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

 الدورة التاسعة والثالثون
   ٢٠٠٧أغسطس / آب١٠ - يوليه/ متوز٢٣

 القضايا واألسئلة املطروحة فيما يتعلق بالنظر يف التقارير الدوريةبقائمة   
 

 كينيا  
 
 اخلــامس ني الــدوري اجلــامع للتقريــرينيف التقريــرنظــر الفريــق العامــل ملــا قبــل الــدورة    - ١

 ).CEDAW/C/KEN/6(والسادس املقدم من كينيا 
 

 حملة عامة  

ــر يــشري  - ٢ ــشارية  إىل عقــد التقري ــة اجتماعــات است ــنيثالث ــب ومنظمــات  احلكومــة ي ممثل
يـة  يرجـى حتديـد اإلدارات احلكوم  ). ١الفقـرة  (اجملتمع املدين يف إطـار عمليـة التحـضري للتقريـر         

باعتماده وعرضـه علـى     قد قامت   احلكومة  وبيان ما إذا كانت      ،اليت شاركت يف حتضري التقرير    
 .أم ال الربملان قبل تقدميه إىل اللجنة

علــى  اخلتاميــة اتعمــيم تعليقاهتــأن جيــري علــى نطــاق واســع يف كينيــا  طلبــت اللجنــة و - ٣
رجــى إتاحــة معلومــات عــن ي. )١( الثالــث والرابــعنيالــدوريذلــك البلــد اجلــامع لتقريريــه تقريــر 

 .التدابري اليت اختذت استجابة هلذا الطلب
 

_________________ 
، اجلـزء األول،    )A/58/38( ٣٨سون، امللحـق رقـم      الوثـائق الرمسيـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الثامنـة واخلمـ             انظر   )١( 

 .٢٣٠باء، الفقرة الفرع الفصل الرابع، 
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  الدستورية والتشريعية واآللية الوطنية للنهوض باملرأةاملسائل  

بـني  ساواة  املـ التقريـر إىل أن اإلصـالح الدسـتوري يف كينيـا كـان سـيعاجل مـسألة                  يشري   - ٤
قتــرح رفــض يف اســتفتاء وطــين أجــري يف  ن الدســتور اجلديــد املدســتوريا، إال أ  والرجــلاملــرأة
يرجى ذكـر القـضايا والـشواغل اخلاصـة الـيت أثارهـا اجملتمـع         . ٢٠٠٥نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢١

املــرأة، والكــيين فيمــا يتعلــق بأحكــام الدســتور اجلديــد املقتــرح املتــصلة باملــساواة بــني الرجــل     
 .اكومة اتباعه من أجل التصدي هلوحتديد األسلوب الذي تنوي احل

بعمليـة  مـن جديـد     رجى كذلك اإلشـارة إىل مـا إذا كانـت احلكومـة تعتـزم املبـادرة                 يو - ٥
إلصـالحات   املزمـع اتباعهـا علـى مـستوى ا          وحتديـد االسـتراتيجيات البديلـة      ،إصالح دسـتوري  

رجـى علـى اخلـصوص    يو. حبكـم القـانون   التشريعية من أجـل تعزيـز االمتثـال ألحكـام االتفاقيـة      
 ١أي خطط ترمي إىل إدراج تعريـف للتمييـز ضـد املـرأة وفقـا للمـادة                  هناك  كانت  ما إذا   بيان  

قـانون يتعلـق باملـساواة علـى النحـو      يف إطـار    من االتفاقية يف صلب القانون، علـى سـبيل املثـال            
 .٢٨ الفقرة  يفكذلكو ١٧املشار إليه يف الفقرة 

. الربملـان يف مل يبت فيها بعـد   يتويوجه التقرير االنتباه إىل مشاريع القوانني املتراكمة ال    - ٦
يرجى ذكر التدابري اليت اختذهتا احلكومة أو تعتزم اختاذها من أجل العمل مع الربملان حىت تـوىل                 

رجى اإلشارة كـذلك    يو. مشاريع القوانني املتعلقة باملساواة بني اجلنسني     اعتماد  أولية عالية إىل    
مـثال  (ة بني املرأة والرجل واملشار إليها يف التقريـر          إىل مشاريع القوانني املختلفة املتعلقة باملساوا     

والــيت قدمتــها احلكومــة أو تعتــزم ) ٨٤ و ٣٦ و ٣٠  و٢٨يف الفقــرات  القــوانني املــشار إليهــا
ــةحبــ وذلــك ،تقــدميها أو إعــادة تقــدميها إىل الربملــان  تقــدمي بيــان إضــايف  رجــى يو. سب األولوي

 .التشريعاتهذه صدار خمتلف إلبالتوقيتات احملددة املتوخاة 

 امللكيـة واملـرياث جمحفـة يف حـق          حبقـوق ويالحظ التقريـر أن القـوانني العرفيـة املتعلقـة            - ٧
فهـي  تـصحيح هـذه االخـتالالت،       حاولت  قانون املرياث   أحكام   ورغم أن ). ١٠الفقرة  (املرأة  

نــسني يف مبــدأ املــساواة بــني اجلأعمــل ويــشري التقريــر إىل أن القــضاء . قيودال بــةمرهونــال تــزال 
تقيــيم ألثــر هــذه تقــدمي رجــى ي). ١٢الفقــرة  (ذلكلــ  أمثلــةذكــرعــدد مــن قــضايا املــرياث مــع 

القــضايا فيمــا يتعلــق بقــدرة املــرأة علــى العمــوم علــى إثبــات مبــدأ املــساواة يف احلقــوق يف هــذا  
 محـالت التوعيـة واإلعـالم، مـن أجـل           يف ذلـك تنظـيم    وما هي التدابري الـيت اختـذت، مبـا          . اجملال
 علـى حنـو يـدعم     ان معرفة املـرأة بأحكـام قـانون املـرياث وبالقـضايا الـيت بـت القـضاء فيهـا                     ضم

 املساواة بني اجلنسني؟

ويــشري التقريــر إىل اللجنــة الوطنيــة املعنيــة بالقــضايا اجلنــسانية والتنميــة ودورهــا يف          - ٨
 ٣٧ - ٣٤  و١٩ و ١٨انظــر علــى اخلــصوص الفقــرات    (االرتقــاء باملــساواة بــني اجلنــسني    
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ــيم  ). ٦٠ و ــة و أليرجــى تقــدمي تقي ــر عمــل اللجن ــشائها   لث ــذ إن ــائج الــيت حتققــت من عــام يف لنت
 يف ، فضال عن تقييم للكيفية اليت يتم وفقها التصدي ألوجه الضعف والقـصور املمكنـة   ٢٠٠٤
ويرجى كذلك تقدمي معلومات مستكملة عـن إنـشاء شـعب معنيـة بالقـضايا اجلنـسانية           . عملها

 ).٢٠الفقرة (ختصة  الوزارات امليف

صدد وضـع خطـة عمـل ممتـدة         بـ إىل أن احلكومـة      )٣٣ و   ١٨الفقرتان  (ويشري التقرير    - ٩
رجـى اإلشـارة   ي. لقضايا اجلنسانية والتنميـة   يف جمال ا  على مخس سنوات لتنفيذ السياسة الوطنية       

وبيـان   ،مت وضـعها  كـان قـد     مـا إذا    بيـان   اخلطـة، وعلـى اخلـصوص       إعداد  إىل املرحلة اليت بلغها     
 وحتديد املوارد املاليـة أو املـساعدة التقنيـة الـيت أتاحهـا اجملتمـع                ،الرئيسية واستراتيجياهتا  أهدافها

رجـى  يو. جـل تنفيـذها، والنتـائج الـيت قـد تكـون قـد حتققـت فعـال يف هـذا الـصدد                    أالدويل من   
سري ويرجـى أيـضا تفـ     . كذلك اإلشارة إىل آليات الرصد والتقييم اليت وضعت من أجـل اخلطـة            

 ٢٩الفقـرات   ( املتعلقـة باملـساواة بـني اجلنـسني والتنميـة            ٥فحوى وهدف الورقة الدورية رقـم       
 . وصلتها بالسياسة الوطنية وخطة العمل) ٣٥ و ٣٣ و
 

 القوالب النمطية والتعليم  

طلبــت اللجنــة يف تعليقاهتــا اخلتاميــة الــسابقة إىل الدولــة الطــرف أن تعــزز اجلهــود الــيت   - ١٠
 اجملتمـع بـضرورة تغـيري املواقـف املقولبـة والتـصرفات التمييزيـة جتـاه املـرأة            توعية أجل   تبذهلا من 
رجــى ي). ٦٣-٥٥الفقــرات (وينــاقش التقريــر التــدابري املتخــذة اســتجابة هلــذا الطلــب . والفتــاة

 وضــعكــان قــد مت ويرجــى ذكــر مــا إذا . إتاحــة مزيــد مــن املعلومــات عــن أثــر التــدابري املتخــذة
ترمــي إىل وضــع حــد  ملة ذات أهــداف وجــدول زمــين وآليــات رصــد حمــددة   اســتراتيجية شــا

 .لمواقف املقولبةل

 واخلطوات العملية املتخـذة مـن أجـل          القائم ويقدم التقرير معلومات عن اإلطار القانوين      - ١١
انظــر أيــضا توصــية اللجنــة يف تعليقاهتــا  (القــضاء علــى ممارســة تــشويه األعــضاء التناســلية لألنثــى  

ــة  ــسابقةاخلتامي ــذه املمارســات    لكــن، )٢()ال ــضا إىل اســتمرار ه ــشري أي ــر ي ــدمي  .  التقري يرجــى تق
مارســة تــشويه وضــع حــد ملمعلومــات عــن االســتراتيجية العامــة الــيت تتبعهــا احلكومــة مــن أجــل  

ويرجـــى تقـــدمي مزيـــد مـــن املعلومـــات عـــن دور كبـــار املـــسؤولني . لألنثـــىاألعـــضاء التناســـلية 
الربملـان واملـسؤولون احلكوميـون، يف االضـطالع بـدور قيـادي مـن         أعـضاء  مبن فـيهم  العموميني،  

 املاضـية تقـدمي إحـصاءات سـنوية عـن الـسنوات اخلمـس           كذلك  أجل وضع حد هلذه املمارسة، و     
 . صفوف الفتيات والنساء الراشداتعدد حاالت تشويه األعضاء التناسلية لألنثى املسجلة يفل

_________________ 
 .٢١٤  و٢١٣املرجع نفسه، الفقرتان  )٢( 
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غـري  .  تشمل االجتاهات الـسائدة فيـه      يدان التعليم ويعرض التقرير بيانات إحصائية يف م      - ١٢
مبـا يف ذلـك     يف الدولـة الطـرف،      قائمـة   تعليميـة   خيلـو مـن اإلشـارة إىل أي سياسـات           أن التقرير   

، لبلوغهـا  زمينواإلطـار الـ    ،بتعليم الفتاة واملـرأة يف مجيـع املـستويات        األهداف والغايات املتعلقة    
 . دمي هذه املعلوماتيرجى تق. والنتائج اليت حتققت حىت اآلن

 التعلـيم االبتـدائي،    مبدأ جمانية وإجباريةويشري التقرير إىل التحديات اليت تعترض تنفيذ  - ١٣
كيف تواجه احلكومـة هـذه التحـديات    ). ١٠٥الفقرة (ومنها نقص املدرسني يف بعض املناطق      

 ديات وما هي النتائج اليت حتققت؟وغريها من التح

.  الــزواج املبكــر واإلكــراه علــى الــزواج يتنتبــاه إىل اســتمرار ظــاهرويوجــه التقريــر اال - ١٤
. رجــى اإلشــارة إىل األثــر الــذي خيلفــه هــذا الــزواج علــى قــدرة الفتــاة علــى مواصــلة تعليمهــا  ي

  يف صــفوف الفتيــاتوينبغــي أن تــشمل اإلجابــة معلومــات عــن معــديل التوقــف عــن الدراســة  
ــات، و  ــيح لل  عــنومحــل املراهق ــيت تت ــدابري ال ــات  الت ــشابات مواصــلة   احلوامــل فتي واألمهــات ال

 .دراستهن يف املناطق احلضرية والريفية
 

 العنف ضد املرأة  

 علـى أن تـويل االهتمـام علـى           الـسابقة  حثت اللجنة الدولة الطـرف يف تعليقاهتـا اخلتاميـة          - ١٥
. والفتـاة  العنـف ضـد املـرأة     ظـاهرة سبيل األولويـة العتمـاد تـدابري شـاملة ترمـي إىل التـصدي إىل       

صـدر مـؤخرا وعـن      أيرجى تقدمي معلومات مستكملة عن القانون املتعلق باجلرائم اجلنسية الـذي            
ويرجــى كــذلك تقــدمي معلومــات مــستكملة عــن عــدد القــضايا الــيت نظــر فيهــا القــضاء   . تنفيــذه

 .٢٠٠٣ قانون آداب مهنة املوظفني العموميني لعام مبوجباألحكام باإلدانة الصادرة و

 ت أجريـ  يت التقرير إىل الدراسة االستقصائية الوطنية بـشأن العنـف ضـد املـرأة الـ               ريشوي - ١٦
يرجـى تقـدمي معلومـات عـن اسـتنتاجات هـذه الدراسـة وعـن                ). ١٩١الفقـرة    (٢٠٠٢يف عام   

ويرجى أيضا عـرض أي تـدابري متابعـة    .  التشريعات والسياسة العامة والربامج   تطويرأثرها على   
ت بصفة منتظمة عن مجيع أشكال العنـف ضـد املـرأة، مـن جهـات                اختذت من أجل مجع البيانا    

 .الشرطة ومقدمي اخلدمات واحملاكمتشمل سجالت 

قـانون االجتـار    مشروع  ويرجى تقدمي معلومات مستكملة عن املرحلة اليت بلغها وضع           - ١٧
 وأهــدافهما) ١٣٢الفقــرة (القــانون املتعلــق بــاجلرائم اجلنــسية  مــشروع و) ٨٤الفقــرة (بالبــشر 

 .العامة من حيث السياسة
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 العامةاحلياة املشاركة يف احلياة السياسية و  

أوصت اللجنة الدولة الطرف يف تعليقاهتا اخلتامية السابقة أن تتخذ تدابري لزيـادة عـدد                - ١٨
ويـشري التقريـر إىل أن أحـد التحـديات الثابتـة الـيت              .  مناصـب صـنع القـرار      تتبـوأن النساء الاليت   

مثــل يف زيــادة مــستوى متثيــل املــرأة يف املؤســسات الوطنيــة لــصنع القــرار مثــل  تعتــرض كينيــا يت
مت وضـع سياسـة عامـة ذات أهـداف حمـددة      كـان قـد   مـا إذا  بيـان   رجى  ي). ٨٨الفقرة  ( الربملان

ــة لتحقيقهــا، مبــا يف ذلــك    ــة اخلاصــة وفقــا للفقــرة   العمــل بوجــداول زمني  مــن ١التــدابري املؤقت
 حتقيـق التكـافؤ   مـن أجـل   ،  ٢٥ و   ٢٣وصـيتني العـامتني للجنـة رقمـي          من االتفاقيـة والت    ٤ املادة

 ، الربملــانمبــا يف ذلــك ،ؤســساتامل يف  علــى كافــة املــستوياتبــني املــرأة والرجــل يف املــشاركة 
 .ليةعلى املستويات احمل و رفيعةحكومية وعلى مستويات

ــر إىل التحــسن   - ١٩ ــشري التقري ــرأة يف الــ امللحــوظ املــسجل يف وي ــل امل . سلطة القــضائية متثي
 النجـاح وإىل أي دروس مـستفادة ميكـن أن تطبـق يف جمـاالت                ارجى اإلشـارة إىل أسـباب هـذ       ي

 .أخرى من أجل تعزيز متثيل املرأة
 

 العمالة والفقر واملرأة الريفية  

.  مــن االتفاقيــة١١عــن أحكــام املــادة للغايــة يــشتمل التقريــر علــى معلومــات حمــدودة  - ٢٠
 ، منــذ النظــر يف التقريــر الــسابق١١عــن التقــدم احملــرز يف تنفيــذ املــادة يرجــى تقــدمي معلومــات 

االسـتحقاقات   املساواة يف األجور بـني الرجـل واملـرأة، مبـا يف ذلـك                من قبيل يف جماالت   وذلك  
الـــضمان االجتمـــاعي االســـتفادة مـــن واملــساواة يف األجـــور عـــن العمـــل املتـــساوي القيمـــة؛ و 

احلمــل أو إجــازة األمومــة أو احلالــة الزوجيــة علــى عمالــة  وأثــر ؛ التقاعــدواســتحقاق معاشــات
مبـوب حبـسب    يف شـكل     علومـات هـذه امل  يرجـى تقـدمي     . إتاحة إجازات األمومـة   مدى  املرأة؛ و 

 .إجنازات القطاع العام واخلاص إن أمكن

ويــشري التقريــر إىل اســتراتيجية االنتعــاش االقتــصادي مــن أجــل تكــوين الثــروة وخلــق    - ٢١
جيــري كيفيــة الــيت الرجــى اإلشــارة إىل ي). ١١٦ و ٣١الفقرتــان  (٢٠٠٧-٢٠٠٣الوظــائف، 

جهـود احلكومـة الراميـة إىل       ضـمن   هـذه االسـتراتيجية و    مراعاة املنظـور اجلنـساين ضـمن        وفقها  
والكيفية اليت تساهم هبا االستراتيجية واجلهـود املـذكورة آنفـا            ،حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية   

رجى أيضا تقدمي تقييم للنتـائج الـيت حتققـت حـىت اآلن لفائـدة املـرأة نتيجـة                   ي. يف تنفيذ االتفاقية  
 .نفيذ االستراتيجيةلت
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يرجـى تقـدمي    . مـستويات الفقـر يف صـفوف النـساء        اإلشـارة إىل    يسكت التقرير عـن     و - ٢٢
معلومات مستكملة عن مستويات الفقر يف صفوف النساء، مبـا يف ذلـك التوجهـات املالحظـة                 

 . املرأة احلضرية والريفيةتتيح التمييز بني، وبيانات مبوبة على مدى الزمن

صـكوك ملكيـة األراضـي يبلـغ        حتُـزن   ويشري التقرير إىل أن املعدل الـوطين للنـساء الـاليت             - ٢٣
ــة  ٥ ــرأة متثــل حــوايل   ،)١٣٤الفقــرة (يف املائ ــضا أن امل ــذكر أي ــة مــن العــاملني يف  ٧٠ وي  يف املائ

اخلاصـة   ويـشري التقريـر أيـضا إىل انعـدام الـوعي حبقـوق امللكيـة            ).١٤٠الفقـرة   (القطاع الزراعي   
  يف صـيغته النهائيـة   مـشروع سياسـة وطنيـة متعلقـة باألراضـي        وضـع ري  جيـ ويشري إىل أنـه     . باملرأة

هبا يرجى تقدمي معلومات مستكملة عن هذه السياسة وعن الكيفية اليت ستؤدي            . )١٤٢الفقرة  (
. ، وعن كيفية رصد تنفيذها بـشكل فعـال        واملمتلكاتاألراضي  إىل تعزيز حقوق املرأة يف حيازة       

 .رأة العاملة يف القطاع الزراعيرجى أيضا اإلشارة إىل ما إذا كانت هذه السياسة تعاجل حمنة املي

 .ماناتتيرجى تقدمي مزيد من املعلومات عن استفادة املرأة الريفية من االئ - ٢٤
 

 الصحة  

وقـوع  ب تفيـد    معدالت وفيات الرضع والوفيات أثناء النفاس     يعرض التقرير بيانات عن      - ٢٥
ويـشري التقريـر أيـضا إىل اجلهـود املبذولـة مـن       ). ١٧اجلدول   (تدهور فيها يف السنوات األخرية    

 يرجــى تقــدمي بيانــات ).١٢٢الفقــرة (أجــل ختفــيض معــدالت الوفيــات أثنــاء النفــاس تــدرجييا  
ات الرضع واإلشارة علـى اخلـصوص إىل حتقيـق          وفي و  عن معدالت الوفيات أثناء النفاس     حديثة

 .ات أثناء النفاسأهداف ختفيض معدالت الوفيأو عدم حتقيق 

اإليـدز ال يـزال يـشكل أكـرب         /ويشري التقرير إىل أن وباء فـريوس نقـص املناعـة البـشرية             - ٢٦
 /وأن معـدل انتـشار فـريوس نقـص املناعـة البـشرية            ) ١٣٠الفقـرة   (حتد على املـستوى الـصحي       

رجى اإلشـارة   ي). ٢٠٠٣ يف عام    ١ إىل   ١,٩نسبة  (يدز أعلى لدى النساء منه لدى الرجال        اإل
اإليـدز،  /مكافحـة فـريوس نقـص املناعـة البـشرية         ترمـي إىل    خطة شـاملة    كانت هناك   إىل ما إذا    

 .ترمي إىل تعزيز قدرة املرأة على محاية نفسها من اإلصابة بهحمددة أي تدابري يف ذلك  مبا
 

 الجئاتالنساء ال  

يرجـى  .  التقرير أي معلومـات عـن حالـة النـساء والفتيـات الالجئـات يف البلـد           مال يقد  - ٢٧
ــات        ــساء والفتي ــة للن ــصادية واالجتماعي ــة االقت ــز علــى احلال تقــدمي هــذه املعلومــات، مــع التركي

وهــل تلقــت احلكومــة أي مــساعدة خمصــصة  . الالجئــات والتــدابري املتخــذة لتقــدمي الــدعم هلــن 
 نساء من منظومة األمم املتحدة أو من جهات ماحنة أخرى؟هلؤالء ال
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 لزواج والعالقات األسريةا  

يف تعليقاهتــا اخلتاميــة الــسابقة عــن قلقهــا إزاء األحكــام      أعربــت كانــت اللجنــة قــد    - ٢٨
ــزواج       ــل الـ ــاالت مثـ ــرأة يف جمـ ــد املـ ــة ضـ ــات التمييزيـ ــة واملمارسـ ــوانني العرفيـ ــشريعية والقـ التـ

خلطوات اليت اختذهتا احلكومة ردا على التعليقات اخلتاميـة الـسابقة للجنـة             ما هي ا  . )٣(والطالق
من أجل إلغاء مجيـع القـوانني واملمارسـات والتقاليـد التمييزيـة بغيـة ضـمان املـساواة بـني املـرأة                       

 والرجل على صعيد الزواج والطالق؟
 

  من االتفاقية٢٠ من املادة ١الربوتوكول االختياري وتعديل الفقرة   

رجى اإلشـارة إىل التقـدم احملـرز فيمـا يتعلـق بالتـصديق علـى الربوتوكـول االختيـاري                    ي - ٢٩
 مـن االتفاقيـة املتعلقـة مبواعيـد         ٢٠ مـن املـادة      ١االنضمام إليه، وباملوافقة على تعديل الفقرة        أو

 .اجتماعات اللجنةعقد 

 

_________________ 
 .٢٠٧املرجع نفسه، الفقرة  )٣( 


