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 يف املائة من مجيع صناديق التحويل للسلطات احمللية على برامج           ٢٠تنفق حالياً نسبة      -٨٩
وُسجلت زيادة يف خمصصات    . بربامج األهداف اإلمنائية لأللفية   بشكل رئيسي   أساسية تتعلق   

وتـشمل  . ويل مشاريع التنمية الريفية   صناديق التنمية على صعيد الدوائر لكل دوائر البلد لتم        
صندوق املعونة على صعيد    : الصناديق األخرى املكرسة لصاحل املرأة والرجل يف الريف ما يلي         

. الدوائر، وصندوق املنح املالية على صعيد الدوائر، وصندوق الطرقات على صعيد الـدوائر            
صة تنفق يف املتوسط علـى       يف املائة من األموال املخص     ٦٠وتشري البحوث إىل أن أكثر من       

املسخَّرة مـن   اللجان احمللية املنفقة لألموال     وجيب أن تتكون عضوية     . التعليم واملاء والصحة  
وقد كانت لذلك ميزة شغل النساء ملناصب قيادية        .  يف املائة على األقل من النساء      ٣٠نسبة  

سائل اليت هتم املرأة، مثل     على مستوى اجملموعات احمللية، وكذلك التأثري يف حتديد أولويات امل         
  .توفري املياه واخلدمات الصحية

وفيما يتعلق بالتمكني االقتصادي والتشغيل الذايت، تشجع احلكومة النساء يف املناطق             -٩٠
سمح للنساء باقتراض األموال    ي ي ذوق مشاريع املرأة والتنمية ال    الريفية على التوجه إىل صند    

 من األنشطة بأسعار فائدة معقولة جداً دون طلب كفيل أو           إلقامة املشاريع والقيام بغري ذلك    
ومن خالل اجلهود املشتركة بني وزارة الشؤون       . غري ذلك من املعامالت البريوقراطية املرهقة     

اجلنسانية والطفولة والتنمية االجتماعية وأعضاء الربملان احملليني، فضالً عن منظمات اجملتمعات        
الصندوق ومت بناء قدرات نساء األرياف لتمكينهن من احلصول         بوجود  الوعي  ازداد  احمللية،  

  .األرباح واخلسائرتتبع  وكذلك ،على األموال، واحلفاظ على سجالت بأعماهلن التجارية

  ملكية األراضي    
لكية النساء لألراضي، ينص    ملفيما يتعلق جبهود كينيا الرامية إىل زيادة النسبة املئوية            -٩١

على القضاء على التمييز على أساس نوع اجلنس يف القانون، ) و(٦٠ملادة يف االدستور اجلديد 
  .باألرض وامللكيةفيما يتصل واملمارسات العادات ويف 
واملـساواة  .  اجلنسانية فيما يتعلق باألرض للمسائلوتتطرق سياسة األراضي الوطنية       -٩٢

وتـستتبع  .  الوطنيـة  بني اجلنسني والتوزيع املنصف لألراضي مها يف صلب سياسة األراضي         
  .سياسة األراضي تنسيق التشريعات املتعلقة باألرض جلعلها تتفق مع هذه املبادئ

وضع السياسة العامة مبـادئ اإلدمـاج واملـشاركة         لومن بني املبادئ التوجيهية       -٩٣
وهذه املبادئ توفر أساساً لوضع أحكام تتعلق بالتساوي بني اجلنـسني    . واحلساسية اجلنسانية 

وتقترح سياسة األراضي الوطنية احلمايـة مـن القـوانني          . ية األراضي واستخدامها  يف ملك 
كما تقترح السياسة االعتـراف     )). و(٣٩الفقرة  (والعادات واملمارسات اليت متيز ضد املرأة       

حبقوق اجملتمعات احمللية يف األراضي واملوارد القائمة على األراضي اليت تراعي املصاحل املتعددة             
وتقترح السياسة أيضاً إلغـاء     . األراضي، مبن فيهم النساء، وتسجيل هذه احلقوق      ملستخدمي  
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القوانني القائمة وجترمي اللوائح والعادات واملمارسات اليت متيز ضد املرأة فيما يتصل باألرض             
  .من االتفاقية)  ه(٢وهذه املسائل تتفق مع املادة ). ٥-٢٢الفقرة (

ع الزراعي والسياسة الوطنية لإلرشاد يف قطـاع        ويوفر كل من وحدة تنسيق القطا       -٩٤
ووزارة الزراعة هي واحدة من الوزارات اليت وفرت خـدماهتا          . الزراعة الدعم للمرأة الريفية   

  . وضمنت انتفاع الرجل واملرأة يف األرياف من خدماهتا بالتساوي
أ اإلجـراءات   وبذلت احلكومة، من خالل وزارة التنمية التعاونية، جهوداً لتنفيذ مبد           -٩٥

  . التصحيحية داخل مجعيات التعاونيات الريفية

  جمموعات النساء الضعيفة    

؛ والعنف؛ واآلليات املتاحة لإلنـصاف وإعـادة         يف الداخل  حالة الالجئات واملشردات      
  التأهيل؛ ومعاقبة مرتكيب أعمال العنف ضد الالجئات واملشردات يف الداخل 

  لداخل يف كينياحالة الالجئات واملشردات يف ا    
إن وزارة الربامج اخلاصة مكلفة بإعادة التوطني وكذلك بتوفري اخلدمات لالجـئني              -٩٦

  . واملشردين يف الداخل الذين متثل النساء أغلبيتهم
وقد أنشأت وزارة الربامج اخلاصة جلاناً للسلم واملصاحلة يف مجيع املقاطعات، وهي              -٩٧

 من األعضاء، للمساعدة على املصاحلة بني اجملتمعـات          وعدة مئات تقريباً   ٣٠تتألف مما بني    
ـ   . وتشكل املرأة جزءاً ال يتجزأ من جلان الـسالم        . احمللية واحلفاظ على السالم    يِّن وقـد ُع

موظفون مسؤولون يف املقاطعات للعمل يف اجملتمعات احمللية املتضررة وأنيطوا بواليات حمددة            
كما مت فتح مراكز شرطة جديـدة       . تمعات احمللية للسهر على استتباب السلم والوفاق يف اجمل      

  .باملناطق اليت تشهد توتراً
         بعـد االنتخابـات    وتسلِّم احلكومة بتشرد األشخاص ليس فقط نتيجة العنف ملـا             -٩٨

وقد وضعت الوزارة بـرامج إلعـادة       .  وإمنا أيضاً يف الفترة السابقة     ٢٠٠٨-٢٠٠٧للفترة  
ويف األثناء، عـززت وزارة الـربامج   .  فترة زمنية معينةظرف يف   توطني املشردين يف الداخل   

اخلاصة األمن حول خميمات الالجئني وفتحت مراكز شرطة يف األماكن االستراتيجية بالقرب            
  .من املخيمات

مع اجملتمع الدويل، وال سيما مع مفوضية       يف هذه اجلهود    وواصلت احلكومة تعاوهنا      -٩٩
 وفيما يتعلق بالالجئني واملشردين يف الداخل، تعمل        .ون الالجئني  املتحدة السامية لشؤ   األمم

احلكومة عن كثب مع اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت بـشأن مـسائل االسـتجابة               
  .اإلنسانية وإعادة التوطني واألمن
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منـع االسـتغالل      "  وأطلقت املفوضية ومعها الشركاء يف التنفيذ مشروعاً يعرف ب          -١٠٠
ومن املفترض أن يدعم هـذا املـشروع        . يف خميمات الالجئني يف كينيا    "  اجلنسيني واالعتداء

ويعزز املبادرات الربناجمية والعملية ملنع حاالت االستغالل اجلنسي يف خميمـات الالجـئني             
لـشؤون  ية مالـسا ري تنفيذ هذا املشروع برعاية مفوضية األمم املتحدة      جيو. واالستجابة هلا 

  .ياالالجئني وحكومة كين
 ضـابطة امـرأة ومـن       ٣٢ تتألف من    عملوشكلَّت قوات الشرطة الكينية فرقة        -١٠١

منظمات اجملتمع املدين للتحقيق يف ادعاءات العنف ضد املرأة يف خميمات املشردين يف الداخل              
  .ومقاضاة مرتكبيها

 حتت وتقوم أيضاً جمموعة فرعية نابضة باحلياة معنية بالعنف القائم على أساس اجلنس   -١٠٢
عاجلة مسائل من بينها املسائل املتعلقة بـاملرأة يف خميمـات           مبرعاية وزارة الشؤون اجلنسانية     

  .الالجئني

  العالقات العائلية    

   إرغام الفتيات على الزواج قسراًجهود الدولة واجملتمع املدين الرامية إىل منع    
رات فيما يتعلق حبقوق اإلنسان     ال يزال اجملتمع املدين نشطاً جداً يف إعمال بناء القد           -١٠٣

وزادت وزارة الشؤون اجلنسانية من اليقظـة علـى         . املسؤولني عن إنفاذ القانون   مستهدفاً  
 مبن  ،مستوى اجملتمعات احمللية، مما أسهم يف منع الزواج املبكر من خالل تدخل أعوان اإلدارة             

  .فيهم رؤساء املكاتب واملسؤولني عن األطفال

عديل قانون الطفل، الذي يقضي بتحمل الرجال الذين هـم آبـاء            سن مشروع قانون ت       
  سؤولية عن أطفاهلماملألطفال مولودين خارج إطار الزوجية 

  مشروع قانون تعديل قانون الطفل    
 من ٥٣غري أن املادة . مل يعتمد بعد مشروع قانون تعديل قانون الطفل ليصبح قانوناً       -١٠٤

ضع واجباً دستورياً   ت واجبات الوالدين جتاه أطفاهلم و     حتدد الدستور اجلديد املتعلقة باألطفال   
. املسامهة بالتساوي يف رعاية أطفاهلم    يتمثل يف   على عاتق الوالدين املتزوجني وغري املتزوجني       

لكل طفل احلق يف الرعاية واحلماية األبويـة، وهـذا          : ما يلي )    ه)(١(٥٣وقد جاء يف املادة     
، سواء كانا متزوجني أو غـري  بني األم واألبرعاية الطفل التساوي يف املسؤولية عن     يشمل  

غري متزوجني، وهذا يتفق مع توصية اللجنـة الـواردة يف مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة                
)CEDAW/C/KEN/CO/6 ٤٤، الفقرة.(  
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  النساء املسّنات والنساء الاليت يعانني من إعاقة    

  من إعاقة يف اجملاالت اليت تغطيها االتفاقيةحالة النساء املسّنات والنساء الاليت يعانني     

  حالة النساء املسّنات    
 من الدستور اجلديد احلكومة بضمان احلقوق للمـسّنني وضـمان           ٥٧ُتلزِم املادة     -١٠٥

 الدولة الطرف بالسهر على متتع ُتلزِمكما . إمكانية مشاركة املسّنني مشاركة كاملة يف اجملتمع 
 املسّنني احلـق يف     ٥٧ام، وعدم تعرضهم لإليذاء؛ وأخرياً متنح املادة        املسّنني بالكرامة واالحتر  

  .الرعاية واملساعدة من كل من أسرهم ومن الدولة
واحلكومة ملتزمة بالسهر على متتع املسّنني حبياة هادفة وكرمية يف ظل التمتع جبميـع              -١٠٦

ّنني من رجـال ونـساء      وتعتزم احلكومة تيسري خلق بيئة تتاح فيها للمس       . احلقوق دون متييز  
. وقد وضعت سياسة وطنية للمسّنني    . فرص املضي يف استخدام مهاراهتم ومعارفهم وخرباهتم      

وتسلِّم هذه السياسة العامة بالتغريات اجلنسانية لدى الشيخوخة وتقترح استنباط برامج حمددة        
تـأمني  ومتت أيضاً مراجعـة صـندوق       . تشمل التطرق لألشخاص املسّنني املصابني بإعاقة     

  . عاما٦٠ًاالستشفاء الوطين ليشمل األعضاء املسامهني بعد بلوغ سن 
، ٢٠١٢-٢٠٠٩لفترة  لووضعت احلكومة االستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية         -١٠٧

اليت هلا هدفان رئيسيان يتمثل أحدمها يف تلبية احتياجات أفقر الناس وأضعفهم، مبـن فـيهم     
نساء الاليت يعشن يف املناطق الريفية، فيما يتمثل الثاين يف التوصل           النساء املسنات، وال سيما ال    

الطويل إىل إقامة نظام للحماية االجتماعية والعمل هبذا النظـام حلمايـة النـساء              األجل  يف  
ويـشمل  . والرجال ضعفاء احلال من األحداث غري املتوقعة اليت ُيحتمل أن تؤثر يف رفاههم            

. حلياة، والصحة، والعمل، وسبل العيش، والكوارث الطبيعية      ذلك التدخل يف جماالت دورة ا     
 ضعافوتعتزم احلكومة زيادة امليزانية املخصصة للحماية االجتماعية تدرجيياً لتلبية احتياجات           

 الرجال والنساء يف حمافظـات      وبدأ. ديد تأثري هذه االستراتيجية   ومن السابق ألوانه حت   . احلال
 للحماية االجتماعية، يتلقون أمواالً ومـساعدات منتظمـة         معينة، يف إطار الصندوق الوطين    

  .ملساعدهتم على أن يعيشوا حياة هادفة ومرحية وكرمية

  حالة النساء الاليت يعانني من إعاقة    
ُيلزم الدستور اجلديد احلكومة بتشجيع تطوير لغـة اإلشـارات وطريقـة بـراي                -١٠٨

جيات االتصال املتاحة لألشخاص ذوي     للمكفوفني يف كينيا وغري ذلك من أشكال وتكنولو       
كما يفرض الدستور اجلديد على أجهزة الدولة واجب معاجلة احتياجات          ). ٣املادة  (اإلعاقة  

النساء واملـسنني واألشـخاص ذوي      جمموعات  اجملموعات الضعيفة يف اجملتمع، مبا يف ذلك        
  )).٣(٢١املادة (اإلعاقة 
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تتطرق حتديداً الحتياجـات األشـخاص ذوي        من الدستور اجلديد اليت      ٥٤واملادة    -١٠٩
اإلعاقة، مبن فيهم النساء، ختوِّل لألشخاص ذوي اإلعاقة احلق يف املعاملة بكرامة واحترام ويف              

نحهم احلـق يف الوصـول إىل       متكما  .  ال حتط من كرامتهم    خماطبتهم والتوجه إليهم بطريقة   
كن ووسـائل النقـل العـام       املؤسسات التعليمية والوصول بشكل معقول إىل مجيع األمـا        

وأخـرياً  . إعاقتهمواملعلومات؛ والوصول إىل املواد والوسائل للتغلب على القيود الناشئة عن           
 يف املائة على األقل     مخسة الدولة بضمان التنفيذ التدرجيي ملبدأ أن تكون نسبة          ٥٤ُتلزِم املادة   

  .عاقةمن أعضاء اهليئات االنتخابية والتعليمية من األشخاص ذوي اإل
كما ينص الدستور اجلديد على التمثيل املنصف لألشخاص ذوي اإلعاقة، ويقـضي         -١١٠

كما يقضي الدستور اجلديد بأن     ). ٨٢املادة  (مبراعاة احتياجاهتم يف مجيع العمليات االنتخابية       
األعضاء االثين عشر الذين تعينهم األحزاب السياسية       من بني   يكون األشخاص ذوو اإلعاقة     

وباإلضافة إىل ذلك، ينص الدستور على أن جملس شيوخ احلكومة اجلديدة جيب أن             . نيةالربملا
  )).د)(١(٩٨املادة (، رجل وامرأة، ميثالن األشخاص ذوي اإلعاقة عضوانيكون لديه 

وتشمل االستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية استجابة الدولة حلماية األشخاص           -١١١
وتستتبع التدابري الالزمة هلـذه احلمايـة   . أوجه الضعف واحلرمان  ذوي اإلعاقة من املخاطر و    

اختاذ تدابري لتأمني التعليم، والرعاية الصحية، والرعاية االجتماعية، وسبل العيش، واحلـصول     
  .على دخل وعمل مستقرين

   من الربوتوكول االختياري٢٠ من املادة ١تعديل الفقرة     

  لربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقيةالتقدم احملرز صوب االنضمام إىل ا    
ال تزال املناقشات لغرض املصادقة على الربوتوكول االختياري امللحـق باالتفاقيـة              -١١٢
غري أنه مل يتم التوصل إىل أي قرار فيما يتعلق باملصادقة علـى هـذا الربوتوكـول                 . جارية

 املتعلقة بتوقيت انعقاد اللجنة     ٢٠ من املادة    ١بيد أن مسألة القبول بتعديل الفقرة       . االختياري
  . مل تناقش
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  ١اجلدول 
  ٢٠٠٨-٢٠٠٢، )بالنسبة املئوية( التعليم االبتدائي إمتاممعدالت 

  ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور املقاطعة

 ٥٨٫٤ ٨٧٫٩ ٥٨٫٨ ٨٨٫٠ ٥٣٫٢ ٨٠٫٢ ٥٠٫٠ ٧٣٫٧ ٤٧٫٣ ٦٩٫٢ ٤٠٫٢ ٥٩٫٥ ٣٦٫٦ ٥٤٫٠ الساحلية

 ٨٥٫٣ ٨٧٫٣ ٨٥٫١ ٨٧٫٣ ٨٢٫٣ ٨٥٫٨ ٨٩٫٨ ٩١٫٠ ٩٢٫١ ٩١٫٥ ٨٤٫٤ ٨٢٫٥ ٨٠٫٠ ٧٨٫٧ الوسطى

 ٨٠٫٢ ٨٨٫١ ٨٠٫٠ ٨٨٫٣ ٧٥٫٩ ٨٣٫٢ ٧٨٫٥ ٨٥٫٤ ٧٩٫١ ٨٣٫٥ ٧١٫٣ ٧٣٫٢ ٦٥٫٢ ٦٥٫٨ الشرقية

 ٥٦٫٤ ٥٣٫١ ٥٧٫٢ ٥٣٫٧ ٥٢٫٤ ٤٨٫٥ ٥٠٫٨ ٤٦٫٤ ٤٦٫٦ ٤٣٫٣ ٤٢٫٥ ٣٩٫٣ ٤٠٫١ ٣٧٫٤ نريويب

 ٨٣٫٤ ٩٣٫٥ ٨٣٫٢ ٩٣٫٥ ٧٨٫١ ٨٨٫١ ٧٩٫٨ ٨٨٫٠ ٧٦٫٦ ٨٤٫١ ٦٩٫٨ ٧٥٫١ ٦٤٫٠ ٦٩٫١ املتصدعوادي ال

 ٨١٫٥ ٩٢٫٨ ٨١٫٦ ٩٢٫٩ ٧٥٫٠ ٨٥٫٧ ٧٤٫٩ ٨٥٫٩ ٧٥٫٥ ٨٤٫٥ ٦٦٫٩ ٧٢٫٢ ٦٠٫٣ ٦٥٫٣ الغربية

 ٧٢٫١ ٨٩٫٤ ٧٢٫٠ ٨٩٫٩ ٦٨٫٠ ٨٦٫٧ ٦٩٫٧ ٨٩٫٣ ٦٩٫٨ ٨٨٫٠ ٦٣٫٧ ٨٠٫٢ ٥٩٫٣ ٧٣٫٦ نيانزا

 ٢٢٫٥ ٥٠٫١ ٢١٫٧ ٤٩٫٩ ١٥٫٧ ٤٢٫٧ ١٥٫٤ ٣٩٫١ ١٤٫٨ ٣٩٫٠ ١٤٫٢ ٣٢٫٧ ١١٫٣ ٢٨٫٥ الشمالية الشرقية

 ٧٥٫٣ ٨٥٫١ ٧٥٫٧ ٨٦٫٥ ٧١٫١ ٨١٫٦ ٧٢٫٨ ٨٢٫٤ ٧٢٫١ ٨٠٫٣ ٦٥٫٢ ٧١٫٣ ٦٠٫١ ٦٥٫٥ املعدل الوطين

  ٧٩٫٥  ٨١٫٠ ٧٦٫٣ ٧٧٫٦ ٧٦٫٢ ٦٨٫٢ ٦٢٫٨ املعدل اإلمجايل

  .٢٠٠٩ و٢٠٠٢؛ نظام معلومات إدارة شؤون التعليم ٢٠٠٧-٢٠٠٣الكتيب اإلحصائي لوزارة التعليم : املصدر  

  ٢اجلدول 
  ٢٠٠٨-٢٠٠٠معدالت التسجيل الصافية يف املدارس الثانوية حبسب اجلنس واملنطقة؛ 

  ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٠ 

 إناث  ذكور إناث  ذكور  إناث  ذكور  ثإنا  ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور املقاطعة
 ٢٢٫٧٣١٫٢٢٥٫٧ ٢٥٫٩٢٠٫٧٢٩٫٢ ٢٠٫٦١٨٫٣ ١٨٫٣٢٦٫٧١٩٫٥ ٧٫٣٧٫٨٢٢٫٧ الساحلية

 ٥١٫٣٥٧٫٢٥٧٫٦ ٤٨٫٣٤٧٫٦٥٣٫٣ ٤٢٫٦٤٢٫٨ ٤٦٫٤٤٤٫٨٤٥٫١ ٢٠٫١٢٤٫٦٤٢٫٤ الوسطى

 ٣٧٫٥٤٤٫١٣٨٫٣ ٣٦٫٠٣٣٫٧٤٣٫٦ ٣٣٫٨٣٢٫٣ ٣٢٫٩٣٥٫٢٣٣٫٥ ١٣٫١١٤٫٤٣٣٫٢ الشرقية

 ٣١٫٣٤٠٫٢٣٢٫٣ ٢٥٫٢١٧٫٥٣٩٫٩ ٢٣٫٨١٧٫٢ ٨٫٧٣٠٫٣١٩٫٠ ١٠٫٥٧٫١١٦٫٤ نريويب

 ٣٠٫٨٣٩٫٥٣٢٫٥ ٣٤٫٣٢٨٫١٣٧٫٤ ٢٩٫٠٢٤٫٢ ٢٤٫٣٢٩٫٩٢٤٫٥ ١١٫٧١١٫٥٢٧٫٦ الوادي املتصدع

 ٣٢٫٨٤١٫٣٣٥٫٦ ٣١٫٥٢٨٫٦٤٠٫٠ ٣٢٫٢٢٧٫١ ٢٩٫٥٣١٫٩٢٩٫٠ ١٥٫٣١٦٫٤٢٨٫٣ الغربية

 ٣٠٫٦٤٧٫٦٣٢٫٧ ٣٧٫٧٢٨٫٧٤٤٫٤ ٣٥٫٨٢٦٫٣ ٢٨٫٦٣١٫٩٢٣٫١ ١٨٫٨١٥٫٦٣٢٫٤ نزانيا

 ٤٫٤١٠٫٢٦٫٤ ٨٫٦٣٫٦٩٫٧ ٦٫٤٣٫٢ ٢٫٦٦٫١٣٫٠ ٣٫٢٢٫٠١٤٫٠ الشمالية الشرقية

 ٣٣٫٣٤٦٫٣٣٨٫٨ ٣٤٫٦٢٩٫٩٤٠٫٤ ٣١٫٣٢٧٫٢ ٢٧٫٤٣٢٫١٢٧٫٦ ١٣٫٩١٤٫٠٢٩٫٧ اجملموع

    ٤٢,٥   ٣٦,٨    ٣٢,٢    ٢٩,٣    ٢٩,٨    ٢٨,٥    ١٤,٠   املعدل اإلمجايل

  .٢٠٠٩وزارة التعليم؛ : املصدر  
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  ٣اجلدول 
  التسجيل يف اجلامعات وعلى مستوى التعليم العايل

٢٠٠٨/٢٠٠٩ ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ٢٠٠٦/٢٠٠٧ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ ٢٠٠٣/٢٠٠٤ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ 

 إناث ذكور إناث رذكو إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور 

 ٤٩ ٣٠٤ ٧٣ ٥٤٣ ٤٧ ٤٦٤ ٧٠ ٧٧٥ ٤٣ ٨٨٤ ٦٨ ٣٤٥ ٣٣ ٥١١ ٥٨ ٨٠٥ ٣٣ ٥٥٠ ٥٧ ٩٩١ ٣٠ ٥٩٢ ٥١ ٥٠٠ ٢٩ ٨٦٢ ٥١ ٠٩٩ املستوى اجلامعي

 ١٠ ٨٠٦ ١١ ٤٢٢ ١١ ٤٨٠ ١١ ٤٢٨ ١١ ٣٥٢ ١١ ٢٦٨ ١١ ٢٦٦ ١١ ٠٦٩ ١١ ٢٧٩ ١٠ ٥٦٠ ١٠ ٦٢٨ ١٠ ٥٠٨ ٩ ٦٣٥ ١٠ ٥٤٢ تدريب املعلمني

تقين التدريب ال
 /واملهينوالصناعي 
وم ـمعاهد العل

 والفنون التطبيقية

٤١ ٢٨٥ ٤٣ ٩١٥ ٣٥ ٥٧٤ ٣٨ ٩٤٢ ٣٤ ٦٢٦ ٣٦ ٥٤١ ٣٤ ٤٤٢ ٣٦ ٠٧٠ ٣٢ ٨٢١ ٣٣ ٩١٦ ٢٧ ٣٤١ ٢٩ ٠٠١ ٢٥ ٦٢٥ ٢٦ ٦٢٩ 

  .تقارير وزارة التعليم: املصدر
  )الرمسي وغري الرمسي(النساء يف القطاع اخلاص متثيل 

 القطاع
ئوية للنساء  نسبة التمثيل امل  

 ي التنظيماملستوىعلى 
النسبة املئويـة علـى     

 مستوى اإلدارة
النسبة املئوية على   
 املستوى التنفيذي

ة ـالنسب
 اإلمجالية

     : القطاع الرمسي-١

 ٣٧٫٢ ٣٢٫٨ ٣٧٫٠ ٤١٫٧ الزراعة واحلراجة

 ١٨٫٣ ٢٢٫٩ ١٩٫٠ ١٣٫١  واحملاجراملناجم

 ٣٢٫٣ ٣٠٫٩ ٣٦٫٠ ٣٠٫١ التصنيع

 ٣٠٫٨ ٣٠٫٩ ٢٧٫٠ ٣٤٫٦ اء والطاقة واملاءالكهرب

 ١٨٫٠ ٢٣٫٣ ٢٠٫٠ ١٠٫٨ البناء والتشييد

 ٤٠٫٩ ٣٩٫٦ ٤٨٫٠ ٣٥٫٢ التجارة واملطاعم والفنادق

 ٢٤٫١ ٢٨٫٤ ٢٤٫٠ ١٩٫٩ النقل واملواصالت

 ٣٤٫٨ ٣٣٫٦ ٣٩٫٠ ٣١٫٧ التأمني املايل والعقارات واألعمال التجارية

 ٤٢٫٣ ٤٠٫٧ ٤٤٫٠ ٤٢٫١ جتماعيةاخلدمات اجملتمعية والشخصية واال

 ٤٥٫٢ ٤٩٫٠ ٤٧٫٠ ٣٩٫٥ املؤسسات ومدارس التدريب

 ٣٣٫٥ ٣٧٫٢ ٣٩٫٠ ٣٤٫٣ التمثيل اإلمجايل يف القطاع الرمسي

 ٢٧٫٥ - ٣٢٫٠ ٢٢٫٩  القطاع غري الرمسي-٢

  .٢٠٠٩ الدراسة االستقصائية امليدانية لعام :املصدر

        


