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اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

المالحظاااا الاتاةيااة باااقر التقجيااج الجاااة للتقاااميج الاوميااة ةا الثااا
إلى الااةس لكينيا*
 -1نظر ررلل نة امل ر ر نحلقملق ر ر ار ررواالجت نعية ر ررواف نعاةتورق ر ر نة الو ق ر ر نةةاللفر ررل ن ر ررو
ة ةال رروافل نةة اف ر ر ررخل نة رروا بش ن ررو ا ةهقملق ررو اا ررحلق قمل ق ر ر نةق ررة نة ررة ن ررو ا ررواالجت
نعية ر ر ر ر رواف نعاةتورق ر ر ر ر ر نة الو ق ر ر ر ر ر  )E/C.12/KEN/2-5ا سر ر ر ر ررةق و نة و مل ر ر ر ر ر نةةو ر ر ر ر ررق
 ،)E/C.12/2016/SR.8-9نحلقالجاقني  26 25شراو/ف انفل  ،2016نرةترةل نحلحظظرول
ن ةو ق نةةوةق ا سة و نةقالفخل ،نحلقالجاة  4آذناف واس .2016

ألف -ةقاةة
قلظررا نة املر ارروةةاللفل ن رو ة ةالرروافل نةة افر ررخل نة رروا بش ن ررو ا نحلالررة ررخل نةة ةر
-2
ّ
قالةميررو ،اوحلق ج ررول نةةهتق ق ر نحلالة ر نةررلا ا ر ر يو ت ر
نةطررلر ،ااررخ نةةررحل نةها ر
نةالضرروفو  .)E/C.12/KEN/Q/2-5/Add.1ققررلا نة امل ر ًفض روق رررخل قالررةفلاو ة ء رجنا نةاملررو نة ر
انا نةج ة نةجزنا ة ة ة نةطلر.

باء -الجوا ب اإليجابية
قلظر ررا نة امل ر ر ار ررصاانع ناالر ررجت نحلمل ر ررج ر ق ر ررو
-3
ّ
اوةاللنانل نة وااة رخل نحملهت نةق قو نةيت ققرتر هب ه ناالجت.
-4

قلظا نة امل ًفضوق اورةتوا نةة ة نةطلر حلو ف ي:
ّ
ً)

__________

*

نرةتةهتو نة امل
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نةق ر ررة

ا ر ررةجا رر ررو 2010

يونجق نةةق قخ نأل و ي ةسمل 2013؛

ا اهتو نةسواق ن تسني  22شاو/ف انفل  4 -آذناف واس .)2016
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ا)
ةسمل 2012؛

ي ررونجق يوفر ر اوفر ر

س ررورةة نحلا ررلافخل ان قر روق ن ةتق ررول نحمل قر ر نحلةض ررلاة

ع)

يونجق ن ملسق نهلالة نةهقين ةسمل 2011؛

ا)

يونجق ظظل قاجفو نألرضو نةةملو ق نألن جف ةسمل 2011؛

ه)

يونجق هو ء نعجتوا اوألشخو

ةسمل .2010

جيم -دواع القلق الجئيسية والتوصياا
تطبيق العها على الصعيا المحل
 -5قاقل نة امل اوةال ق بزن نةةحل نةها نرةتوا قالفقول قو ول اوةغ نألمهق خل
ًا ررع برت رروق ناال ررجت نعية ررواف نعاةتورق ر نة الو ق ر نحلمل ررج ر ق ررو نةة ررةجا .قا ررقل
نة امل اوةال ق ًفضوق بزن رة ن ة وق نةة ة نةطلر ةه خل يلنانل نحملوكخ.
 -6تح ا ا اللجنااة الاولااة الطااجت علااى التعجيااا ف ا اعتماااد التا اجيعاا والسيا اااا
العالقااة بمااا فيهااا ةاااجون قااا ور أماع ا المجتمعاااا المحليااة وةاااجون قااا ور الحمايااة
االجتماعي ااة وةا ااجون ق ااا ور المي ااا وةا ااجون ق ااا ور الس ااك وةا ااجون ق ااا ور الص ااحة
وةاااجون قااا ور الصااناوق الااومن للتااقةي الصااح االجتماااع ةا أجااا إعمااا الحقااوق
االقتصااادية واالجتماعيااة والثقافيااة المنصااوف عليهااا ف ا الا ااتوم إعماااال اااةال وتوص ا
اللجنة أيضا بقر تن افذ الاولة الطجت ة دور تقخيج القجاماا الصادمة ع ةحا مها
قارقل نة املر اروةال ق بزن ًظهررو نحلرواة  )4 21ررخل يرونجق نةررةرو ى نحلةق الر اواهج ر
-7
نةيت قةقح ،ضتجهنو نأل و ي ،ة ة ة نةطلر نإل حل خل نةقالوا بذن ُلض ر ق و ا ا غ
ررو ة رروف مررلر ةضررلا كةقررجف رررخل ً رلنا ً قهرروةقت قهاّررةاو ،كتررو اررج نارروق يضررق

بالناقخ ونغجا ر توق ة زفل باناة نأليوةقخ نأل خل نةةن ي.

 -8تحا ا ا اللجن ااة الاول ااة الط ااجت عل ااى إل اااء الم ااادة  )4(21ةا ا ق ااا ور ال اااعاو
المتعلقة بالحكوةة الت تض الاولة الطجت فوق القا ور لكو ها ال تُلزةها باالةتثا ألواةج
المحااا م وتنتهااح الحااق ف ا المساااواة والحااق ف ا الوصااو إلااى المحااا م لكو هااا تحااج
الطجت المتضاجم ةا الحاق فا اللجاوء إلاى ابا ا تصاات فعالاة فا حاا ا تهكال الاولاة
الطجت حقوقه االقتصادية واالجتماعية والثقافية
المساعاة القضائية
 -9حتقط نة امل ر توق او رةءةن نةانرو نةرجمين ة تسرورةة نةالضرو ق نةةجرقر نةالضرو ق ،
ةهمل ررو قا ررقل ا رروةال ق بزن ر ررة ك وفر ر نحلر رجناا نحلخ ر ر ة ررو .قا ررقل نة املر ر ا رروةال ق ًفضر روق ألق
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نا جق ر نحلسورةة نةالضو ق ن ونق ع فزنق حمرة انق ة غوفر  ،رو فُ ّرقا ر ر نأل رلنا نحملرل ني
نحل تاني نحلطوةا حبالجي خ نعية واف نعاةتورق نة الو ق .
تعجا ااا الاولا ااة الطا ااجت باعتما اااد ةاا ااجون قا ااا ور المسا اااعاة
 -10توص ا ا اللجنا ااة با ااقر ا
القضائية وتو ا طاق البج اةج الومن للمساعاة القضاائية والتوعياة القضاائية وتاصا
ل ااه ة ااوامد افي ااة ليتس اانى لمفا اجاد المح ااجوةي والمهما ااي وال اايما الا ااعوأل األص االية
والنساااء و ااكار المنااامق الجيفيااة والعاااوائياا فا المنااامق الحضاجية المطالبااة بحقااوقهم
االقتصادية واالجتماعية والثقافية
األشااف الماجدور داخليا
 -11حت ر ررقط نة امل ر ر ر ت ر روق اوةة ر ررةنا نة ر رريت نمر ر ر هتو نةة ة ر ر نةط ر ررلر إلر ر ررواة ا ر ر ً بر ر ررواة
قررجمني نألشررخو نحلاررلافخل نةقا ر ًرترروق نةقملررت اررني ن تورررول نإل ملق ر نةرريت ننررةةق رال ررا
ننةخواررول 2007ف ،2008ةهمل ررو قاررقل ارروةال ق ألق قجنررقول مل ر ناالقال ر نةقةنة ر نحل رروا
مل قمل َّ ر قمل ق ر نق كررو حق ألق نألشررخو نحلاررلافخل ان ق روق ع فزنةررجق فجنا ررجق نررقجاول نةةتةر
حبالجي خ نعية واف نعاةتورق نة الو ق  .قاقل نة املر اروةال ق ًفضروق بزن نةةال ر ا ر رو ر
برت رروق ناال ررجت نعية ررواف نعاةتورقر ر نة الو قر ر ةًش ررخو نحلا ررلافخل ان قر روق نةة ةر ر
نةطررلر نةقا ر نةملزنرررول اررني ورررول ررخل نةسررهوق نةه رجنا اررواف نةةطررجفل نا ررو ر ر
نةاقئ  ،ع قتو و ف ي:
رة اجا نظو قساقع شو ع ،و فؤا بش رة قساقع قظخ نألشخو
ً)
نحلالافخل ان قوق رة ظ جهلخ ر ناتوف نةةرخ؛
ا)

نةةحل ل

نرةتوا قو

مملق ااحلق نألشخو

نحلالافخل ان قوق؛

ع) نة ع نعاةتوري رة اجا ة ول نالع رو  ،حمة اف ب هونق ظ رجق
نألشخو نحلالافخل ان قوق ر ر ن رة ول نأل و رق  ،مبرو ق رو نحلقروه نة رلر نة رءي نة رء
نةةق قخ نحلسورةة نعاةتورق .
 -12توص ا اللجن ااة ب ااقر تن اف ااذ الاول ااة الط ااجت ةا ا دور ةزي ااا ةا ا الت ااقخيج توص ااياا
لجن ا ااة الحقيق ا ااة والعاال ا ااة والمص ا ااالحة المتعلق ا ااة بقعم ا ااا العن ا ااف التا ا ا ا ا ااالعل عق ا ااب
ا تاابا اااا  2008/2007بما ااا ف ا ا قلا ااح تقا ااايم التعا ااوي المنا ا ااب للمعنيا ااي ة ا ا
األشااف الماجدي داخليا وتوص اللجنة أيضا بقر تقو الاولة الطجت بما يل :
إ ا ا اااء ظ ا ااا تس ا ااجيا ش ا اااةا وتح ا اااي
ً)
الماجدي داخليا؛

ا ااجالا جميا ا ا األش ا ااااف

ا) اعتماد يا ة ومنية باقر األشااف الماجدي داخليا توع بالتاااوم
ةعهم ة أجا تيسيج تنفيذ القا ور؛
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ع) عاامار إةكا يااة حصااو األشااااف الماااجدي داخليااا ف ا ةواق ا إعااادة
التومي على خاةاا النقا العا والااةاا األ ا ية بماا فيهاا المياا والصاجت الصاح
والصحة والتعليم والمساعاة االجتماعية
اتفاق الاجا ة االقتصادية
 16قا رلفخل
 -13قحظ ررل نة امل ر ًق ا ق نحت رروا ش ررلت ً لفالق ررو ،مب ررو ق ررو كقملق ررو ،ن ةةت ر
نأل قفًكةررجال  2014و رروهتو ر نعحترروا نأل ا قتررو فةق ررق اررصالن نق رروت شرلنك نية ررواف
اني نحلملطالةني ،ةهمل و ققلا رخل ً و ألق نحل و رول مل فسراال و قالقرقخ أل رل نعق روت نةةتةر
اواالجت نعية واف نعاةتورق نة الو ق نحلواة .))2 1
 -14تاااج اللجنااة الاولااة الطااجت علااى ا تنااا فجصااة المااااوماا الت ا ااتُجج قبااا
التصايق على اتفاق الاجا ة االقتصادية ف تاجي األو /أ توبج  2016ة أجا تحايا
آثااام الساالبية المحتملااة ف ا التمت ا بااالحقوق االقتصااادية واالجتماعيااة والثقافيااة واعتماااد
التاااابيج الالةةااة للتافيااف ة ا تلااح اآلثااام وال اايما ف ا اابا ةعياااة ص ا ام الم ازامعي
وصاايادي األ ااماأ وأيضااا ف ا إةكا يااة الحصااو علااى األدويااة وف ا هااذا الصاااد تلفاال
اللجنة ا تبا الاولة الطجت إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقييمااا أثاج اتفاقااا التجاامة
واال تثمام على حقوق اإل سار الصادمة ف عا )A/HRC/19/59/Add.5( 2011
شعب اإل اومويس
 -15قارقل نة املر ارروةال ق بزن نةةرحل نةهار قمل قر يرلنا نة املر نأل لفالقر االرجت نإلنسرروق
نةاقجا نحلةق ق ااقا نإلنة ا فا ،ااخ ياجق يلنا نة املر  .اقملترو قحظرل نة املر بنارو لير
نةقتر ر ررع نحلقملق ر ر ر اةمل ق ر ر ر ي ر ر رلنا نة امل ر ر ر نأل لفالق ر ر ر نة ر ر رجناا نةر ر رراح اير ر ررخ 276ف26 2003
ًف جقف رراةتا  ،2014صهنررو ققررلا رررخل ً ر و ةقررة ل قررع نإلنررة ا فا لي ر نةقتررع ةقررة
نةةاو ا ق خ ا جاة كو ق ااحلق ًرتوق لي نةقتع نحلواة .))2 1
 -16توصا اللجنااة بااقر تن افااذ الاولااة الطااجت ةا دور ةزيااا ةا التااقخيج قاجام اللجنااة
األفجيقيااة لحق ااوق اإل س ااار والا ااعوأل ( )2003/276وب ااقر تض اام تمثي ااا اإل اااومويس
تمثاايال ةنا اابا والتااااوم ةعهاام فا جميا ةجاحااا عمليااة التنفيااذ وتوصا اللجنااة أيضااا بااقر
تناااا الاولااة الطااجت آليااة لتيساايج عمليااة التنفيااذ ومصاااها بماااام ة شااعب اإل اااومويس
الفاعلة وتوص اللجنة ذلح بقر تص ااق الاولة الطجت على اتفاقية ةنظمة العما الاولية
المتعلقة بالاعوأل األصلية والقبلية لسنة ( 1989مقم )169
الحا األقصى ة الموامد المتاحة
 -17قاقل نة امل اوةال ق ع ةالن نة سوا نةالطوع نةقرو ةجارجا يرةا كار رخل نةةرة الول
نحلوةق ا نحلال ر نةة لا نةضلفيب ،و فقجت برتوق ناالجت نعية واف نعاةتورق نة الو ق .
ظروعل نة سروا ،ع رقتو ق را نةريت
فسو ا نة امل نةال ق ًفضوق ةقة بالن حتالقالرول شرو
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فض ق و سرؤ ةجق ا ققرج نحلسرةجى ،رو فرؤا بش ررةا ي قرع ارةنق رخل نإلاننرول الوانر اوةقرةا
نةها ر ررخل نةالضرروفو نحلقل ر ر ر مل ر نأل حيقررول هو ء ر نة سرروا .فسررو ا نة امل ر نةال ررق
ك ر ةا ةق ررة ي ررةاة مل ر نأل حيق ررول هو ء ر نة س رروا ر ر نع ررطحع اجعفة ررو او ررةالحةق
قوةق نظلنق ع ةالوااو بش نحلجناا ةةة ع نحلسؤ ةني نةل ققي نحلسةجى رت و نحلواة .))1 2

 -18توص اللجنة بقر تتاذ الاولة الطجت جمي التااابيج الالةةاة لمكافحاة التاافقاا
الماليااة يااج الماااجوعة والتهااجأل الض اجيب ب يااة ةيااادة اإلي اجاداا الومنيااة واالعتماااد علااى
الموامد المحلية وتوص اللجنة أيضا بقر تجف الاولة الطجت ةستو التمويا العاا علاى
الصااعيا الااومن وصااعيا المقامعاااا علااى السااواء لضاامار اإلعمااا التاااميج للحقااوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية وال يما الحقوق ف السك والمياا والصاجت الصاح
والضاامار االجتماااع والصااحة والتعلاايم وبااقالا تااقلو الاولااة الطااجت جهاااا لتحسااي عمليااة
تنفيذ الميزا ية ب ية إ فااق اا األةاوا الماصصاة فا الوقال المنا اب وبفعالياة وشافافية
وتوص اللجنة ذلح بقر تحقق الاولة الطجت على حو أقو ف قضايا الفساد وتقاعا
األشااااف الضااالعي ف ا الفساااد ع ا مجيااق تعزيااز قااامة هي ااة ةكافحااة الفساااد والماااعي
العاةي على التحقيق وعمار عما لجنة األخالقياا وةكافحة الفساد با تقاللية
عا التمييز
 -19قاقل نة امل اوةال ق بزن رة اجا قالف شو ع حلهو ء نةةتققز نحلواة .)2
 -20توص ا اللجنااة بااقر تعتمااا الاولااة الطااجت قا و ااا شاااةال لمكافحااة التمييااز يحظااج
التمييز المباشج و يج المباشاج علاى جميا األ اس الاوامدة فا الماادة  2ةا العهاا ةا
ةجاعااة تعلياق اللجناة العاا مقام  )2009(20بااقر عاا التميياز فا الحقاوق االقتصاادية
واالجتماعيااة والثقافيااة وبااقر تتاااذ جمي ا التاااابيج الالةةااة للقضاااء علااى التمييااز بحكاام
القا ور وبحكم األةج الواق
المثلياااا والمثليااور وةزدوجااو الميااا الجنس ا وة ااايجو الهويااة الجنسااا ية وحاااةلو صاافاا
الجنسي
 -21قاقل نة امل اوةال ق ألق يونجق نةقالجاول جي ّرل نةقحيرول ن ملسرق ارني نةاروةغني نحلرتن رني
ررخل ن ر رملا ن س ررو ،ألق نحل ق ررول نحل ق ررني زا ا رري نحلق ررع ن ملس رري غ رروفل نهلجفر ر ن ملس ررونق
فةقل جق ة جنخ نع ةاقوا نعاةتوري ،ضحق رخل نةةتققز نا جق
ظو ي ن ول ن ملسني ّ
ر ن ة ول نعاةتورق  ،ع قتو ة ول نةلروف نة ءق نحلواة .))2 2
 -22تاااعو اللجنااة الاولااة الطااجت إلااى اازن صاافة الجااج ع ا العالقاااا الجنسااية بااي
البااال ي المتجاعااي ة ا الجاانس فسااه وتوص ا اللجنااة أيضااا بااقر تتاااذ الاولااة الطااجت
الاطواا الالةةة لوع حا للوصم االجتماع للمثلية الجنساية وباقر تضام عاا تع ااج
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أحااا للتمييااز ف ا الحصااو علااى الجعايااة الصااحية والااااةاا االجتماعيااة األخااج بساابب
الميا الجنس أو الهوية الجنسا ية
المساواة ف الحقوق بي المجأة والججا
 -23قحظررل نة امل ر ر نةةالررةفل ًق ًظهررو نةة ررةجا نةال رجننني نةجمملق ر قه ررع نحلسررو نة اررني
ن ملسني ،ةهمل و ع قزنق قاقل اوةال ق بزن نشةتوق نةالجننني نةالو ت ر ر ًظهرو لقّرز ر ر ً روس
نجع ن ملا ،ع قتو نةالجننني نةقل ق نةيت قسرتح اةقرةا نةز ارول حترل نحلرلًة رخل نةةتةر حبالرجت
هق نألان ي نحلواة .)3
ةسو ف نحل ن
 -24توص اللجنة بقر تتاذ الاولة الطاجت جميا الاطاواا الالةةاة لمجاجعاة القاوا ي
القائمااة ب يااة إل اااء األحكااا الت ا تمياااز علااى أ ااا ااون الجاانس بمااا ف ا قلااح القااا ور
العجف وال يما فيما يتعلق بتعاد الزوجاا وحقوق المجأة ف الميجاث وةلكية األماع
وتوص ا اللجنااة أيضااا بااقر تجاج ا الاولااة الطااجت قااا ور الممتلكاااا الزوجيااة لعااا 2013
وبااقر تتاااذ جمي ا التاااابيج الالةةااة لتعزيااز إ فاااق بعااا ةجاجعتااه بمااا ف ا قلااح إق اااء وع ا
النساااء والمجتمعاااا المحليااة والتقليايااة وقادتهااا والجهاااة القضااائ والمسا ولي فا إدامة
األماع وتزويا النساء بالاعم القا و ليطالب بحقوقه
تمثيا المجأة ف ةستو صن القجام
قلظا نة امل اوةالورةة نةالو رق اقرة جترو ز ً رخل ن ملسرني نسرا نة رني نةريت فه رو
ّ -25
نةة ةجا اوةةالة نة ًظلزه ن وز نةالضو ي ا ن نة ةا ،ةهمل رو قارقل اروةال ق ةقرة قطاقرق
ا ه نةالورةة قطاقالوق كو حق اساا رة اجا بمروا قارلفقي قو روو ،ألق ل قرع نحلرلًة ع فرزنق
ملخ ضوق قظخ سةجفول نمل نةاللنا ،مبو ق و نةاحلوق نحلواة .)3
 -26توص ا اللجنااة بااقر تتاااذ الاولااة الطااجت جمي ا التاااابيج الالةةااة لتطبيااق القاعاااة
القاعااية بعااا تجاااوة أي ة ا الجنسااي ساابة الثلثااي تطبيقااا اااةال ف ا القطااان العااا ف ا
المنتابة والمعيَّنة على السواء وللتعجيا باعتماد ةاجون قا ور دوال وتنفيذ
الهي اا
َ
العمالة والبطالة الجزئية

 -27فسررو ا نة امل ر ي ررق ألق قررةق نةاطوة ر ع فرزنق لق ق روق ،ع ررقتو اررني نةارراوا نةملسررو
نألش ررخو ذ نإلروير ر  ،ألق قظ ررخ ررل نةقت ررع جا ررجاة نعية رروا ار ر نةل رري ار ر
نحلملظخ .ققرلا نة املر ررخل ً ر و ألق نةةرةنا نحلةخر ة ة مل رجض اقتوةر نة ئرول نحل تار  ،مبرو
ذةررا م ررقة ظ ر نسرراة و  5نحلو ر ررخل نةج ررو ت ةًشررخو ذ نإلروي ر نةالطررورني
اوااة ل نحلاواك رالجا نحلارتفول ناهج قر ة اراوا نةملسرو نألشرخو
نةقو ن و
ذ نإلروي  ،مل قهخل قوة نحلواة .)6
 -28توصا ا اللجن ااة ب ااقر تكثا ااف الاول ااة الط ااجت جهوده ااا الجاةي ااة إل ااى مفا ا ةس ااتو
المهاماا المهنياة لقاوة العماا لتلبياة احتياجااا اوق العماا وإيجااد فاجف العماا الالئاق
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بطجق ةنها تنفيذ السيا ة واال تجاتيجية الاومنيتي للعمالاة فا ينياا وتوصا اللجناة أيضاا
بقر تض الاولة الطجت وتن افذ تاابيج خاصة للنهاو بعمالاة الااباأل والنسااء واألشاااف
قوي اإلعاقااة بطااجق ةنهااا إ ااااء ظااا فعااا لتطبيااق ُظُاام الحصا الحاليااة وةبااادمة فااجف
الماام ة ف عقود الماتجياا الحكوةية
الحا األد ى لمجوم
 -29قاررقل نة امل ر ارروةال ق ألق ناررة نألا ةًاررجا ع فطاَّررق ر ر ق ر يطورررول نعية رروا
ألق سررةجفول ناررة نألا ةًاررجا ع قه رري ةضررتوق سررةجى ققارري ع ررق ة قررو ني ً ررلاخ
نحلواة .)7
 -30توص ا اللجنااة بااقر تتاااذ الاولااة الطااجت خطااواا عمليااة ة ا أجااا تطبيااق الحااا
األد ااى لمجااوم علااى جمي ا العاااةلي ااواء أ ااا وا ةنتساابي إلااى قاباااا أ لاام يكو ااوا
وإ ااااء آليااة ل اجب الحااا األد ااى لمجااوم بتكاااليف المعياااة ومف ا ةسااتو الحااا األد ااى
لمجوم لضمار ةستو ةعيا الئق للعاةلي وأ جهم وتلفل اللجنة ا تبا الاولة الطجت
إلى تعليقها العا مقم  )2016(23باقر الحق ف التمت بقوعان عما عادلة وة اتية
السالةة والصحة المهنيتار
 -31قحظررل نة امل ر قزنفررة رررةا رت قررول ق ةررق نةقتررع نحلملاررزة نألر رجن نحلو ررق  ،ةهمل ررو
قحل ررت ةقررة اررجا ق ج ررول رررخل نةررو ق ررا نةقت قررول ةواقة ررو .قاررقل نة املر اروةال ق ًفضروق
ألق نحلةفلفر نةقو ر ررة ول نةسررح نة ررء نحل ملقةررني ق ةالررل بش نحلرجناا نةاارلف نحلوةقر نةهو ق ر
ةح طحع مب و و نحلواة .)7
تزود الاولة الطاجت المايجياة العاةاة لاااةاا الساالةة والصاحة
 -32توص اللجنة بقر ا
المهنيتااي بااالموامد البا اجية والماليااة الكافيااة لالعااطالن بمهاةهااا بفعاليااة وتوص ا اللجنااة
أيضااا بااقر تُضا وم الاولااة الطااجت تقجيجهااا الاااومي المقبااا ةعلوةاااا ةفصاالة باااقر عملياااا
تفت اايل العم ااا وال اايما تائجه ااا وةتابعته ااا وبا ااقر فعالي ااة السيا ااة الومني ااة للس ااالةة
والصحة المهنيتي
العاةلور المنزليور المهاججور ف الاامج
 -33قا ررقل نة امل ر ا رروةال ق بزن ً رروع نةقت ررع نع ررةغحةق نة رريت فجنا ررو نةق ررو جق نحلملزةق ررجق
نةهقملقررجق ن ررق ملطالر نةاررلت نأل ررط ،بزن رررة اررجا آةقررول اترروفة خ نةا ررةنق نةرريت
فقت جق ق و نحلواة .)7
 -34توص ا اللجنااة بااقر تتاااذ الاولااة الطااجت الاطااواا الالةةااة لوع ا آلياااا فعالااة
لحماية العااةلي المنازليي الكينياي فا الااامج ةا اإلياذاء واال ات ال بطاجق ةنهاا عقاا
اتفاقاااا ثنائيااة ة ا بلاااار المقصااا ة ا أجااا االمتقاااء بتنظاايم و اااالا التو يااف وتعزيااز
الااةاا القا و ية والقنصلية المتاحة له الء العاةلي

GE.16-05359

7

E/C.12/KEN/CO/2-5

الحق ف الضمار االجتماع
 -35قاقل نة امل اوةال ق بزن حمة اف نةةغطق اان نةةءجفحل نةملالةفر  ،رو فررت ًك رل رخل
ن ت نألشخو نحلؤا ني ةح ة واة خل ا ه نةان رخل ا ق اررخ ،بزن ارجا ً طرو قةت رع
نعزا ناق ر قسرراقع نحلسررة قةفخل نةةررةن ع نع ررةءالويول .قاررقل نة امل ر ارروةال ق ًفض روق
ألق ا غ نع ةءالويول ع فُقةَّق اونةظرو ً ع فه ري ةضرتوق نةقرق نةهرلأل ،ألق نرلر ار ه
نحلارروةغ ك ر نق ررو فةررحل ل .فسررو ا نة امل ر نةال ررق ك ر ةا ألق نةةغطق ر ررخل ررحق نة رملة ت نةررجمين
ة ض ررتوق نعاةت رروري نة ر رملة ت نة ررجمين ة ة ررحل ني نة ررءي ملخ ضر ر ة غوفر ر ع قا ررتع قظ ررخ
نةقو ني نعية وا ا نةل ي نحلواة .)9
 -36توصا ا ا اللجن ا ااة ب ا ااقر تكث ا ااف الاول ا ااة الط ا ااجت جهوده ا ااا لض ا اامار ش ا اامو جميا ا ا
المستفياي المستحقي ف بجاةج التحويالا النقاية وةيادة ةبلغ اال تحقاقاا وتعايلاه
با تظا لضمار ةستو ةعيا الئق للمستفياي ودف اال تحقاقاا ف حينها وتوصا
اللجنااة أيضااا بااقر تتاااذ الاولااة الطااجت التاااابيج الالةةااة لتو ااي طاااق الت طيااة ة ا خااال
الصاناوق الاومن للضامار االجتمااع والصاناوق الاومن للتاقةي الصاح لياامال جميا
العاةلي ف االقتصاد الج م و ياج الج ام والعااةلي لحساابهم الاااف وتلفال اللجناة
ا تب ااا الاول ااة الط ااجت إل ااى تعليقه ااا الع ااا مق اام  )2008(19با ااقر الح ااق فا ا الض اامار
االجتماع وإلى بيا ها باقر الحاود الا يا للحماية االجتماعية ()2015
العنف المنزل
قلظا نة امل اورةتوا يونجق ناتوف خل نةقملت نحلملز  ،ةهمل و قارقل اروةال ق ةقرة بن روذ
ّ -37
نةال ر ررونجق ا ر ررجاة قوة ر ر ع ر ررةتلنا ننةا ر رروا نةقمل ر ررت نحلمل ر ررز  ،ع ر ررقتو ر ررة نةملس ر ررو نألم ر رروق
نألشخو ذ نإلروي  ،ةقة نإلاح رخل ًا اق ظوعل نةقملت نحلملز نحلواة .)10
 -38توص اللجنة باقر تتااذ الاولاة الطاجت جميا التااابيج الالةةاة لتعزياز إ فااق قاا ور
الحماية ة العنف المنزل بطجق ةنها تااميب ةاو ف إ فااق القاا ور والقضااة علاى تطبياق
هذا القا ور وتنفيذ حمالا للتوعية العاةة
تاويه األعضاء التنا لية األ ثوية
 -39ع قر رزنق نة امل ر ر ي ال ر ر ألق قا ررجفو نألرض ررو نةةملو ر ر ق نألن جف ر ر  ،اا ررخ كجن ررو قمل رروية
قر ررةاجيي ،صن ر ررو ع ف ر رزنق ة ا ر ررقوق ،طون ر ر نحلملطال ر ر نةا ر ررتوةق نةا ر ررليق  ،ظق ر ر فا ر ررغ ق ر ررةق
ننةا ررواه  97.5نحلو ر  ،ألن ررو ن ررواانق ررو فُررةنق لقها ررجه فُق رروياجق مبجا ررا ي ررونجق ظظ ررل قا ررجفو
نألرضو نةةملو ق نألن جف نحلواة .)10
 -40توص اللجنة بقر تكثاف الاولاة الطاجت جهودهاا لمنا وا ت صاا ةمام اة تااويه
األعضاء التنا لية األ ثوية و يجها ة الممام اا التقلياياة الضاامة عا مجياق تعزياز إ فااق
التا ا اجيعاا قاا الصا االة والقيا ااا بحما ااالا التوعيا ااة وال ا اايما علا ااى ةسا ااتو المجتم ا ا
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المحل ا ا
الممام ة

با اااألثج السا االب لتاا ااويه األعضا اااء التنا ا االية األ ثويا ااة ب يا ااة التالاا ا ع ا ا ها ااذ

الفقج
 -41قاقل نة امل اوةال ق بزن ناق روع نةملسرا نحلئجفر ة سرهوق نةر فخل فققارجق حتر
بزن رة نموذ نةة ة نةطلر قةنا ةةال قة قةق نة الل نحلواة .)11

رط نة الرل

 -42توص اللجنة بقر تكثف الاولاة الطاجت جهودهاا للقضااء علاى الفقاج بطاجق ةنهاا
إججاء تحليا شاةا الحتياجاا أشاا األفاجاد والجماعااا حجةا اا وتهميااا واعتمااد تااابيج
عملية وةحادة األهاات لتلبية تلح االحتياجاا
ال ذاء الكاف و وء الت ذية
 -43فسو ا نة امل ي ق بزن ننةاوا ج نةةغ ف نحلز خل ناق وع سرةجى نةةالرز  ،ع رقتو ارني
نألم وق نألشخو نة فخل فققاجق نحلملومق نةالوظ شاو نةالوظ نحلواة .)11
 -44توص اللجنة بقر تتاذ الاولة الطاجت الاطاواا الالةةاة للتصااي ال عااا األةا
ال ااذائ الم اازة ولس ااوء الت ذي ااة الم اازة ولتلبي ااة احتياج اااا األمف ااا ال ذائي ااة الحجج ااة
وال يما ف المنامق القاحلة وشبه القاحلة بما ف قلح اعتماد خطاة عماا ومنياة بااقر
األة ال ذائ والت ذية تماشايا ةا تعلياق اللجناة العاا مقام  )1999(12بااقر الحاق فا
ال ااذاء الكاااف والمبااادئ التوجيهيااة الطوعيااة لاااعم اإلعمااا التاااميج للحااق ف ا ال ااذاء
الكاف ف إمام األة ال ذائ الومن لعا 2004
الحق ف السك
 -45قاقل نة امل اوةال ق بزن رة نموذ قةنا قوةر ةةرج نةسرهخل نعاةتروري ةً رل ذنل
نةررة ع نحلرملخ  ،بزن ناق رروع نسررا نةسررهوق نةر فخل فققاررجق را رجن قول ً رروع ققاررق
اافئ ر قالر ّرع ق ررو ررل نا ررجق ر ر ن ررة ول نأل و ررق  ،مبررو ذةررا نحلقرروه نة ررلر نة ررءي
نةلروف نة ءق نةةق قخ نحلواة .)11
 -46توص ا اللجنااة بااقر تتا اذ الاولااة الطااجت جمي ا التاااابيج الالةةااة لتااوفيج ةسااا
اجتماعيااة ةيسااومة التكلفااة لم ااج المنافضااة الاااخا وتحسااي األوعااان المعياااية ف ا
العاااوائياا بطااجق ةنهااا اعتماااد قااا ور السااك وقااا ور أماع ا المجتمعاااا المحليااة
والسيا ااة الومنيااة للنهااو بقحياااء الصاافي والحيلولااة دور ا تاااامها وتاصااي ةااوامد
افية ف الميزا ية لضمار تنفيذ هذ التاابيج
عملياا اإلخالء القسجي
 -47قهررلا نة امل ر نإلر رلنا رررخل ي ال ررو بزن ققررلض ن ةتقررول نةلرجف ر ررهوق نةقا رجن قول
ةة ةفة سةتل اوإل ح اساا ننقرةن نأل رخل نةالرونجا ة ءقروزة ،بزن ن رةتلنا رت قرول نإلارح
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نةالسررل ررخل ا ق بشررقوا سرراق ا ق قررج ررهخل اررةفع ً ققررجف ملو ررا .قاررقل نة امل ر
ارروةال ق ًفض روق ألق نةة ة ر نةطررلر مل قُملا ر اقررة بمرروانق قا رلفققوق فقرررتر حبررق ن ةتقررول نحمل ق ر
نألان رري هتقررو ،هظررل ن رلنظ رت قررول نإل ررح نةالسررل  ،ه ررةا نةظررل ر نةرريت جيررجز ق ررو
نإل ح نةضتونول نةحز قج لاو ا ن نة ةا ،ر نةلاخ خل يلنانل نحملوكخ نحمل ق نةة ة
نةطلر نحلواة .)11
 -48توص ا اللجنااة بااقر تتاااذ الاولااة الطااجت خطااواا عمليااة ة ا أجااا عاامار أة ا
الحيااةة للجميا بما فايهم اكار العاااوائياا وتوصا اللجناة أيضاا الاولاة الطاجت بااقر
تماان األولويااة لسا ا ةاااجون قااا ور أماع ا المجتمعاااا المحليااة وةاااجون قااا ور عملياااا
اإلخااالء وإعااادة التااومي وتوص ا اللجنااة ااذلح بااقر تن افااذ الاولااة الطااجت علااى اابيا
األولوية األواةاج القضاائية التا تاوفج ابا اال تصاات لضاحايا عمليااا اإلخاالء القساجي
وبقر تطباق وقفا اختياميا لتنفيذ عمليااا اإلخاالء الجمااع علاى الصاعيا الاومن إلاى حاي
إيجااد عاما اا قا و ياة وإججائيااة ةنا ابة وتلفال اللجناة ا تبااا الاولاة الطاجت إلاى تعليقهااا
العا مقم  )1997(7باقر الحق ف السك المالئم :حااالا إخاالء المساا بااإل جا
والمبادئ األ ا ية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بعملياا اإلخاالء والتجحياا باااف التنمياة
لعا )A/HRC/4/18( 2007
الميا والصجت الصح
 -49قاررقل نة امل ر ارروةال ق بزن ر ررة ك وف ر رراع نةجنررجق بش ق رروه نةاررلا نحلحل جن ر لن ررق
نة رلر نة رءي نحلملو را  ،ر ارجا ق و قرول او ر ارني نحلملرومق ناضرلف نحلملرومق نةلف قر  ،ارني
نةةاتقررول نةسرهملق نةملظو قر نةقارجن قول .قاررقل نة املر ارروةال ق ًفضروق بزن رررة قملظررقخ ً ررقوا
نحلقرروه ر ر عررج قرروق ،ع ررقتو قتررو فةق ررق ااور ر نحلقرروه نة ررغوا ا ر نحلسررا ني ،بزن نأل ررقوا
نةاواظ نةيت فةقني ر هوق نةقاجن قول نحلملومق نةلف ق ا ق و مثملوق ة تقوه نحلواة .)11
 -50توص ا اللجنااة بااقر تزيااا الاولااة الطااجت اعتماااداا الميزا يااة الماصصااة لتحسااي
إةكا ية الوصاو إلاى المياا وةجافاق الصاجت الصاح وال ايما فا العااوائياا الحضاجية
وف المنامق الجيفية وتوص اللجنة أيضا بقر تكثف الاولة الطجت جهودها لتنظيم أ عام
الميا على حو فعا وعمار االةتثا وال يما ة جا ب باعة الميا الصا ام للمباادئ
التوجيهية المتعلقة بالتعجفاا الت حادها ةجلس تنظيم خاةاا الميا
الحصو على خاةاا الجعاية الصحية
 -51قاقل نة امل اوةال ق بزن رة ك وف نرةتروانل نحلقزننقر نحلخ ر ةالطروع نة رء  ،بزن
نةةغطقر نحملررة اة اررةنق ررخل ررحق نة رملة ت نةررجمين ة ةررحل ني نة ررءي ،ناق رروع نسررا نحلسررومه ررخل
نأل ر رجنق ن ون ر ر نةمل الر ررول نة ر ررءق  ،ر ررو ه ر ر ّة ر ررخل ب هونق ر ر ظ ر ررجق نألشر ررخو نحملر ررل ني
نحل تاني ر ن ة ول نة ءق  .ققلا نة امل رخل ً و ًفضروق ةجارجا ق و قرول ارني نحلملرومق
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قمل ق ر
ر ّرخل اررل ع يررونجق نة ررء
نا ررجق ر ر ررة ول نةلروف ر نة ررءق  ،نةةررحل
يلنا نحملهت نةق قو يضرق ا .ًُ .ً .ن ملرني آ رلفخل رة نةملو را نةقرو  )2012ققرةفع يرونجق
هو ء نةةز فل ةقو  2008نحلواة .)12
 -52توص اللجنة بقر تتاذ الاولة الطجت تاابيج عملية لتعزيز إةكا ياة الحصاو علاى
الااةاا الصحية وال يما للمحجوةي والمهماي ة األفجاد والجماعاا بطاجق ةنهاا
ةيااادة اعتماااداا الميزا يااة الماصصااة لقطااان الصااحة وتو ااي طاااق الت طيااة ة ا خااال
عجاا الاولاة الطاجت باعتمااد
الصناوق الومن للتقةي الصح وتوص اللجنة أيضا باقر ت ا
ةاجون قا ور الصحة وتعايا قا ور ةكافحة التزويج لعا 2008
الصحة الجنسية واإل جابية
 -53قاررقل نة املر ارروةال ق بزن جتررلأل نإلا رروض حتر ً ررلر ررخل نةظررل ر مبجاررا يررونجق
نةقالجا ررول ،بزن نةق ررةا نةهار ر ررخل ظ رروعل نإلا رروض ار ر نحل ررحل جق نحلق ررةق نحللق ر ر او ررةتلنا
ةج قول نأل ول .قاقل نة امل اوةال ق ًفضوق بزن ظوعل نظةاروز نةملسرو اقرة نةرجعاة بذن ققر ّ ا
لن ررق نةلروفر ر نة ررءق  .قا ررقل نة املر ر ا رروةال ق كر ر ةا بزن
ر ررق خل قس ررةفة نة ر رجنق نةطاقر ر
حمة اف ل نا جق ر نحلق ج ول ن ة ول جموق نة ء ن ملسق نإلجنواق  ،ضحق ررخل
و ع مل ناتع ،ع قتو ة ملسو نةحو فقاخل نحلملومق نةلف ق نحلواة .)12
 -54توص اللجنة بقر تع اا الاولة الطاجت تااجيعاتها المتعلقاة بحظاج اإلجهاا لجعلهاا
تنسجم ة حقوق أ ا ية أخج ةثا حقوق المجأة ف الصحة والحياة والكجاةة وبقر تعياا
العمااا بالمعاااييج والمبااادئ التوجيهيااة المتعلقااة بتقلااي ةعاااالا المجاعااة والوفياااا الناجمااة
ع اإلجها ياج الماقةور فا ينياا وتوصا اللجناة أيضاا باقر تتااذ الاولاة الطاجت تااابيج
عملي ااة لض اامار ةجا ي ااة خ اااةاا الجعاي ااة الص ااحية لمةه اااا ولمنا ا ح اااالا االحتج اااة بع ااا
الاوالدة فا ةجافااق الجعاياة الصاحية وتوصا اللجناة ااذلح باقر تعازة الاولااة الطاجت جهودهااا
الجاةية إلى تحسي إةكا ية الحصو على المعلوةاا والااةاا ف ةجا الصحة الجنساية
واإل جابية بماا فا قلاح و اائا ةنا الحماا وفا هاذا الصااد تلفال اللجناة ا تباا الاولاة
الطجت إلى تعليقها العا مقم  )2016(22باقر الحق ف الصحة الجنسية واإل جابية
فيجو

ق

المناعة الباجية/اإلياة

 -55قاقل نة امل اروةال ق بزن ناق روع قرةعل نإلنروا ا ر س نالرة نحلملورر نةاارلف فنإلفةز
قةعل نإلنواول ن ةفةة ،ضحق رخل ناق وع قةق ننةالوق نةقرة ى رخل نأل بش نةط رع ،ارج
ررو ًاى بش ا ر قررةق قررول نألم رروق ا ق ررخل ن و س ر  .قاررقل نة امل ر ارروةال ق ًفض روق ألق
ننةالوق نةقة ى خل نأل بش نةط ع ًناح فُقةا المي  .قاقل نة امل اوةال ق كر ةا ةجارجا ارجة
ررول نةقهج ر  ،ع رروض نسررا
كا ر ة اررني نألم رروق نةارروةغني ق ّالرري نةقررحع نحلضرروا ة
قلظرا نة املر االرلنا نحملهتر
نةملسو نحلجن اول ر ر نةقرحع اضرجق رمل رخل اوشرلقو .اقملترو ّ
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نةق قررو ااررحلق يررونجق نةجيوف ر ررخل ر س نالررة نحلملور ر نةاا رلف نإلفررةز هو ءة تررو ،صهنررو قاررقل
اوةال ق ألق نةة ة نةطلر مل قمل ّ ذةا نةاللنا اقة نحلواة .)12
 -56توص اللجنة بقر تكثف الاولة الطجت جهودها الجاةية إلاى ةكافحاة ا تااام فياجو
قا المناعاة البااجية/اإلياة وآثاام بماا فا قلاح ا تقاا العااو ةا األ إلاى الطفاا عا
مجيق التنفياذ الفعاا للسيا ااا واال اتجاتيجياا والمباادئ التوجيهياة والباجاةج الومنياة قاا
الصلة بفيجو ق المناعة الباجية/اإلياة وتو ي طااق الت طياة المجا ياة لتااما العاالج
المضاااد للفيجو اااا العكو ااة وال اايما لممفااا والنساااء وتوصا اللجنااة أيضااا بااقر تُعا اا
الاولااة الطااجت علااى حااو ةنا ااب قااا ور الوقايااة ة ا فيااجو ق ا المناعااة البا اجية واإلياااة
وةكافحتهما تماشيا ة قجام المحكمة العليا (االلتما مقم  97لسنة )2010
الحق ف التعليم
 -57قاقل نة امل اوةال ق ألق نةة ةر نةطرلر مل م رة رجناا كو قر ةةتجفرع نحللن رق نحلةا رق
نحلةا ررني نحلررؤا ني ،ةضررتوق نةةتةر نة ق رري اررواق نةةق ررقخ نعاةررةن ي ن رروا ة اتقر  .قاررقل
نة امل اوةال ق ًفضوق ألق ً او نةال جا نظو نحلةناس ناهج قر يرة ًال بش ننةاروا رو فسرت
ا "نحل ررةناس ن ونر ر نحلملخ ضر ر نةةه ر ر " ،ررو ًاى ا ررة اه بش نة ررع نحل ررةناس ً نةةتقق ررز
نا ررجق ر ر نةةق ررقخ ،ع ررقتو قتررو فةق ررق اوألم رروق نحملررل ني نحل تاررني ،مبررخل ررق خ نألم رروق
نة فخل فققاجق نةقاجن قول نحلملومق نةالوظ شاو نةالوظ نحلواقوق .)14 13
 -58تااذا ج اللجنااة بااقر الاولااة تتحمااا المس ا ولية األ ا ااية ع ا عاامار الحااق ف ا التعلاايم
وتوصا بااقر تتاااذ الاولااة الطااجت جميا التاااابيج الالةةااة للنهااو بقطااان التعلاايم العااا وينب ا
للاولة الطجت أر تزيا الميزا ية الماصصة للتعليم االبتااائ وأر تتااذ جميا التااابيج الالةةاة
لتحسااي إةكا يااة الحصااو علااى التعلاايم االبتاااائ و وعيتااه للجميا ةا دور تكاااليف ةسااتتجة
وال يما لممفا الذي يعياور ف العاوائياا وف المناامق القاحلاة وشابه القاحلاة وتوصا
اللجناة أيضاا بااقر تضام الاولاة الطااجت أر تكاور المبااادئ التوجيهياة بااقر التسااجيا ةا أجااا
تاوفيج أماج بايلاة للتعلايم األ ا ا والتااميب ةتماشاية ةا الماادتي  13و 14ةا العهاا و ياج
قلح ة المعاييج الاولياة قاا الصالة وباقر تضام تساجيا جميا المااام العاةاة والااصاة
واء أ ا ل م مية أ يج م مية وبقر تجصا اةتثالها للمبادئ التوجيهية
 -59اقملت ررو قحظ ررل نة املر ر نةة ررةنا نحلةخر ر ة حلس ررورةة نألم رروق نةر ر فخل قلكر رجن نحلةا ر ر ر ر ر
جننر نةةان ر  ،صهنررو قهررلا نإلررلنا رررخل ي ال ررو بزن نةقررةا نةهار ررخل نألم رروق نةر فخل فةسرلاجق
خل نحلةناس ،ع قتو نة ةقول اساا نةز نع ناتع نحلاهلفخل نحلواقوق .)14 13
 -60توص اللجنة بقر تتاذ الاولة الطجت التاابيج الالةةة للتصااي لم اباأل الكاةناة
وماء تسااجأل األمفااا ة ا الماااام ولتكثيااف جهودهااا الجاةااة إلااى الحيلولااة دور تسااجأل
الطالأل ة الماام وإلعادتهم إلى الماام ليُكملوا تعليمهم
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الوصو إلى اإل تج ل
 -61قحظل نة امل ًق الة ا ًك ل خل  50نحلو خل نةسهوق نةجنجق بش نإلنرتنر ،
ةهمل ررو ققررلا رررخل ي ال ررو حملة اف ر ا ر ه نة ررل اررني نحملررل ني نحل تاررني ررخل نأل رلنا ن تورررول
نحلملومق نةلف ق نحلواة .)15
 -62توصا اللجنااة بااقر تواصااا الاولااة الطااجت العمااا علااى تو ااي طاااق الوصااو إلااى
اإل تج ل وال يما للمحجوةي والمهماي ة األفجاد والجماعاا

دا  -توصياا أخج
 -63تاااج اللجنااة الاولااة الطااجت علااى التصااايق علااى البجوتو ااو االختيااامي الملحااق
بالعها الاول الااف بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 -64وتاج اللجنة أيضا الاولة الطجت على حب تحفظها على الماادة  )2(10ةا
العها
 -65وتوص ا اللجنااة بااقر تتاااذ الاولااة الطااجت خطااواا لتض ا وتطباااق بصااومة تاميجيااة
ة شجاا ةنا بة باقر إعما الحقاوق االقتصاادية واالجتماعياة والثقافياة وقلاح ةا أجاا
تيس اايج تقي اايم التق ااا ال ااذي أحجةت ااه فا ا االةتث ااا اللتزاةاته ااا بموج ااب العه ااا فيم ااا يتعل ااق
بماتلف شجائ السكار وف هذا السياق تحيا اللجنة الاولة الطجت إلى جملة ةجاج
ة ا بينهااا اإلمااام المفاااهيم والمنهج ا لم ش اجاا حقااوق اإل سااار الااذي وعااعته ةفوعااية
األةم المتحاة الساةية لحقوق اإل سار ()HRI/MC/2008/3
 -66وتطلب اللجنة إلى الاولة الطجت أر تناج هاذ المالحظااا الاتاةياة علاى طااق
وا ا ا فا ا أو ااا جميا ا شا اجائ المجتما ا وال اايما ب ااي أعض اااء البجلم ااار والم ااو في
العموةيي والسلطاا القضائية وأر تبلغ اللجناة فا تقجيجهاا الااومي المقباا باالاطواا
الت اتاذتها لتنفيذ التوصياا الاوامدة فا اياق هاذ المالحظااا وتااج اللجناة أيضاا
الاولة الطاجت علاى إشاجاأ المنظمااا ياج الحكوةياة والمجتما الماا عموةاا فا تنفياذ
هذ التوصياا و ذلح ف إعااد تقجيجها الاومي المقبا
 -67وتطلااب اللجنااة إلااى الاولااة الطااجت أر تق ا اا تقجيجهااا الاااومي الساااد ُة َع ا ااا وفااق
المب ا ااادئ التوجيهي ا ااة لاب ا ااال التا ا ا اعتم ا اااتها اللجن ا ااة فا ا ا ع ا ااا ( 2008ا ظ ا ااج الوثيق ا ااة
 )E/C.12/2008/2بحلاو  31آقام/ةاام  2021وتاااعو اللجناة أيضاا الاولااة الطاجت إلااى
تحاي وثيقتها األ ا ية الموحاة وفقا للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقاايم التقااميج بموجاب
المعاهااا الاولية لحقوق اإل سار (ا ظج الوثيقة  HRI/GEN/2/Rev.6الفصا األو )
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