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لجنة حقوق الطفل

المالحظات الختاميةة شأة ا التقر ةر الجةامت لرتقةال ر ال مل ةة مةث ال الة
إلى الخامس لكينيا*
أملا -مق مة
يف ر ر ررلث كيتي ر ر ررل
 -1نظ ر ر ررنة يف الت ر ر ررا ع يف تقنر ر ر ررن يف ر ر ررلث اتق ر ر ررل رن يف ر ر ر ررا ث ر ر ر يف ل ر ر ر
( )CRC/C/KEN/3-5ع جاسر ررتي ل ( 2087 2085يفنظر ررن )CRC/C/SR.2087 CRC/C/SR.2085
ع  21كر ر ر ر ر ررلن ر يف ل رتر ر ر ر ر ررلرن  ،2016يفعتم ر ر ر ر ر ر ة ،ع جاسر ر ر ر ر ررت ل ( 2104يفنظر ر ر ر ر ررن
يفملعق ر ر ر ر ر ر
 ،)CRC/C/SR.2104يفملعق ة ع  29كلن ر يف ل رتلرن  ،2016يفملالحظلة يف تلثيا يف تل يا.
نح ررل يف الت ررا اتق ر ا يف ررا يف ا ررن قنرني ررل يف ررلث اتق ررل رن يف ر ررا ث ر يف ل ر
-2
يف لث  ،ال ن يف ايا يف يت ق ثت ل عاى قلئما يف قضلرل ( ،)CRC/C/KEN/Q/3–5/Add.1يفألثرن
يف ذي ث ّكر يف الترا ثر رل حل را حقر ل يف الرو ع يف را يف ارن مرل ضرو .عرن يف الترا
يف ا يف ان يف ن ي يفملست ى يفملتع يف قالعلة.
ع ق رنيل اح يف يف بتلء ث

ثانيا -ت اشير المتاشعة التي اتخذتها ال ملة الطرف مالتق م الذي أحرزته
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نحل يف التا اتص رق يف
ّ

()

ا يف ان عاى يف صك ك يف يا يف تل يا

يفنضملث ل ي

ل:

يف للقيا حق ل يفألشخلص ذ ي يفإلعلقا ،ع علم 2008؛

( ) يف للقيررا ايررلي يفملتعاقررا املرررا يفألتلررل يف تعررل ر ع ررل يف تبررع عاررى يف صررعي
يف يل ،ع علم .2007

__________

*

يفعتم هتل يف التا ع
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هتل يفحلل را يف سبع ( 29-11كلن ر يف ل رتلرن  2016
).
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الحظ يف التا رضل اتق رن يفعتمل يف ت يفاري يف تشنرعيا
()
( )

قلن ر يفحلملرا ث يف عتف يفملتزيل ( قل  2علم
قلن ر محلرا يف ضحلرل ( قل  17علم

يف تل يا:
)؛ 
 2015

)؛ 
 2014

(ج) قررلن ر يف ررز يفج ( قررل  4عررلم  )2014يفحمل ر
ال تسبا مي ن يفع يف ز يفج؛

اس ر يفأل ل اررز يفج ع  18علث رل

( ) قر ررلن ر يفألشر ررخلص يفملسر ررا اا ح ر رنرت ل ( قر ررل  23عر ررلم  ،)2014يف ر ررذي رار ررزم
صي تلو حمتلز ثسا اا حنرته ع غض ر  48سلعا؛
يف ساالة اإخال يف
(ه)

قلن ر يف تعايل يفألسلسي ،ع علم

 2013؛ 

( ) قلن ر يف تسريا يفجلرنة ع عرلم  2011يف رذي ررتع عارى ثرتن يف تسريا يف كيتيرا
مي ر يفألتلررل يفمل ر ر ع يف ررا يف اررن  ،رقررن اتسررل ي حررق يفملررن ة يف نجررو ع نقررو يف تسرريا
ا يل؛
يف كيتيا
(ز)

قلن ر حظن ش ره يفألعضلء يف تتلسايا إلنلث ،ع علم 2011؛

(ح) يف سررت يف كيررع يفملع ر
ثصلحله يف لضاى يفاعتبل يفأل  .
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نحل يف التا رضل العتمل

ع  ،2010يف ررذي ر ررتع عاررى ح ررق يف الررو ع ر ررالء
يفاري يف سيلسلة يف علثا

يف تل يا :

()

خاا يف عمو يف تتيا ث جو يف ال ا ،الرتة 2022-2015؛

( )

خاا يف عمو يف تتيا ث جو يف ال ا ،الرتة 2012-2008؛

(ج) خار ر ررا يف عمر ر ررو يف تتير ر ررا ملكل حر ر ررا يفاسر ر ررت ال يف تسر ر رري تلر ر ررل ع كيتير ر ررل،
الرتة .2017-2013

ثال ا -دماعي القرق الرئيسية مالتوصيات
ألف -ت اشير التنفيذ العامة (المادتاا  4م 42مالفقرة  6مث المادة ) 44
التوصيات الساشقة لرجنة
 -6توصي الرجنةة شة ا تتخةذ ال ملةة الطةرف تةل التة اشير الالزمةة لالتةتجاشة لتوصةياتها
الس ةةاشقة الت ةةي تع ةةود لع ةةام  )CRC/C/KEN/CO/2( 2007مالت ةةي لة ة تنف ةةذ أم نف ةةذت عر ةةى
نحةةو غيةةر تةةافي مل تةةيما المتعرقةةة منهةةا شع ة م التميي ة (الفقةةرة  )25مالعقوشةةة الجس ة ة
(الفق ة ةةرة  )35مالممالت ة ةةات التقري ة ة ةة الض ة ةةالة (الفق ة ةةرة )54ي مإدالة قض ة ةةاد ا حة ة ة ا
(المادة .)68
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التأر عات

نحررل يف التررا العتمررل يف سررت يفملررتقن ع عررلم  ،2010يف ررذي رعرررت ص رنيفحا اق ر ل
-7
ثعيتررا ث ر حق ر ل يف الررو .ك ر يف التررا ثررل رزيف شررعن اررل قاق ألر ث يفءثررا يف تش رنرعلة يف تتيررا،
مبل ع ذ ك قلن ر يف الو علم  ،2001ث يفا للقيا يف ست مل كتمو.
 -8تح الرجنة ال ملة الطرف عرى النتهاد شسةرعة مةث موادمةة التأةر عات ما نظمةة
الوطنية مت التفاقيةي شما في ذلك عبر اعتمةاد تأةر عات ي ة ة تحةل محةل قةانوا الطفةل
لعةةام 2001ي مضةةماا المأةةالتة النأةةطة مالمج ةةة لنطفةةاا ممنظمةةات المجتمةةت المة ني
في مضت التأر عات الج ة.
السياتة مالتتراتيجية الأامرتاا
نح ررل يف الت ررا العتم ررل تلي ررذ خا ررا يف عم ررو يف تتي ررا اال ررو ال رررتة ،2012-2008
-9
نتلئل ل يفإلجيلايا ،ا سيمل ع ليل يف صحا يف تعايل .عاى ر يف التا شعن ال قاق ع م قر ا
ثعا ثررلة ثستليضررا عر خاررا يف عمررو يف تتيررا االررو الرررتة  ،2022-2015مبررل ع ذ ررك عر
كيليا مت رو يف اا ،كيليا يف تص ي الل ة ع ق ا يف ثلة جنيفء عمايا يفنتقل يف صالحيلة،
يفستمنيف ع م يفملسل يفة ع يف تمت اق ل يف الو.
 -10توصي الرجنة ال ملة الطرف ش ا تخصص مةوالد تافيةة لتنفيةذ طةة العمةل الوطنيةة
لرطف ةةل لرفت ةةرة 2022-2015ي مأا تكف ةةل التنس ةةيق ش ةةيث المس ةةتو ال ةةوطني ممس ةةتو
المقاطعات شغية تضييق الفجوة في تق الخ مات إلى أقصى ما مكث عن النتقةاا إلةى
نظام التفو ضي مأا تولي م ا مث الترتي لرح مث التفامت في التمتت شحقوق الطفل.
تخصيص

الموالد 

 -11الحظ يف التا ر ثباغ يفمليزيفنيا يفملخصع اقالعلة يفاجتملعيرا قر يفز يف خرال يف لررتة
قي يفاستعنيفض  .ك يف التا عن ع قاق ل زيفء ثل راي:
ا رزيف يف زرررل ة ع خمصصررلة يفمليزيفنيررا ع ررلاة ثعيتررا ،مبررل ع ذ ررك يف تعارريل
()
يفحلملرا يفاجتملعيا ،غري ثتكل ئا ث يفاحتيلجلة يفجلئاا ع يذه يف قالعلة؛
( ) مل ُتخذ ي يفاري اشأر تب صن يفمليزيفنيرا ثر ثتظر حقر ل يف الرو ،سر يفء
عاى يف صعي يف تع عاى ثست ى يفحلك ثلة يفملل ضا؛
يف ان
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(ج) غ ررل يف ر ر يفملبذ ررا استئص ررل يف لس ررل  ،رظ ررو يف لس ررل ثستشر رنرل ع يف
ثل تئ رتسبل ع حت رو ثسل يفمل يف يف الزثا إلعمل حق ل يف الو.

ررا
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 -12في ضود ما أتفر عنه وم النقاش العام الذي نظمته الرجنة في عام  2007شأ ا
الموالد إلعماا حقوق الطفل ممسؤملية ال ماي توصي الرجنة ال ملة الطرف شما ري:
ز ادة المخصصةات متح ة أملو اتهةا لضةماا إعمةاا حقةوق الطفةل عرةى
()
يميت المستو اتي شما في ذلك عرى مستو المقاطعات المفوضةي مذلك مث أيل تنفيةذ
المادة  4مث التفاقية تنفيذا تامالا؛

( ) ا ةةذ شمنظ ةةول حق ةةوق الطف ةةل ف ةةي متاشع ةةة ص ةةرف المي اني ةةةي ت ةةواد عر ةةى
الصةةعي الةةوطني أم عرةةى مسةةتو المقاطعةةات المفوضةةةي شغيةةة لص ة عمريةةة توز ةةت المةةوالد
المخصصة لرطفل ممعرفة م تفا تها مفعاليتها مإنصافها؛
مات لرطفلي شما فةي ذلةك
(ج) شناد ق لة المقاطعات المفوضة عرى تق
عبر مضت معا ير متوييهات إلشاد ة شأ ا إدالة الموالد البأر ة مالمالية؛
( ) اتخ ةةاذ تة ة اشير فول ةةة مأت ةةر فعالي ةةة لمكافح ةةة الفس ةةاد متع ة ة القة ة لات
المؤتسةةية عرةةى تأةةف الفسةةاد شفعاليةةةي مالتحقيةةق فيةةه ممالحقةةة مرتكبيةةهي شمةةا فةةي ذلةةك
قطاعات الرعا ة الصحيةي مالتعري ي مالع اي مإنفاذ القانوا؛
(ي) التماس المساع ة التقنية في هذ الص د مث هيئات ضةمنها منظمةة ا مة

المتح ة لرطفولة (اليونيسيف) .
يمت البيانات
 -13حتيط يف التا عامل اأر يف عمو جل ٍ تار رن عر ثر نظرل يف ة يفملعا ثرلة اشرأر يف ع رر
ث ج يفنل حقر ل يف الرو .اير ر يف الترا ثرل رزيف شرعن ارل قاق عر م جر نظرلم شرلثو رنصر
رتتب ر عمررل مجي ر حق ر ل يف الررو عاررى يف صررعي يف ر تع عاررى صررعي يفملقلتعررلة ع ر م ج ر
صتيف كل ابيلنلة يفملتعاقا ال الو متك ث يف تخايط ختصيع يفمل يف .
 -14شاإلشةةالة إلةةى تعريةةق الرجنةةة العةةام لق ة  )2003(5شأ ة ا ت ة اشير التنفيةةذ العامةةةي
توصي الرجنة ال ملة الطرف شما ري :
التعجيل شإنأاد نظام شامل لجمت البيانات غطي يميت مجالت التفاقيةي
()
شما في ذلك ترك المتصرة شفقر ا طفااي عرى الصعي الوطني معرى صعي المقاطعات؛
( ) ضةةماا تصةةنيف البيانةةات حسةةو العمةةر منةةوا الجةةنس ماإلعاقةةة مالموقةةت
الجغرافةةي ما صةةل اإلثنةةي مالخرفيةةة اليتماعيةةة  -القتصةةاد ة لتيسةةير تحريةةل حالةةة يميةةت
ا طفااي مل تيما الذ ث عيأةوا فةي أمضةاا هأةة ما طفةاا المخةالفيث لرقةانواي مالعمةل
شنأةةاع عرةةى اتةةتخ ام م ةةل هةةذ التحرةةيالت مةةث أيةةل صةةياغة ملص ة متقيةةي السياتةةات
مالبرامج مالمأال ت الهادفة إلى تنفيذ التفاقية تنفيذا فعالا؛
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(ج) مراعاة اإلطال المفاهيمي مالمنهجي الةوالد فةي منأةول المفوضةية السةامية
لحقةةوق اإلنسةةاا شعنةةواا "مؤش ةرات حقةةوق اإلنسةةاا :دليةةل القيةةاس مالتح ة عن ة يمةةت
المعرومات اإلحصائية منأرها"؛
( ) التماس التعاما التقني فةي هةذا الصة د مةث يهةات مةث شينهةا اليونيسةيفي
ممنظمة العمل ال مليةي مالمفوضية السامية لحقوق اإلنساا ماآلليات اإلقريمية.
الرص المستقل
 -15نحل يف التا اإعل ة نشلء يفجملا يف تع يف كيع حلقر ل يفإلنسرلر ،قرل امبرل ت يفملتعاقرا
مبنكررز يفملسسسررلة يف تتيررا تعزرررز محلرررا حق ر ل يفإلنسررلر (ثبررل ت اررل ر ) .اي ر ر يف التررا ا رزيف
شعن ال قاق زيفء يفستمنيف ع م نكيز يف التا عاى حق ل يف الو ثتلء يفضاالع ل ا ارت ل.
 -16شاإلشالة إلى تعريق الرجنة العام لق  )2002(2شأ ا دمل المؤتسات المستقرة
محما ة حقوق الطفلي توصي الرجنة ال ملة الطرف شما ري:
لحقوق اإلنساا في تع
الت ت مث أا الرجنة الوطنية الكينية لحقوق اإلنساا تولي اهتماما اصةا
()
لرأواغل المتعرقة شا طفاا شالعملي عرى تبيل الم ةااي عرةى إنأةاد محة ة لحقةوق الطفةل
مكرفة شتع حقوق الطفل محما تها؛
( ) تخصيص موالد شأر ة ممالية تافية لرجنة الوطنية الكينية لحقوق اإلنساا
لتمكينها مث الضطالا شا نأطة الموترة إليها شمويو مل تها تمأي ا مت مبادئ شال س.

التعاما مت المجتمت الم

ني 

 -17ررنى يف الت ررا ر ثشررلكا ثتظم ررلة يفجملتم ر يفمل ر ع ص ر تلي ررذ يفا للقيررا ث ر خ ررال
يفجملا ر يف ر تع اال ررا ا ر جي ررلو .ث ر ذ ررك ،رس ررل يف الت ررا يف قاررق ألر ق ررلن ر ثسسس ررلة
يف صلحل يف علم علم  ،2013يف ذي حيكل نشلط ثتظملة يفجملتم يفمل مل رتلذ اع  ،الحرظ ر
مثا قاقل ث ر رُع ّ يذيف يف قلن ر اأحكلم ق ق ض نشاا ثتظملة يفجملتم يفمل .

 -18توصةةي الرجنةةة ش ة ا تعجةةل ال ملةةة الطةةرف شتنفيةةذ قةةانوا مؤتسةةات الصةةالا العةةام
لع ةةام  2013مأا تعم ةةل عر ةةى تهيئ ةةة شيئ ةةة مواتي ةةة لت ةةتقالا ه ةةذ المؤتس ةةات ممنظم ةةات
المجتمت الم ني العامرة في مجاا حقوق الطفل.
 حقوق الطفاا مقطاا ا عماا التجال ة 
-19

شعن يف التا ال قاق ألر ضعف ثنيفقبا نشاا يفملسسسلة يف تلل را رلضي

حيلزة غري ثشن عا
()
جلنل يفأل نيف يفملسسسلة يف تلل را؛

GE.16-04433

يف تتلئج يف تل يا:

يفضي يف علثا ،مبل ع ذ رك ثبرل يفملر يف ل يف عم ثيرا ،ثر
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( ) يفنتشل يف تللرلة يف سلثا غرييل ث شكل يف تار ث يف بيئري ،ير ثرل اّرف ثرنيف
خارييف عاى صحا يفألتلل ؛
(ج) يفنتش ررل عم ررو يفألتل ررل عا ررى نا ررلل يفسر ر  ،مب ررل ع ذ ررك يفس ررت الجل جتس رريل
جتل رل ،يفاجتل هبل ألغنيفض يف عمو.
 -20شاإلشة ةةالة إلة ةةى تعرية ةةق الرجنة ةةة العة ةةام لق ة ة  )2013(16شأ ة ة ا الت امة ةةات ال ة ة ما
فيما تعرق شت ثير قطاا ا عماا عرى حقوق الطفلي توصي الرجنة ال ملة الطرف شما ري:
مضت إطال تنظيمي ماضا لرمؤتسات التجال ة العامرة في ال ملة الطةرف
( )
لض ةةماا عة ة م تة ة ثير أنأ ةةطتها ت ةةربا عر ةةى حق ةةوق الطف ةةلي معة ة م ته ة ة ها مع ةةا ير البيئ ةةة
أم العملي م اصة ترك المتعرقة شا طفاا؛
( ) لص م امت اا المؤتسات التجال ة هذ الروائا التنظيميةي فضالا عةث
معا ير البيئة مالصحة مالعمل التةي اعتمة تها المنظمةات ال مليةة مالوطنيةةي مفةرو عقوشةات
مناتبةي متوفير تبل النتصاف عن ح م انتهاتات؛
(ج) التترش ةةاد شمب ةةادئ ا مة ة المتحة ة ة التوييهي ةةة شأة ة ا ا عم ةةاا التجال ةةة
محقوق اإلنساا (انظر A/HRC/17/31ي المرفق).

شاد -المبادئ العامة (المواد 2ي م3ي م 6م)12
 ع م

التميي  

 -21عن يف التا ع قاق ل زيفء يفستمنيف يف تمييز ض ئلة ثعيتا ث يفألتلل عاى ثست ى
يف سيلسلة عاى ثست ى يفململ سا يف عمايا ،ا سيمل زيفء يف لتيرلة ،يفألتلرل يفملعرلق  ،يفألتلرل
يفحللثا لرري ل نقرع يفملتلعرا يف بشرنرا يفإلر ز ،يفألتلرل يف الجئر  ،تلرل يف سركلر يفألصراي ،
تلل يف ت اا ،يفألتلل يف ذر رعيش ر ع يف ش يف ع ،تلل يفألسن يفحملن ثا يفمل مشا.
 -22تح الرجنة ال ملة الطرف عرى ما ري :
تنقيا يميت تأر عاتها متياتاتها لجعرها منسجمة انسجام اتامالا مت أحكةام
()
المادة  2مث التفاقيةي مضماا تنفيذ يميت ا حكام القانونية مالسياتات تنفيذا تامالا؛

( ) تك ي ةةف الجه ةةود الرامي ةةة إل ةةى القض ةةاد عر ةةى التميية ة ي مل ت ةةيما المواق ةةف
ا شو ةة مالقوالةةو النمطيةةة الجنسةةانيةي متعبئةةة مجموعةةة تبيةةرة مةةث أصةةحا المصةةرحةي شمةةث
فيه الفتيات ميميت قطاعات المجتمةتي مةة لرجهةود المبذملةة مةث أيةل تيسةير التغييةر
اليتماعي مال قافيي متهيئة شيئة تع ز المساماة.
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مصالا الطفل الفضرى
 -23نحررل يف التررا اررلإلقنيف ع يف سررت اررق يف الررو ع ر ر ثصررلحله يف لضرراى يفاعتبررل
يفأل  .اي ر ر يف التررا شررعن اررل قاق ألر ي رذيف يفحلررق ا ُحيرررتم ك رررييف ع نظررل يف ع يف ررا غررري يف نمسيررا
عمايلة س را يفملتلزعلة خل ج يفحملكما ،ا سيمل ثل رتعاق اقضلرل يف نيفئل يف تسيا.
 -24شاإلشالة إلى تعريق الرجنة العام لق  )2013(14المتعرق شحةق الطفةل فةي إ ةالد
مصةةالحه الفضةةرى العتبةةال ا ماي توصةةي الرجنةةة ال ملةةة الطةةرف شتع ة يهودهةةا لضةةماا
اتتمرال إعماا هذا الحق في يميت اإليرادات مالقرالات القضائيةي شما فيها نظة الع الةة
الرتمية مغير الرتمية مغيرها مةث أشةكاا فةض الن اعةات م ةل الوتةاطةي التةي تعنةي الطفةل
متؤثر عريه .متوصي الرجنةة تةذلك شة ا تكفةل ال ملةة الطةرف تطبيةق هةذا الحةق أ ضة ا عرةى
الة ة مام ف ةةي يمي ةةت اإلية ةرادات مالقة ةرالات التأ ةةر عية ماإلدال ةةةي مف ةةي يمي ةةت السيات ةةات
مالبةرامج مالمأةةال ت التةةي لهةةا صةةرة شالطفةةل أم تةةؤثر عريةةه .ممةةث ثة ي تأةةجت الرجنةةة ال ملةةة
الط ةةرف عر ةةى مض ةةت إية ةرادات ممع ةةا ير لتقة ة اإللش ةةاد لجمي ةةت ا ش ةةخا المعني ةةيث ف ةةي
السةةرطة شغيةةة تح ة مصةةالا الطفةةل الفضةةرى فةةي تةةل مجةةاا مةةث المجةةالتي مإ ةةالد هةةذ
المصالا العتبال ا ما مالهتمام الوايو .
النماد 
 الحق في الحياة مالبقاد م 
 -25شعن يف التا اقاق ال غ زيفء عمايلة قتو يفألتلل يفملصلا ارلمل ق يفاجترل اأعضرلئ ل،
مبل ع ذ ك يفألعمل ث يذيف يف قبيو يف يت رن كب ل نيف سنيل.
 -26تح الرجنة ال ملة الطرف عرى ما ري:
اعتمةةاد اتةةتراتيجية شةةامرةي شمةةا فةةي ذلةةك إذتةةاد الةةوعيي لضةةماا حما ةةة
()
ا طفةةاا المصةةاشيث شةةالمهق حما ةةة تامرةةة مفول ةةة مطو رةةة ا يةةلي مالتصة ي لجةةذمل العنةةف
الذي عانوا؛
( ) تع
المصاشيث شالمهق؛

حمالت إذتاد الوعي لمكافحة المعتق ات الخرافية شأة ا ا طفةاا

(ج) اإلتة ةراا ش ةةالتحقيق ف ةةي يمي ةةت القض ةةا ا الت ةةي ك ةةوا ا طف ةةاا المص ةةاشوا
شالمهق طرف ا فيها ممقاضاة الجناة حتى ل ستطيت أي ٍ
ياا تاا مث أا فرت مث العقا ي
مالعمل عرى إتاحة الضحا ا تبل إعادة ت هيره مإنصافه .
الطفل 

 احترام آلاد
 -27نحل يف الترا اإنشرلء يف معيرا يف كيتيرا اال را عارى يف صرعي يف ر تع صرعي يفملقلتعرلة
ثررل ر يفملقلتعررلة .ث ر ذ ررك ،رسررل يف التررا يف قاررق ألر يف معيررا غررري ثلت حررا يس ر ع
ثتتل ئلة ثعيتا ث يفألتلل  ،ث و يفألتلل يف الجئ يفألتلل ذ ي يفإلعلقا.
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 -28توصةي الرجنةةي فةي ضةود تعريقهةا العةام لقة )2009(12ي شأة ا حةق الطفةل فةي
التتماا إليهي ش ا تعمل ال ملة الطرف عرى ما ري:
يعة ة ةةل يمعية ة ةةة الطفولة ة ةةة عرة ة ةةى الصة ة ةةعي الة ة ةةوطني مصة ة ةةعي المقاطعة ة ةةات
()
مالمقاطعات الفرعيةي مفتوحة ممتاحة لجميت ا طفةاا فةي ال ملةة الطةرف دما تميية ي شمةث
فيه ا طفاا الاليئوا ما طفاا ذمم اإلعاقة؛
( ) إشةراا ا طفةةاا عرةةى الصةةعي الةةوطني معرةةى صةةعي المقاطعةةاتي شمةةا فةةي
ذلك مث الا يمعيات ا طفااي في مضت القوانيث مالسياتات مالمي انيات ذات الصرة
شقضا ا ا طفاا ملص تنفيذها.

يي  -الحقوق مالحر ات الم نية (المادتاا  7م 8مالمواد مث  13إلى   ) 17
مالجنسية 

 تسجيل الموالي
 -29نح ررل يف الت ررا العتم ررل ق ررلن ر يف تس رريا يفجل ررنة ع ررلم  2011يف ررذي ر ررتع عا ررى ث ررتن
يف تسيا يف كيتيا مير يفألتلرل يفمل ر ر ع يف را يف ارن  ،رقرن اتسرل ي حرق يفملرن ة يف نجرو ع
نقو يف تسيا يف كيتيا تللجل ،نحل رضل ال زرل ة يف كبرية ع ع حلاة سليو يفمل يف ي .
 كت ل ثل زيف شعن ال قاق زيفء ثل راي:
()

ع م حتقيق يف تسليو يفجملل

يف شلثو ام يف ي ؛

( ) مجر ر نس رربا يف ر ر ا يفة يفملس ررلاا ع يف س ررت يفة يفألخ رررية ،ثر ر يف ل ررلض كب ررري ع
ثع اة سليو يفمل يف ي ع يفملتلتق يف نرليا يف تلئيا؛
(ج) مثا اعض ئلة يفألتلرل  ،ث رو يفألتلرل يف الجئر  ،يفألتلرل ذ ي يفألصرو يف تر و،
تلررل يفمللك ن ر ي ،يفألتلررل ث ر ذ ي يفألصررو يف ص ر ثليل يفمل ر ر ع كيتيررل ،تلررل يف سررليتلة،
يفألتلل حلثاي صللة يف تس  ،يفجه صع الة ع يفحلص عاى ش ل يفة يفمليال ؛
( ) ع م حص يفألتلرل عر ي يف تسريا يفمل رلجنر يف رذر ررتيف ح عمرل يل ار 8
تمعرلة يف ت ارا ،يف بيمبرل ،غرل ررو ،يفمللك نر ي،
 18علثل ،مب ي ل ئك يف رذر رتتمر ر
عاى يف تسيا يف كيتيا عاى يف نغل ث يف ت يفاري يف يت ُ خا ع قلن ر يف تسيا يفجلنة علم .2011
 -30تح الرجنة ال ملة الطرف عرى ما ري :
اإلتراا شاعتماد قانوا شامل نص عرى تسجيل الموالي مجانا في يميت
()
مراحل عمرية التسجيل؛
( ) ز ةةادة تع ة مخترةةف الجهةةود الراميةةة إلةةى ضةةماا تسةةجيل يميةةت ا طفةةاا
ل ة ملدته ة ي مل تةةيما فةةي المنةةاطق الر فيةةة مالنائيةةةي شمةةا فةةي ذلةةك مةةث ةةالا تح ة
متسجيل ا طفاا الذ ث ل سجروا عن الولدة؛
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(ج) تنفي ةةذ ق ةةانوا مقا ةةة محما ةةة ممس ةةاع ة المأ ةةرد ث دا رية ة ا مالمجتمع ةةات
المحريةةة المتضةةرلة لعةةام  2012تنفيةةذا فعةةالاي مالنتهةةاد مةةث صةةياغة مأةةرما تياتةةة شأة ا
المأرد ث دا ريا ممضت مجموعة مث ا نظمة مث أيل تفعيل القانوا؛

( ) النظ ةةر ف ةةي إمكاني ةةة النض ةةمام إل ةةى التفاقي ةةة المتعرق ةةة شمرتة ة ا ش ةةخا

ع مي الجنسية لعام  1954ماتفاقية فض حالت انع ام الجنسية لعام  1961؛

(ه) تنفيةةذ ق ةرال لجنةةة الخب ةراد ا فر قيةةة المعنيةةة شحقةةوق الطفةةل ملفاهةةهي فةةي
القض ةةية المعنون ةةة "معهة ة حق ةةوق اإلنس ةةاا مالتنمي ةةة ف ةةي أفر قي ةةا ممب ةةادلة ع ال ةةة المجتم ةةت
المفتة ةةوم شات ة ة ا طفة ةةاا ذمي ا صة ةةل النة ةةوشي فة ةةي تينية ةةا ض ة ة حكومة ةةة تينية ةةا" (الق ة ةرال
لق )002/Com/002/2009ي تنفيذا تامالا؛
( ) التماس المساع ة التقنية مث يهات م ل مفوضية ا م المتح ة السامية
لأؤما الاليئيث ماليونيسيف شغية تنفيذ هذ التوصيات.

السرمي 

 حر ة التعبير محر ة تكو ث الجمعيات مالتجمت
 -31الحررظ يف التررا ر سررت عررلم  2010ركلررو حنرررا يف تعبررري حنرررا ك ر ر يف معيررلة
يف تلمر يف سررامي مير يف كيتير  .ثر ذ ررك ،إلررل شررعن اررل قاق عر م يفحررتيفم مل سررا يفألتلررل
حنرلهتل يذه يفحرتيفثل ثام سل كلثال عاى يف يفم ،كمل ي يفحلل ع يفألنشاا يف قل يا يف ريت كر
ر رُعرب ع يفألتلل ع آ يفئ ل يف سيلسيا ع يفملظلينيفة يف يت رتظم ل يفألتلل .
 -32توصةةي الرجنةةة ال ملةةة الطةةرف شاتخةةاذ يميةةت الت ة اشير شمةةا كفةةل عرةةى أتمةةل ميةةه
حر ةةة التعبيةةر متكةةو ث الجمعيةةات مالتجمةةت السةةرمي لرفتيةةاا مالفتيةةات مالم ةراهقيثي مذلةةك
عرةةى النحةةو المنصةةو عريةةه فةةي ال تةةتول مالتفاقيةةةي شمةةا فةةي ذلةةك شنةةاد ق ة لات ا تةةر
مالمعرميث مالمسؤمليث الحكومييث مإذتاد معيه شاحترام حر ات ا طفاا هذ .

 العنف ض ا طفاا (المواد  19م )3(24م )2(28م 34م(37أ) م ) 39داا 
تحرل الطفل مث يميت أشكاا العنف 
  ّ

 -33نح ررل يف الت ررا اسر ر ق ررلن ر ج ررلز يف ش ررنتا يف تتي ررا ع ررلم  ،2011يف ررذي حيظ ررن عا ررى
يف شررنتا يف تعررذرل يفملعلثاررا يفمل يتررا ،قررلن ر يف تعارريل يفألسلسرري عررلم  ،2013يف ررذي حيظررن يف عق اررا
يف ب ني ررا ع يفمل ر ر يف ل ،ق ررلن ر يفحلملر ررا ث ر ر يف عت ررف يفألس ررني ع ررلم  ،2015ق ررلن ر ثت ر ر ش ر ر ره
يفألعضررلء يف تتلسررايا يفألن رررا عررلم  .2011نحررل يف التررا رضررل السررتح يفث خررط يررل لي ررل
عاى ث يف يف سلعا ملسلع ة يفألتلل  .ك يف قاق رسل يل اشأر ثل راي:
يف ن يف تقل رن ع مل سا يف شنتا يف عتف ض يفألتلل  ،مبرل ع ذ رك ع يفمل سرا
()
يفاات يفئيا "تنرق ت ل آ ل" ع خميل يف يف الجئ ؛
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( ) يف للع ثع يفنتشل يف عتف يفملتزيل ضر يف لتيرلر يف لتيرلة ،يف عترف يف قرلئل عارى
نر ع يف ررت ضر يف لتيررلة ،مبررل ع ذ ررك يف عتررف يف تسرري يف عتررف يف بر ع يفجملررل يف عررلم يف ررلص
عاى يف س يفء؛
(ج) يفس ررتمنيف مل س ررا يف عق ررل يف ب ر ع يفملت ررز ع يفمل ر يف ل غ ررل حظني ررل مب ج ررل
يف سررت  ،يفسررتمنيف سرنرلر اعررض يف تشرنرعلة يف رريت جتيررز يف عق اررا يف ب نيررا ،يرري شرنرعلة ثررل رزيف
قي يف تظن تتقيح ل؛
( ) عر ر م متكر ر يفألتل ررل ض ررحلرل يف عت ررف ثر ر يف الر ر ء يف ع يف ررا ،ا س رريمل ع
حررلاة يف عتررف يف تسرري يفململ سررلة يف ضررل ة ،اسرربل يف صررل يفاجتمررلعي ،ضر ط رنيف يفألسررنة،
يف لرلض ثعر اة يف تحقيرق يفملالحقرا يف قضرلئيا ،كرنيف يف ترأخرييفة ع جرنيفءيفة يفحملرلكل ،ي نرا
يف عق ارلة يفمللن ضرا ،خاررن يف تعرنض إلررذيفء ثر ج رر ضرم ثتظ ثررا يف ع يف را يفنعر يفم يفملسررلع ة
يف قلن نيا شكل يف عل يفألخنى؛
(ي) حم ر ر ررا يف ر ر ر عل يفملت ر ررلح تل ر ررل ض ر ررحلرل يف عت ر ررف يف لتي ر ررلة يفجل ا ر ررلة ثر ر ر
يفململ سلة يف ضل ة ،مبل ع ذ ك ري يفملأ ى يفآلث يف عل ث جو يفحلص عاى يف تعايل.
 -34شاإلشةةالة إلةةى تعريةةق الرجنةةة العةةام لقة  )2006(8شأة ا حةةق الطفةةل فةةي الحما ةةة
مث العقوشة الب نية مغيرها مث ضرم العقوشة القاتية أم المهينةةي متةذا تعريةق الرجنةة العةام
لق ة  )2011(13شأ ة ا حةةق الطفةةل فةةي التحةةرل مةةث يميةةت أشةةكاا العنةةف م أم التعريةةق
الع ةةام لقة ة  )2014(18شأة ة ا الممالت ةةات الض ةةالة ال ةةذي اعتم ت ةةه الرجن ةةة مأ ةةالتة م ةةت
الرجنة المعنية شالقضاد عرى التميي ض المرأةي توصي الرجنة ال ملة الطرف شما ري:
مضت اتتراتيجية مطنيةة شةامرة مإطةال مطنةي تنسةيقي لمنةت يميةت أشةكاا
()
لها؛
العنف ض ا طفاا مالتص ي 
( ) إنفةةاذ قةةانوا يهةةاز الأةةرطة الوطنيةةة لعةةام  2011إنفةةاذا فعةةالا لروقا ةةة مةةث
إتادة معامرة ا طفاا مث قِبل الأرطة محظر هذ ا عماا مالتحقيق الأامل مالفةولي فةي
يميت الدعادات في هذا الأ ا شما كفل مسادلة الجناة؛
(ج) مرايع ةةة يمي ةةت الق ةةوانيث مالر ةةوائا الت ةةي تجية ة العقوش ةةة الب ني ةةةي متأ ةةجيت
ا تةةاليو اإل جاشيةةة مغيةةر العنيفةةة مالتأةةالتية لترشيةةة ا طفةةاا متة د به ماعتبةةال ذلةةك شة الا
لرعقوشة الب نيةي متوعية اآلشةاد ما مصةياد مالم لتةيث مالجمهةول عمومة ا شمةا لرعقوشةة الب نيةة
مث أثر تربي عرى ا طفاا؛
( ) اإلت ةراا فةةي التحقيةةق مةةت مرتكبةةي يميةةت أشةةكاا العنةةف ض ة ا طفةةاا
ممحاتمته ممعاقبته شما تفق ميسامة النتهااي مشذا يهود ح ي ة لإلقناا شع م الرجود
إلى الوتاطة في حالت العنف الجنسي مالعنف المن لي؛
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(ه) تة ةةوفير المسة ةةاع ة القانونية ةةة لنطفة ةةاا ضة ةةحا ا العنة ةةف ما طفة ةةاا الة ةةذ ث
حتايوا إلى الحما ة؛
( ) تع ت قيف الجمهول متوعيته عرى نحو مست ام شما لرعنف ض ا طفاا
مث آثال ضالةي ل تيما العقوشة الب نية مالممالتات الضالة مالعنف المن لي؛
(ز) إنأة ةةاد م ة ة ة م ة ةةث مرات ة ة حما ة ةةة ا طف ة ةةاا ضة ةةحا ا العن ة ةةفي ما طف ة ةةاا
المحتاييث إلى الرعا ة مالحما ةي شمةا أةمل الهةالشيث مةث الممالتةات الضةالةي متخصةيص
موالد شأر ة متقنية ممالية تافية لحما ته متوفير مات ال ع له .
الضالة 

 الممالتات
 -35شررعن يف التررا اررل قاق زيفء يفسررتمنيف يفململ سررلة يف ضررل ة ،ث ررو ش ر ره يفألعضررلء يف تتلسررايا
يفألن رررا ز يفج يفألتلررل "ختنرررز" يف لتيررلة ،غررل حظنيررل قلن نررل .رسررل يف التررا يف قاررق رضررل زيفء
ثل رب يف للعل ع ع عمايلة ش ره يفألعضلء يف تتلسايا يفألن را يف يت ختض إلشنيف تيب.
 -36تح الرجنة ال ملة الطرف عرى ما ري :
إنفاذ حظةر تأةو ه ا عضةاد التناتةرية ا ن و ةة إنفةاذا فعةالاي شمةا فةي ذلةك
()
ممالتة ةةات العة ةةامريث فة ةةي القطة ةةاا الصة ةةحيي مزماا ا طفة ةةااي مغية ةةر ذلة ةةك مة ةةث أشة ةةكاا
الممالتات الضالة؛
( ) مواصرة الجهود الرامية إلى التص ي لنتبا الجذل ةة لهةذ الممالتةات
متنفيذ ت اشير مالئمة ثقافيا لرقضاد عريها؛
(ج)

حظر أي تسو ات الا المحات في حالت الممالتات الضالة.

التتغالا الجنسي ماإل ذاد الجنسي
 -37شررعن يف التررا اررل قاق زيفء يف لررلع ثسررت ى ا ررلء يفألتلررل يفسررت الجل ع يفمل ر يف يفإلالحيررا،
ا سيمل ع قالع يف سيلحا يف سلن.
 -38توصي الرجنة ش ا تنفذ ال ملة الطرف قانوا الجرائ الجنسية لعةام  2006م طةة
العمةةل الوطنيةةة لمكافحةةة التةةتغالا الجنسةةي لنطفةةاا فةةي تينيةةا لرفتةةرة 2017-2013
تنفيذا فعالا.
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هاد -البيئة ةةة ا تة ةةر ة مالرعا ة ةةة الب رة ةةة (المة ةةواد  5م11-9ي م)2-1(18ي م20ي
م21ي م25ي م))4(27



 البيئة ا

تر ة 

 -39نحر ررل يف التر ررا ار ررلإلقنيف ع سر ررت عر ررلم  2010الملسر ررل يفة ع يفحلق ر ر ل ا ر ر يفألتلر ررل
ر ع تل يف ز يفج خل جه .غري ر يف التا عن ع قاق ل زيفء ثل راي:
يفمل
قلن ر يف رز يفج عرلم  ،2014يف رذي رسرمن اتعر يف ز جرلة قرل اشرنرعا يفإلسرالثيا
()
مب جرل يف قرلن ر يف عرنع ،رسرمن كرذ ك مبمل سررلة متييزررا خرنى حتر ر ضر حقر ل يف يف ر ر
ثسس يلهتل عاى ق م يفملسل يفة ،ختاّف آثل يف ضل ة عاى يفألتلل  ،خبلصا يف لتيلة؛
( ) ا رزيف يتلك يف ك ري ثر يفاحتيلجرلة يف ريت مل ارل ال تسربا آلارلء يفألث رلة،
مب ي ل ث يل ع س يفملنيفيقا ،ث حي يفمل ل يفة يف ت قيف ع ل نايا يفألتلل ؛
(ج)

ضعف نللذ يفثن يفحمللكل اشأر عل ا يف الو ع يف

ا يف ان

خل ج ل.

 -40توصي الرجنة ال ملة الطرف شما ري:
إلغةةاد يميةةت ا حكةةام الةةوالدة فةةي قةةوانيث ا تةةرةي شمةةا فةةي ذلةةك قةةانوا
()
ال ماا لعام 2014ي التي تمي ض المرأة متؤثر ترب ا عرى أطفالهاي تترك التي تجي تع د
ال مياتي محظر الممالتات التميي ة ا ر التي لها ت ثير تربي عرى النساد ما طفةااي
م ل "ميرا ال مية"؛
( ) توفير م مث ال ع لنتري شما في ذلك لنشو ث في تث المراهقةي فةي
شكل مأولة أتر ة مت قيف في مجاا الضطالا ش مل الوال ة مإعانات مالية؛
(ج) اتخ ةةاذ تة ة اشير فعال ةةة إلنف ةةاذ أمام ةةر إعال ةةة ا طف ةةااي ت ةةواد دا ةةل ال مل ةةة
الطةةرف أم اليه ةةاي شم ةةا فةةي ذل ةةك تقة ة المس ةةاع ة القانونيةةة العام ةةة لروالة ة ث ممقة ة مي
الرعا ة الذ ث سعوا إلى الحصوا عرى نفقةة ا طفةاا الةواقعيث تحةت مسةؤمليته ي مالنظةر
ف ةةي إمكاني ةةة التصة ة ق عر ةةى اتفاقية ةة له ةةاي المؤل ةةة  23تأ ةةر ث ال ةةاني نوفمبر 2007
شأ ا التحصيل ال ملي لنفقة ا طفاا مغيرها مث أشةكاا إعالةة ا تةرةي مشرمتوتةوا لهةاي
المؤلخ  23تأر ث ال اني نوفمبر  2007شأ ا القانوا المنطبق عرى الت امات النفقة.
 ا طفاا المحرمموا مث شيئة أتر ة 
-41

عن يف التا ع قاق ل زيفء ثل راي:

ثررل ر رزيف ع يف ررا يف اررن ع ر كبررري ث ر يفألرتررلم يفألتلررل يفملعنض ر ر ذى
()
يفحملرن ث ثر ايئررا سرنرا ،ثررل ررزيف عر كبرري ثررت ل رعيشر ر ع ثسسسرلة نعلرررا يفألتلررل عاررى
رلهتل كايف سن انعلرت ل؛
يف نغل ث ر سيلسا يفحلك ثا ضع ا
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( ) ثل زيف غابيا ثسسسلة علرا يفألتلل  ،ث و ثسسسلة يفألتلل يف ريرا ،غري
ثسلاا ،ثل زيف عمايلة يف تلتيش يف نص ع ل يف نعلرا يفملق ثا ع ثسسسلة علرا يفألتلل
ضررعيلا ،ا جر آ يررا تقر ا يف شرركل ى متكر يفألتلررل ثر يفإلاررالع عر يف عتررف ع ثسسسررلة
يف نعلرا يذه.
 -42إا الرجنةةةي إذ ترفةةت انتبةةا ال ملةةة الطةةرف إلةةى المبةةادئ التوييهيةةة لررعا ةةة الب رةةة
لنطفاا (قرال الجمعية العامة 142 64ي المرفق)ي توصي ال ملة الطرف شما ري:
الت ت ة ة مة ةةث مية ةةود ضة ةةمانات مالئمة ةةة ممعة ةةا ير ماضة ةةحةي شالتة ةةتناد إلة ةةى
()

احتيايةةات ممصةةالا الطفةةل الفضةةرىي لتح ة مةةا إذا تةةاا ر ة م إ ة اا الطفةةل فةةي مؤتسةةة
ة؛
لررعا ة الب ر 
( ) دع متيسير لعا ةة الطفةل دا ةل ا تةرة ترمةا تةاا ذلةك ممكنة اي ممضةت
نظام لحضانة ا طفاا الذ ث تعةذل شقةاهه فةي تنةف أتةره ي مذلةك شهة ف تقرةيص عة د
ا طفاا الذ ث ودعوا في مؤتسات الرعا ة؛
(ج) اإلت ةراا شتسةةجيل مؤتسةةات الرعا ةةة الخير ةةةي مضةةماا إي ةراد اتةةتعراو
دملي دقيةةق عةةث ةةرمف إ ة اا ا طفةةاا فةةي المؤتسةةات مفةةي حضةةانة الغيةةري ملصة نوعيةةة
الرعا ةةة المق مةةة لهة ي شمةةا فةةي ذلةةك تةةوفير قنةةوات تيسةةر اإلشةةال عةةث حةةالت تةةود معامرةةة
ا طفاا ملص ها متالفيها.
التبني 
  
 -43حتيط يف التا عامل الملعا ثلة يف يت ق ثت ل يف ا يف ان ثلل يل لل سرت قنربل حظن
يف تبع عاى يف صرعي يف ر تع ،كت رل شرعن ارل قاق ألر عر رو يف قر يفن نظمرا يف تبرع ،مبرل ع ذ رك
يفألحكلم ذيفة يف صاا ،مب جل قلن ر يف الو علم  ،2001ثل زيف ثعاقا حىت يفآلر.
 -44تح الرجنةة ال ملةة الطةرف عرةى اإلتةراا شتعة ل قةانوا الطفةل ( )2001مغيةر
مث ا نظمة المتعرقة شالتبنيي مفق ا لرمادة  21مث التفاقية .متوصي الرجنة ال ملةة الطةرف
تسرا عمرية موادمة التأر عات الوطنية مت اتفاقية لهاي شأ ا حما ةة ا طفةااي
أ ض ا ش ا ِّ
مأا تتعاما في مجاا التبني عرى الصعي ال مليي مأا تت ت مث اتتيفاد يميت الضمانات
المنصو عريها فةي اتفاقيةة لهةاي المةذتولة عنة تبنةي ا طفةاا فةي شرة اا ليسةت أطرافةا
في هذ التفاقية.
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مام -اإلعاقةةة مالصةةحة ا تاتةةية مالرعا ةةة اليتماعيةةة (المةةواد 6ي م( 18الفقةةرة )3ي
م23ي م24ي م26ي م( 27الفقرات )3-1ي م) 33
اإلعاقة 

 ا طفاا ذمم
 -45الحررظ يف التررا ر قر ثل قر حررنز ع ررل يف كشررف يفملبكررن عر يفإلعلقررا يف قلرررا ثت ررل
يف تخليف ث آثل يل .غري ر يف التا عن ع قاق ل زيفء ثل راي:
رتع ررنض يفألتل ررل ذ يفإلعلق ررا ،ا س رريمل ئ ررك يف ررذر رعيش ر ر ر ع يفملت ررلتق
()
يف نرليررا ،ا صررل ع ك ررري ث ر يفألحيررلر ،ا رسررمن جررل اررل ن ج ثر ثتررلزجل ،حينث ر ر ثر ررنص
ا رن نلس ل رُتخاى عت ل؛
( ) ر ج ر نقررع ع يف بيلنررلة يفملصررتّلا يف ضررن را نسررل يفس ررتيف يليا شررلثاا إل ثررلج
يفألتلل ذ ي يفإلعلقا؛

(ج) ا ر ج ع يف ع ر ثر يفملر يف ل يف علثرا ثرل ركلري ثر يف تل يرزيفة تقر ا عاريل
رُيسرن يفانر ثلج ،اعضر ل ررن ض قبر يفألتلرل ذ ي يفإلعلقرا؛ ثرل يفملر يف ل يفملتخصصرا ري غرري
ثتلحا ا ك يف تسليو ي ل اليظا يف تكل يف؛
( ) يف نعلرا يف صحيا نص يف سك اأسعل ثعق ا تلل ذ ي يفإلعلقا ا الل
كالت ل ع يف ل ل.
 -46شاإلشةالة إلةى التعريةق العةام لقة  )2006(9شأة ا حقةوق ا طفةاا ذمي اإلعاقةةةي
تح الرجنة ال ملة الطرف عرى اعتماد نهج قائ عرى حقةوق اإلنسةاا لوضةت اتةتراتيجية
شامرة تستن إلى شيانات مصنفة شغية إدماا ا طفاا ذمي اإلعاقة .متوصي أ ض ا ش ا تعمل
ال ملة الطرف شما ري :
تك يف الت اشيري شما في ذلك إذتاد الةوعيي لمكافحةة مصة ا طفةاا ذمي
()
اإلعاقةةةي شمةةث فةةيه ا طفةةاا ذمم اإلعاقةةة النفسةةية أم الذهنيةةةي متأةةجيت ذم ه ة عرةةى دع ة
إدمايه في المجتمت منمائه الفردي إلى أشع ح ممكثي مل تيما في المناطق الر فية؛
( ) إعطاد ا ملو ة لرتعري القائ عرى اإلدماا في الم الس العامة شة ا التعرةي
المتخصةةصي ملص ة مةةا كفةةي مةةث الم ةوالد البأةةر ة مالماليةةة مالتقنيةةة لرم ة الس لتمكينهةةا مةةث
تق تعري أمل الجميت شطر قة فعالةي شما أمل ا طفاا الاليئيث ذمي اإلعاقة؛
(ج) تنفيةةذ قةةانوا ا شةةخا ذمي اإلعاقةةة لعةةام  2003تنفيةةذا تةةامالاي تمأةةيا
مةةت المةةادة  23مةةث التفاقيةةة ماتفاقيةةة حقةةوق ا شةةخا ذمي اإلعاقةةةي متمكةةيث ا طفةةاا
ذمي اإلعاقة فعري ا مث الحصواي مجان ا إذا أمكثي عرى الخة مات الصةحيةي شمةا فةي ذلةك
مات إعادة الت هيل.
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الصحية 

 الصحة مالخ مات
 -47الحظ يف الترا يف لرلض ثعر اة يرلة يفألتلرل ر يف لثسرا ،يفملبرل يفة يف نيفثيرا
جعررو يف نعلرررا يف صررحيا لنيررا تلررل ر سر يف لثسررا اخر ثلة يفملن باررا اررل ا ة .غررري ر
يف التا ا زيف قاقا زيفء ثل راي :
ثَّررن يفإلص ررالح يف نيفث رري
()
يف صحيا ع مجي حنلء يف با ؛

نق ررو يف ص ررالحيلة ررأثرييف س ررابيل ع ر ر ري يف ر ر ثلة

( ) رعتم ر يف تم ر ررو ت ر ري خ ر ثلة يف نعلر ررا يف ص ررحيا يفعتم ررل يف كب رررييف عا ررى ثص ررل
خل جيا ،مبل ع ذ رك يف تم ررو ملكل حرا رري ل نقرع يفملتلعرا يف بشرنرا يفإلر ز ،يفألثرن يف رذي رقر ض
يف ق ة عاى يفاستمنيف ع ق ا خ ثلة يف نعلرا يذه؛
(ج) ثل زيف كل يف خ ثلة يف نعلرا يف صحيا حرلجزيف ر يفحلصر عارى خر ثلة
يف نعلرا يف صحيا يفألسلسيا؛
( ) زرل ة يف ل يف ل يفإلقايميا اشأر يلة يفمل يف ي يف  ،يلة يفألتلل ر س
يف لثسا ،ث يف للع كبري ع ثع يف يلة ع يفملتلتق يف قلحاا شبه يف قلحاا يفملتلتق يف نرليا؛
جزئيل

(ه) نيفج نسبا حتص يفألتلل  ،حسبمل حظ خال يفحل يف يف بتلء ،رُعزى ذ رك
يفعرتيفض اعض عضلء يف كتيسا يف كلث يكيا عاى محالة اعيل يفألتلل .

 -48شاإلشالة إلى التعريق العام لقة  )2013(15شأة ا حةق الطفةل فةي التمتةت شة عرى
مستو صحي مكث شروغهي توصي الرجنة ال ملة الطرف شما ري:
اتخةةاذ ت ة اشير لرت ت ة مةةث ع ة م ميةةود تفةةامت شةةيث المقاطعةةات فةةي إتاحةةة
()
مات صحية يي ة مفي مقت مناتو؛
( ) توتيت نطاق الرعا ة الصحية المجانيةة لنطفةاا تة ل جيا لتأةمل ا طفةاا
الذ ث ت أعماله عث  5تنواتي متوتيت نطاق الرعا ة الصحية لنمومةة لتأةمل الرعا ةة
الخالييةي مت الترتي عرى محو الفوالق القائمة شيث المناطق الجغرافية؛
(ج) ز ادة إيمالي اعتمادات المي انية الوطنية ممي انية المقاطعةات المخصصةة
لرقطاا الصحي لمساع ته عرى النتقاا ت ل جي ا صو الهة ف المحة د فةي إعةالا أشويةا
شأ ا فيرمس نقص المناعةة البأةر ة اإل زي مداد السةلي ما مةراو المع ةة ا ةر ذات
الصرةي لربرو شترك العتمادات إلى نسبة  15في المائةة مةث المي انيةة السةنو ةي مةث أيةل
تع اتت امة النظام الصحي الوطني؛
( ) تع يهود الرعا ة الصحية لتقريص ع د مفيات ا طفةااي مالترتية عرةى
فةض مفيةةات ا طفةةاا فةي المنةةاطق القاحرةةة مشةةبه القاحرةة مالمنةةاطق الر فيةةة .مالتترشةةاد
في هذا الص د شإلشادات مفوضية حقوق اإلنساا التقنيةة المتعرقةة شتطبيةق نهةج قةائ عرةى
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حقوق اإلنساا في تنفيذ السياتات مالبرامج الرامية إلى الح مث الوفيات مالمراضةة التةي
مكث الوقا ة منها شيث ا طفاا دما الخامسة ()A/HRC/27/31؛
(ير) تك يف الجهود الرامية إلى تطعي يميت ا طفاا الذ ث تقل أعماله عةث
تنة ماح ةي تمأيا مت المعا ير ال مليةي مالترتي عرى ا طفةاا المنتمةيث إلةى المجموعةات
الرعو ة مالمتنقرة ا ر ؛
( ) التمةةاس المسةةاع ة الماليةةة مالتقنيةةة فةةي هةةذا الص ة د مةةث اليونيسةةيف ممةةث
منظمة الصحة العالمية ممث غيرهما مث الجهات .
صحة المراهقيث
-49

عن يف التا ع قاق ل زيفء ثل راي:

يفستمنيف يف للع ثع اة يفحلمو يفملبكن يلة يفألث ثرا ع صرل يفملنيفيقرلة،
()
مبل ع ذ ك اسبل يفإلج لض غري يفملرأث ر ،ضرل ا جر ترل قرلن قيير ي غرري ثتسرلل
زيفء يفإلج لض مبل رق ّ ض نص حص يفملنيفيقلة عاى خ ثلة ج لض ثأث نا قلن نيا علرا
صررحيا اع ر يفإلج ررلض .يفجرره يف لتيررلة يفحل يفثررو متييررزيف ع يفحلص ر عاررى علرررا صررحيا ،اسرربل
علرررا صررحيا
كل يل ررل ث قررف يف عررلثا ع ررل يف نعلرررا يف صررحيا يف سررايب ثررت  ،يفا تقررل
جي ة ثصمما خصيصل ج ؛
( )

يف للع ثع

علتي يفملخ يفة يفمل يف يفملخ ة ع صل

يف شبل .

 -50شاإلش ةةالة إل ةةى التعري ةةق الع ةةام لقة ة  )2003(4شأة ة ا ص ةةحة المة ةراهقيث منم ةةوه ي
متوصي ش ا تعمل ال ملة الطرف شما ري:
أا تعة ة ز يهوده ةةا الرامي ةةة إل ةةى من ةةت حم ةةل المراهق ةةاتي ماإليه ةةاو غي ةةر
()
الم مواي ما مراو المنقولة ينسي اي شما فيها فيرمس نقص المناعة البأر ة اإل زي متةوفير
الرعا ةة لرمتضةرل ث .مفةةي هةذا الصة دي تعةيث إ ةالد اهتمةةام ةا لرعوامةةل الجوهر ةةي م ةةل
ع م المساماة شيث الجنسيثي مالعنف الجنسيي مالممالتات الضالةي مع م إتمةام التعرةي ي
ممح مد ةةة الحما ةةة اليتماعيةةةي مانع ة ام فةةر الحصةةوا عرةةى توييةةه ناتةةو تةةث الطفةةل
شأ ة ا الترشيةةة الصةةحية الجنسةةية ماإلنجاشيةةةي مالمعرومةةات مالخ ة مات الصةةحية التةةي ت ة ع
هذ الخ مات؛
( ) أا ترغي تجر اإليهاو فةي يميةت الظةرمف مأا ترايةت تأةر عاتها لكةي
تتةةام لرفتيةةات إمكانيةةة الحصةةوا عرةةى ة مات اإليهةةاو المة مواي م ة مات الرعا ةةة شعة
اإليهاوي مأا تصغي إلى آلائهث متحترمهةا دائمةا فةي القةرالات المتعرقةة شاإليهةاوي مأا
تتةيا لرعةامريث فةي قطةاا الصةحة مالمراهقةةات توييهةات ماضةحة شأة ا اإليهةاو المة موا
مالرعا ة شع اإليهاو؛

16

GE.16-04433

CRC/C/KEN/CO/3-5

(ج) أا تت ةةيا لعا ةةة ص ةةحية تامر ةةة ممجاني ةةة فيم ةةا خ ةةص ال ةةولدةي متتصة ة
لرتميي ض المراهقات الحوامل ما مهات المراهقات مأطفالهث؛
( ) أا ت ة ةةذ شاإللشة ةةادات التقنية ةةة التة ةةي مضة ةةعتها مفوضة ةةية ا م ة ة المتح ة ة ة
الس ةةامية لحق ةةوق اإلنس ةةاا المتعرق ةةة شتطبي ةةق نه ةةج ق ةةائ عر ةةى حق ةةوق اإلنس ةةاا ف ةةي تنفي ةةذ
السياتات مالبرامج الرامية إلى الح مث مفيةات مأمةراو ا مومةة التةي مكةث الوقا ةة منهةا
(الوثيقة )A/HRC/21/22؛ 
(ه) أا تنف ةةذ شة ةرامج الت قي ةةف مالحم ةةالت الرامي ةةة إل ةةى تع ة ة أت ةةاليو الحي ةةاة
الص ةةحيةي مأا تق ةةي ا طف ةةاا م ةةث تع ةةاطي المخة ة لات مم ةةواد اإلدم ةةااي مترصة ة ات ةةتخ ام
المخ لات مالمواد ا ر شيث ا طفاا في المة الس شمأةالتة ا طفةاا أنفسةه ي متطةو ر
ة مات كةةوا الوص ةةوا إليهةةا ت ةةهالا متكةةوا مالئمةةة لرأ ةةبا فةةي مج ةةالمي عةةالا إدم ةةاا
المخ لات مالح مث ضرلهاي فضالا عث تعري المهالات الحياتية.

 مرو فيرمس نقص المناعة البأر ة اإل ز 

 -51الحررظ يف التررا يف ر يفملك لررا يف رريت اررذ ت ل يف ررا يف اررن ع ررل سيلسررلة ا رنيفثج
يف قلرا يف نعلرا يفملتعاقا الري ل نقع يفملتلعا يف بشنرا يفإلر ز خال يف لرتة قي يفاستعنيفض  ،ا لل
قاقا زيفء ثل راي :
ا رزيف ثع يفنتشل ري ل نقرع يفملتلعرا يف بشرنرا يفإلر ز يفإلصرلالة يف رر ة
()
اه ا يفألتلل ثن لعل ،ث يفقرتيفر ذ ك ال للع ثست رلة يف يلة ا يفملنيفيق  ،حم را نص
يفحلص عاى يف عالج يفملضل ة لري سلة يف تسر يف عكسري ،عر م حصر ي قر م ع يفحلر ثر
يفنتقل يف ع ى ث يفألم يف الو؛
( ) يفس ر ررتمنيف يف ص ر ررل يف تميي ر ررز ضر ر ر يفألتل ر ررل يفملص ر ررلا ال ر ررري ل نق ر ررع يفملتلع ر ررا
يف بشنرا يفإلر ز ،ي ثل رس ي مهلجل يف تخاي عت ل.
 -52شاإلش ة ةةالة إل ة ةةى التعري ة ةةق الع ة ةةام لقة ة ة  )2003(3شأة ة ة ا في ة ةةرمس نق ة ةةص المناع ة ةةة
البأر ة اإل ز محقوق الطفلي توصي الرجنة ال ملة الطرف شما ري:
تع ة ة يهودهة ةةا الرامية ةةة إلة ةةى مكافح ة ةة انتأة ةةال فية ةةرمس نقة ةةص المناعة ةةة
()
البأة ةةر ة اإل ز مآثة ةةال مذلة ةةك شتنفية ةةذ السياتة ةةات مالتة ةةتراتيجيات الوطنية ةةةي مالمبة ةةادئ
التوييهية مالبرامج المتعرقة شفيرمس نقص المناعة البأر ة اإل ز ذات الصرة تنفيذا فعالاي
متك يةةف الجهةةود الراميةةة إلةةى الوقا ةةة مةةث مقةةوا إصةةاشات ي ة ة شةةالفيرمس شةةيث ا طفةةااي
شما في ذلك عبر انتقاا الع م مث ا م إلى الطفل؛
( ) إتاحة ةةة معرومة ةةات شة ةةامرة شصة ةةولة منتظمة ةةة عة ةةث فية ةةرمس نقة ةةص المناعة ةةة
البأر ة اإل ز مالترشية الجنسةية لرأةبا ي شمةا فةي ذلةك تقة اتتأةالات مفحةو تةر ة
مالتأجيت عرى اتتخ ام متائل منت الحمل الح ة؛
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(ج) اتخةةاذ تة ة اشير فعال ةةة لمكافحةةة الوصة ة مالتميية ة ض ة ا طف ةةاا الح ةةامريث
لفيرمس نقةص المناعةة البأةر ة اإل ز أم المصةاشيث شةهي شمةا فةي ذلةك فةي مجةاا الحصةوا
عرى الرعا ة الصحية مالتعري ماإلل ممحيط ا ترة؛
( ) ضماا مأالتة ا طفاا مالمراهقيث المصاشيث أم الحةامريث لفيةرمس نقةص
المناعة البأر ة مأالتة فعالة في مضت متنفيذ التتراتيجيات مالبرامج ذات الصرة.
الطبيعية 

 الرضاعة
  -53شررعن يف التررا اررل قاق زيفء ع ر م ثتلاعررا يف شررأر يفملتعاررق ات ذرررا يف نض ر يف نضررلعا يف ابيعيررا
ثتلاعا ثت ليا ،يفألثن يف ذي جعو نسبا يف نضلعا يف ابيعيا يف ل صرا تلرل يف رذر قرو عمرل يل
ع سرتا شر ن رتخلض  33ع يفمللئرا  .رسرل يف الترا يف قارق رضرل زيفء يف تابيرق يف زئري قرط
الئحررا ار يفئو ر يفألم .الحررظ يف التررا رضرل ر يف تسررلء يف عررلثالة ع يف قاررلع غررري يف نمسرري غررري
ثشم اة اا يفئن جلزة يفألث ثا.
 -54توص ةةي الرجن ةةة ال مل ةةة الط ةةرف شاعتم ةةاد تة ة اشير لتس ةةر ت ا ةةذ ش ت ةةرو التغذ ةةة
الكافي ةةة لنطف ةةاا مالرض ةةاعة الطبيعي ةةةي مذل ةةك شتوعي ةةة المجتم ةةت مإط ةةالق حم ةةالت إذت ةةاد
الةةوعيي مشنةةاد ق ة لات المهنيةةيث العةةامريث فةةي مجةةاا الصةةحةي مدع ة ِ ا مهة ِ
ةات المرضةةعات
ش صةةائييثي متنأةةيط مبةةادلة "المستأةةفيات المالئمةةة لنطفةةاا"ي متنفيةةذ الم منةةة ال مليةةة
لتسو ق ش ائل لبث ا م تنفيذا تامالا.

المعيأي 

 المستو

 -55نحر ررل يف التر ررا ار ررلاعرتيف يف ص ر رنرن اق ر ر ل يف سر ررك يفملنيف ر ررق يف صر ررحيا يف ر رذيفء يفملر ررلء
يف ضررملر يفاجتمررلعي ع سررت  ،2010يف لررلض نسرربا يفألتلررل يف ررذر رعررلن ر سر ء يف ت ذرررا،
يف زرر ررل ة يف كبر رررية ع ع ر ر يفألتلر ررل يفملشر ررم اربنر ررلثج يف تح ر ر رالة يف تق رر ررا رتر ررلم يفألتلر ررل
يف ضعللء  .ك يف التا شعن ال قاق زيفء ثل راي:
ع ر م يفعتمررل تليررذ يف ع ر ر ث ر يف ق ر يفن يف سيلسررلة يفاس ررتيف يليلة يف نيفثيررا
()
لعيو يفحلق ل يف ست را ع يف سك يفملنيف ق يف صحيا يف ذيفء يفمللء يف ضملر يفاجتملعي؛
( ) جر ر ر ر يف ل ج نيف ي ررا ك ررربى ع يف تمتر ر ا ررلحلق ع يف س ررك يفملنيف ررق يف ص ررحيا
يف ذيفء يفمللء يف ضملر يفاجتملعي؛ ز يف يرذه يف لر يف ل سر ءيف ع يفملترلتق يف قلحارا شربه يف قلحارا
ع يفملست تتلة غري يف نمسيا ع ض يفحي يفمل ر يفملتلتق يفحلضنرا؛
(ج) عمايلة يفإلخالء يف قسني شنر يف سكلر ،مب ي ل يفألتلل  ،جنيفء يفملشرل ر
يفإلمنلئيا يفحلللظ عاى يف بيئا؛
( ) قاررا ررنص يفحلص ر عا ررى ثي ررله يف ش ررن يفملأث ن ررا خ ر ثلة يف ص ررن يف ص ررحي،
ضررال ع ر يفسررتمنيف س ر ء ذرررا يفألتلررل  ،مبررل ع ذ ررك نقررع يفمل ررذرلة يف قيقرراُ ،شرركو كا ررل
هت ر يف خارييف ثص قاق عاى يف صحا يف علثا تلل  ،سليل ع كنيف لشي يفألثرنيفض ث رو
يلة يفألتلل ؛
يف ك رييف يف للع ثع
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(ه) يفألثر ررن يف سر ررايب ت ر ررري يفملتر ررل  ،ثقرتن ر رل ار ررل تم يف سر رركل ثشر ررل ر يف تتمير ررا غر ررري
يفملس ررت يفثا ،جيع ررو متتر ر يفألتل ررل ع يفملت ررلتق يف قلحا ررا ش رربه يف قلحا ررا الملي ررله خر ر ثلة يف ص ررن
يف صحي يفألث يف ذيفئي يف ت ذ ي عنضا ملزر ث يف ض ط؛
( ) ع ر م مش ر انن ررلثج يف تح ر رالة يف تق ر ررا رت ررلم يفألتل ررل يف ض ررعللء ك ررل يف
يف نعلرررا يف صررحيا السررت تلء ثررل رتعاررق الألتلررل ر س ر يف لثسررا ،ررتن علنررلة سررن ا ررض
يف تظ ررن عر ر عر ر يفألتل ررل ع ك ررو س ررنة .اي ررا يف ربن ررلثج مل ش ررمو يفألتل ررل ذ ي يفإلعلق ررا،
يفألتلر ررل يف ر ررذر رعيش ر ر ر ع يف ش ر ر يف ع ،يفألتلر ررل يفمل ر ر ع ع ثسسسر ررلة يف نعلرر ررا ،يفألتلر ررل
يف الجئ  .يفملعا ثلة يفملتعاقا ال ربنلثج غري ثتش ة عاى حن جيّ ا يفملستلي ر .
 -56توصي الرجنة ال ملة الطرف شما ري:

متةةث تأةةر ت إلعمةةاا الحقةةوق ال تةةتول ة فةةي السةةكث مالمرافةةق الصةةحية
()
مالغةةذاد مالمةةاد مالضةةماا اليتمةةاعيي شمةةا فةةي ذلةةك مأةةرما قةةانوا الميةةا لعةةام 2012
مقانوا الحما ة اليتماعية لعام 2014؛
( ) تع الترتي عرى الحقوق المذتولة أعال فةي الخطةط اإلنمائيةة الوطنيةةي
مل تةةيما الحةةق فةةي الميةةا مالصةةرف الصةةحيي ماعتمةةاد متنفيةةذ تياتةةات ماتةةتراتيجيات
مطنية ترمي إلى إعماا هذ الحقوقي مت الترتي عرى محو الفوالق الجغرافية؛
(ج) ضةماا تماشةةي السياتةةات مالمأةةال ت مالممالتةات شأة ا تنميةةة ا لاضةةي
مإدالتهاي شما في ذلك ترك التي ق تنطوي عرى ضرملة نقل السكاا إلى مكاا آ ةري مةت
المعةةا ير ال مليةةة ذات الصةةرةي شمةةا فيهةةا المبةةادئ ا تات ةية مالمبةةادئ التوييهيةةة المتعرقةةة
شعمريةةات اإل ةةالد مالترحيةةل ش ة افت التنميةةة (انظةةر الوثيقةةة A/HRC/4/18ي المرفةةق  )1ممةةت
المبادئ التوييهية الطوعية لةإلدالة المسةؤملة لحيةازة ا لاضةي ممصةائ ا تةماا مالغاشةات
فةةي تةةياق ا مةةث الغةةذائي الةةوطني التةةي اعتم ة تها الرجنةةة المعنيةةة شةةا مث الغةةذائي العةةالمي
التاشعة لمنظمة ا غذ ة مال لاعة لنم المتح ة في عام  2012؛
( ) شن ةةاد قة ة لات حكوم ةةات المقاطع ةةات متخص ةةيص م ةةا كف ةةي م ةةث الم ةةوالد
البأةةر ة مالتقنيةةة مالماليةةة مةةث أيةةل تع ة اتةةتجاشة ممسةةادلة حكومةةات المقاطعةةات تيسةةيرا
لرحصوا عرى الميا مالصرف الصحي عرى مستو المجتمت المحري؛
(ير) اعتم ة ةةاد تيات ة ةةات مترتيب ة ةةات مؤتس ة ةةية م ة ةةث أي ة ةةل تع ة ة ة نه ة ةةج ش ة ةةامل
ممتعة ة د القطاع ةةات متأ ةةالتي لنم ةةث الغ ةةذائي مالتغ ةةذميي مالعم ةةل عر ةةى التصة ة ي لج ةةذمل
تة ةةود التغذ ة ةةةي مالح ة ة مة ةةث العتمة ةةاد المفة ةةرع عرة ةةى التمو ة ةةل الخة ةةاليي لب ة ةرامج ا مة ةةث
الغةذائي مالتغةةذمي عرةةى الصةةعي الةوطني معرةةى صةةعي المقاطعةةاتي مذلةك شغيةةة تع ة هةةذ
الترتيبات ماتت امتها؛
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( ) مضةةت السياتةةات أم الب ةرامج الراميةةة إل ةةى التص ة ي لقضةةا ا تغيةةر المن ةةاخ
مإدالة مخاطر الكوال ي شما في ذلك طط التكيف الوطنيةي مإدلاا ت اشير حما ة حقوق
الطفةةل فةةي السةةكثي مالصةةرف الصةةحيي مالغةةذادي مالميةةا ي مالصةةحةي مضةةماا المأةةالتة
الكامر ةةة مالمج ةةة لرمجتمع ةةات المحري ةةة المعرض ةةة لرخط ةةري شم ةةث ف ةةيه ا طف ةةااي عر ةةى
الصعي الوطني معرى صعي المقاطعات؛
(ز) مضةةت نظةةام تة ميث صةةحي ايتمةةاعي غطةةي يميةةت ا طفةةاا الةةذ ث عيأةةوا
الفقري شمث فيه ا شخا ذمم اإلعاقة؛
(ح) العم ة ةةل تة ة ة ل جي اي مفقة ة ة ا لجة ة ة ما زمن ة ةةي ماض ة ةةاي عر ة ةةى توت ة ةةيت شرن ة ةةامج
التح ة ة ةةو الت النق ة ة ةةة لن ت ة ة ةةام ما طف ة ة ةةاا الض ة ة ةةعفاد ليأ ة ة ةةمل تغطي ة ة ةةة تك ة ة ةةاليف الرعا ة ة ةةة
الص ةةحية لجمي ةةت المس ةةتفي ث م ةةث ا طف ةةاا الض ةةعفادي شم ةةث ف ةةيه ا طف ةةاا ذمم اإلعاق ةةة
ما طف ةةاا الة ةةذ ث عيأة ةةوا ف ةةي الأة ةةوالاي ما طفة ةةاا المودع ةةوا فة ةةي مؤتسة ةةات الرعا ة ةةةي
ما طفاا الاليئوا.

زاي -ا نأطة التعريمية مالترفيهية مال قافية (المواد مث  28إلى ) 31
مالتوييه 

 التعري ي شما في ذلك الت ل و المهنيي
 -57نحررل يف التررا ازرررل ة ثع ر اة يفا تحررلل المل ر يف ل ثع ر اة يفإللررلز ع ررل يف تعارريل
يفاات يفئي يف لن ي ،كت ل قاقا زيفء ثل راي:
يف للض ثع اة يفا تحلل المل يف ل ثع اة مترلم يف يفسرا يف للضرل شر ر يف
()
ع يفملتررلتق يف قلحاررا شرربه يف قلحاررا ،ع يفملسررت تتلة يفحلض رنرا غررري يف نمسيررا ،ضررال ع ر يف لررلض
ثع يفستبقلء يفمل س ع يذه يفملتلتق ،يفألثن يف ذي رق ض ن عيا يف تعايل؛
( ) زرل ة يف ع يفئق يف يت يفج ل يف لتيلة ثقل نرا ال لتيرلر ،ع يفحلصر عارى يف تعاريل،
اسبل ك ل ا علء يف عمو يفملتزيل يف رز يفج يفحلمرو ع سر يفملنيفيقرا ،يفمل يفقرف يفجملتمعيرا يف سرابيا زيفء
مهيا قيف يف لتيرلة ،ضرال عر يفألسرعل يف بليظرا الر ط يف صرحيا ثسرتازثلة يف ر ة يف شر نرا،
يفنع يفم يفملنيف ق يفملخصصا جذيف يف نض ع يفمل يف ل؛
(ج)
علم 2013؛

زيفم يف تالثيذ غري يف كيتي ا

س م يف تر ر

قرل قرلن ر يف تعاريل يفألسلسري

ررن ي ن عيررا يف تعارريل ،يف زرررل ة يف سرنرعا ع يفملر يف ل يف لصررا غررري يف نمسيررا ،مبررل ع
()
ذ ررك يفملر ر يف ل يف رريت متر ر الض ررو يفملع ن ررلة يفإلمنلئي ررا يف ل جي ررا ،يف رريت ت ررين عايمر رل ر يفملس ررت ى
يفملاا  ،زر ع حلل يف ل يف ل.
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 -58شاإلشةةالة إلةةى تعريةةق الرجنةةة العةةام لقة  )2001(1شأة ا أهة اف التعرةةي ي توصةةي
الرجنة ال ملة الطرف شما ري:
إعطةةاد ا ملو ةةة لمحةةو الفةةوالق الجغرافيةةة مالجنسةةانية مةةث ةةالا مضةةت
()
شرامج مح دة ا ه اف متخصيص الموالد لتحسةيث فةر اللتحةاق شالمة الس الشت ائيةةي
ممع لت النجام فيهاي مع م النقطاا عنهاي مالنتقاا إلى الم الس ال انو ة؛
( ) ضة ةةماا الحة ةةق القة ةةانوني فة ةةي التعرة ةةي اإلل امة ةةي المجة ةةاني لرجمية ةةتي دما
تكاليف مباشرة أم مستترةي شما في ذلك لغير المةواطنيث الكينيةيثي م ةل ا طفةاا الاليئةيث
عرى ميه الخصو  .مالعمل عرى إعطاد ا ملو ة لتوفير تعري اشتة ائي نةوعي شالمجةاا فةي
المة ة الس العام ةةة ع ةةوو ت ةةوفير التعرة ةي ف ةةي المة ة الس الخاص ةةةي شم ةةا ف ةةي ذل ةةك المة ة الس
المنخفض ةةة التكرف ةةة غي ةةر الرتةةميةي متنظ ةةي ملصة ة نوعي ةةة التعر ةةي ال ةةذي تق م ةةه المة ة الس
الخاصةي تمأي ا مت التفاقية؛
(ج) التص ة ي لجةةذمل انخفةةاو التحصةةيل التعريمةةي لرفتيةةاتي شمةةا فةةي ذلةةك
مكافحة القوالو النمطية التي تمي ض الفتيات مالممالتات الضالة.

حاد -تة ة ة ة ة ة اشير الحما ة ة ة ة ةةة الخاص ة ة ة ة ةةة (المة ة ة ة ة ةةواد  22م 30م 32م 33م 35م36
م(-) (37د) م) 40-38
 ا طفاا مرتمسو الرجود ما طفاا الاليئوا 
 -59شي يف التا جب يف ا يف ان قب ع كبرري ثر ثاتمسري يف الر ء يف الجئر ثر
يف بار يفر يفجملررل ة .اير ر يف التررا شررعن اررل قاق ألر سيلسررا يف تلمير يف رريت تت ل ررل يف ررا يف اررن
يرل عارى يفحلل را يفألثتيرا يفملشر ة يف ريت سر يل ا حتررتم
عاى يفألثر يف ا ررو اعرض ثقرتحلهترل
ا حتمي حق ل يفألتلل تل يب يف ال ء يف الجئ يفحرتيفثل كلثال ،مبل ع ذ ك ثل راي:
ثقرتحلة اشأر جتمي مجي ثاتمسي يف ال ء يف الجئر ع خميمرلة يف الجئر
()
قف سليو ثاتمسي يف ال ء ع يفملتلتق يفحلضنرا؛
( )

ثقرتحلة اشأر غالل خميملة يف الجئ ؛
يفنلصرل

(ج) نقو نحيو يف الجئر ر ثنيفعرلة يفألصر يف قلن نيرا يف يفجبرا ،مرل ى
نيف يفألسن ع اعض لَ ،نك يفألتلل يف الجئ غري يفملصح ا حللجل ،عايو عايم ل.
 -60شاإلش ةةالة إل ةةى تعري ةةق الرجن ةةة الع ةةام لقة ة  )2005(6شأة ة ا معامر ةةة ا طف ةةاا غي ةةر
المصحوشيث مالمنفصريث الا شر ه ا صريي تح الرجنة ال ملة الطرف عرى ما ري:
ضةةماا امت ةةاا يميةةت العمريةةات ا منيةةة مالسياتةةات المتصةةرة شمرتمسةةي
()
الرجةةود مالاليئةةيث حقةةوق اإلنسةةاا ال مليةةة مالقةةانوا ال ة ملي لاليئةةيث التةةي ص ة قت عريهةةا
ال ملة الطرفي مشخاصة حقوق الطفلي امت الا تامالا؛
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( ) الت تة مةةث يعةةل عةةودة الاليئةةيثي شمةةث فةةيه ا طفةةاا الاليئةةواي مرهونةةة
شموافقته الطوعية مشتحقق يو مث ا ماا مالكرامة؛
(ج) تنقة ةةيا السياتة ةةة المتعرقة ةةة شمخيمة ةةات الاليئة ةةيث عرة ةةى الم ة ة
مالسمام شم مث الفر لاليئيث لإلقامة الا المناطق المح دة؛

الطو ة ةةلي

( ) احت ةرام حقةةوق الطفةةل فةةي ل ة ش ةمره ش ت ةرته مالسةةهر عرةةى مصةةالحه الفضةةرى
مإ الئها العتبال ا ما في يميت السياتات ماإليرادات المتعرقة شالاليئيث مطالبي الرجود.
 -61نحل يف التا اإص يف "االقرا ي ررا يف الجرئ" تلرل يف الجئر  .اير ر يف الترا شرعن
اررل قاق ألر االقررلة يفج رررا يف لن رررا ،يف رريت ُسررتخ م ثنجع رل احص ر عاررى يف ر ثلة يفاجتملعيررا
ث ررو يف تعا رريل يف نعلر ررا يف ص ررحيا ،ا ُمت ررتن ا ا ررذر رعيشر ر ر ع يفملت ررلتق يفحلضر رنرا رزرر ر عم ررنه
ثتلصا ع ذ ر ل.
عاى  16علثل ،يف ذر رُعترب ر تللا غري ثصح ا
 -62توصةةي الرجنةةة ال ملةةة الطةةرف شإص ة ال مثةةائق الهو ةةة الفرد ةةة إلةةى يميةةت ا طفةةاا
الاليئة ةةيث ممرتمسة ةةي الرجة ةةود شغة ةةض النظة ةةر عة ةةث تة ةةنه ي أم مكة ةةاا إقة ةةامته ي أم حة ةةالته
ا تر ةي مذلةك لضةماا حصةوله عرةى صةفة الاليةل أم مرةتمس الرجةودي محصةوله عرةى
الخ مات ا تاتية.

 ا طفاا المأردما دا ريا
 -63نح ررل يف الت ررا العتم ررل ق ررلن ر قلر ررا محلر ررا ثس ررلع ة يفملش ررن ر يفخاير رل يف ملع ررلة
يفملتضن ة علم  2012يف ذي رتع عاى عل ة ت يفملشن ر اسبل عمرل يف عترف يف ريت عقبر
يفنتخلالة   ،2008-2007كت ل ثل زيف شعن ال قاق زيفء ثل راي  :

حا

ثل رزيف اعض يفملشن ر يفخايل ع يف ي رل  ،مب ي ل يفألتلرل  ،الجرا
()
يفئما محلرا قلن نيا؛

( ) رب ر ر ر ر عماي ر ر ررا ع ر ر ررل ة اتر ر ررلء يفملت ر ر ررلز يفملنيف ر ر ررق يف علثر ر ررا للئ ر ر ر ة يفملش ر ر ررن ر قب ر ر ررو
رتة  2008-2007مل ب اع  ،كمل ي يفحلل ال تسبا ام ج ر ع ثتاقيت ث رليل ثل سبي .
 -64توصي الرجنة ال ملة الطرف شما ري:
تنفي ةةذ ق ةةانوا مقا ة ةةة محما ةةة ممس ةةاع ة المأة ةةرد ث دا رية ةا مالجماعة ةةات
()
المتضةةرلة لعةةام  2012تنفيةةذا فعةةالاي ممضةةت الصةةيغة النهائيةةة لمأةةرما السياتةةة المتعرقةةة
شالمأرد ث دا رياي مإص ال لوائا لتفعيل هذا القانوا؛
( ) تيسةةير تسةةو ة الن اعةةات مشنةةاد السةةالم مإعةةادة التةةوطيث مإعةةادة اإلعمةةال
شالنسبة لرمأرد ث قبل ان لا العنف الا فتةرة 2008-2007ي مفقةا إلعةالا السةالم
في شباع فبرا ر 2014؛
(ج) النضمام إلى اتفاقية التحاد ا فر قي لحما ة ممسةاع ة النةازحيث دا رية ا
).
في أفر قيا (اتفاقية تمبال) ( 2009
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المسرحة 

 ا طفاا في الن اعات
 -65شعن يف التا ال قاق زيفء " ان " يفألتلل جتتي يل ع يف ملعلة يفملساحا غري يف تلاعرا
ا ررا ،ي ر ثررل رُعررزى سلس رل يف ت مرريش يفاجتمررلعي يفاقتصررل ي يف ررذي يفج رره م عررلة
رتيا ثتيا ثعيتا .رسل يف التا يف قاق رضل زيفء ثل راي:
ع ر م يف ررق اع ررض يف ت ر يفاري يفألثتي ررا ر يفاري ثكل ح ررا يفإل ي ررل  ،ث ررو يف ررل يفة
()
يف ملعيا ،ث يفملعلرري يف يا حلق ل يفإلنسلر ،مبرل ع ذ رك يفا للقيرا ،يري يف تر يفاري يف ريت ة
آثرل نلسريا سرابيا عارى يفألتلرل يفملتضرن ر
شت سن يفألتلل يفحتللز يفألتلل عسلل،
يف شع ال عقل يف ملعي؛
ث يذه يف ت يفاري ،ث و يف
( ) زيفر يلملة يف ملعرلة يفملسراحا غرري يف تلاعرا ا را عارى يفملسسسرلة يف تعايميرا
يفملعام  ،يفألثن يف ذي ضى نيف مجلعي ام س غالل يفمل يف ل ع يفملتلتق يفملتضن ة.
 -66تح الرجنة ال ملة الطرف عرى ما ري :
تع يهودهةا لمنةت تطةرف ا طفةاا شإعطةاد ا ملو ةة لرجهةود الراميةة إلةى
()
القضةةاد عرةةى التهمةةيي اليتمةةاعي مالقتص ةةادي مالسياتةةي لجماعةةات معينةةةي مل ت ةةيما
ا طفاا مالأبا مث الطوائف المسرمة أم مث إثنية صومالية؛
( ) الت ت ة مةةث يعةةل ت ة اشير مكافحةةة اإللهةةا ما مةةث تحتةةرم حقةةوق الطفةةل
المنصةةو عريهةةا شموي ةو التفاقيةةة احترام ة ا تةةامالاي متراعةةي ا ثةةر السةةربي المحتمةةل عرةةى
ا طفةةاا الةةذ ث تضةةرلما مةةث هةةذ الت ة اشير .متةةود الرجنةةة أا تؤت ة عرةةى أا الت ة اشير التةةي
ل تمت ل معا ير حقوق اإلنساا امت الا تةامالا مةث شة نها أا تفضةي إلةى نتةائج عكسةيةي مأا
تسه ش لية أتبر في نأر التطرف شيث ا طفاا؛
(ج) تنفيةةذ المبةةادئ التوييهيةةة لحما ةةة الم ة الس مالجامعةةات مةةث التةةتخ ام
العسةةكري أثنةةاد الن اعةةات المسةةرحةي تمةةا تعه ة ت شةةذلك ال ملةةة الطةةرف شمويةةو إعةةالا
الم الس اآلمنة لعام .2015
 ا طفاا المنتموا إلى مجموعات السكاا ا صرييث 
 -67شرعن يف التررا اررل قاق زيفء عمايررلة خررالء مجلعررلة ثر يف سرركلر يفألصرراي ثر يفضرري ل
قسررنيف اذ رعررا حلررظ يفملر يف يف تتميررا يف تتيررا ،ير ثررل سررلن عر يفنت لكررلة خارررية حلقر ل تلررل
يف سكلر يفألصاي  ،للقل يف لقن يفنع يفم يفألث يف تزيفع ا يفجملتمعلة يفألصايا.
 -68شاإلشالة إلى تعريق الرجنة العام لق  )2009(11شأ ا أطفاا الأعو ا صرية
محقوقه شمويو التفاقيةي تح الرجنة ال ملة الطرف عرى ما ري:
تةةث ق ةةانوا إلنف ةةاذ المةةادة  63م ةةث دت ةةتول عةةام 2010ي ال ةةذي عت ةةرف
()
شا لاضةي المجتمعيةةي شمةةا فةي ذلةةك ألاضةي ا ية اد ما لاضةةي التةي اعتةةادت عرةى شةةغرها
الجماعات التي تعيي عرى القنص مالقطف؛
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( ) منت عمريات إ الد مترحيل الأعو ا صريةي شمث فيه الرعاة مممالتو
القنص مالقطف متكاا الغاشاتي مإتاحة فرصة يبر الضرل لمث ت إ الههة أم تأةر ه
مث ألاضيه ؛
(ج) مضت ت اشير لركأف المبكر مالت ل في أمانه في حالت ان لا الن اا
في المنةاطق التةي تقطنهةا يماعةات السةكاا ا صةرييثي مةث ةالا تة اشير تسةو ة الن اعةات
شالوتائل السرمية مالتص ي لجذملها؛
( ) التأةةامل مالتعةةاما شحسةةث نيةةة مةةت السةةكاا ا صةةرييث المعنيةةةي شمةةث فةةيه
أطفةةاا السةةكاا ا صةةرييثي شغيةةة الحصةةوا عرةةى مةةوافقته الحةةرة المسةةبقة مالمسةةتنيرة قبةةل
اتخاذ متنفيةذ أي تة اشير تأةر عية أم إدال ةة مكةث أا تمسةه ي متةوفير تةبل انتصةاف فعالةة
في حاا انتهاا حقوقه ؛
(ير) النظة ةةر فة ةةي إمكانية ةةة التص ة ة ق لتة ةةمي ا عرة ةةى اتفاقية ةةة الأة ةةعو ا صة ةةرية
مالقبريةي ( 1989لق )169ي مإعالا ا م المتح ة شأ ا حقوق الأعو ا صرية.
الأوالا 

 ا طفاا الذ ث عيأوا في
 -69شررعن يف التررا اررل قاق زيفء زيفرر عر يفألتلررل يف ررذر رعيشر ر ع يف شر يف ع زيفء يف قصر
يف يفضن ت يفاري يفحلملرا يفملالئما يفملعم هبل ع يف ا يف ان .
 -70توصي الرجنة ال ملة الطرف شما ري:
()
ميذملها ش قة؛ 

إي ة ةراد تقية ةةي منهجة ةةي لحالة ةةة أطفة ةةاا الأة ةةوالا لروقة ةةوف عرة ةةى حجمهة ةةا

( ) مضت متنفيذ تياتةة شةامرة تفيرةة شالتصة ي لجةذمل هةذ الظةاهرة لروقا ةة
منها مالح منهاي مذلك شمأالتة نأطة مث ا طفاا أنفسه ؛
(ج) العمةةل شالتنسةةيق مةةت المنظمةةات غيةةر الحكوميةةة لتةةوفير الحما ةةة الالزمةةة
لنطفةةاا الةةذ ث عيأةةوا فةةي الأةةوالاي شمةةا فةةي ذلةةك شيئةةة أتةةر ةي ممةةا كفةةي مةةث ة مات
اليتماعية؛

الرعا ة الصحيةي مإمكانية اللتحاق شالم الس مغير ذلك مث الخ مات
()

دع شرامج ل ّ شمل ا تر عن ما كوا ذلك في مصرحة الطفل الفضرى.

 التتغالا القتصاديي شما في ذلك عمل ا طفاا مالتجال شه 

 -71شعن يف التا ال قاق زيفء يف للع نسبا يفانتحل ع سرلط تلرل يف
ذ ك زيفء ثل راي:

24

()

س شكل عمو يفألتلل  ،ث و يفاجتل الملخ يفة يف تس

( )

قل رن لي اتزيفر يفستخ يفم يفألتلل خ ثل ع يفملتلز .

را يف ارن  ،مبرل ع
يف تتقيل ع يف قملثا؛

GE.16-04433

CRC/C/KEN/CO/3-5

 -72توصي الرجنة ال ملة الطرف شما ري:
موادم ةةة يمي ةةت التأ ةةر عات المتعرق ةةة شعم ةةل ا طف ةةاا م ةةت التفاقي ةةة مم ةةت
()
اتفاقيات منظمة العمل ال ملية التي ص قت عريها ال ملة الطرف؛
( ) توتيت نطاق تطبيق الحما ة القانونية مةث عمالةة ا طفةاا ليأةمل ا طفةاا
الذ ث عمروا ش ما عقود؛
(ج) تع ل قانوا العمل لمنت ا طفاا المأالتيث في دملات الت ل و المهنةي
مث المأالتة في المأال ت الصناعية غير اآلمنة؛
()

إ الد اهتمام ا

لمكافحة اتتخ ام ا طفاا

م ا في المنازا؛

(ه) اعتمةةاد متنفيةةذ السياتةةة المتعرقةةة شعمةةل ا طفةةاا مقائمةةة المهةةث الخطةةرة
المحظولة عرى ا طفاا؛
( ) النظ ة ةةر ف ة ةةي التصة ة ة ق عر ة ةةى اتفاقي ة ةةة منظم ة ةةة العم ة ةةل ال ملي ة ةةةي 2011
(لق  )189شأ ا العماا المن لييث؛
( ز)

التماس المساع ة التقنية مث منظمة العمل ال ملية في هذا الص د .

 شيت ا طفاا مالتّجال شه ما تطافه  
 -73حترريط يف التررا عام رل ابيررلر يف ررا يف اررن يفملق ر م ثتررلء يفحل ر يف يف ررذي ضررح
يفاجتل الألتلل ألغنيفض شىت ي ح يف ش يفغو يف ارية ع يف ا يف ان .

يرره ر

 -74توص ةةي الرجنة ةةة ال ملة ةةة الط ةةرف ش ة ة ا تنفة ةةذ ق ةةانوا مكافحة ةةة التجة ةةال شا شة ةةخا
لعام  2010تنفيذا فعالا.

 إدالة ع الة ا ح ا  

يفملبذ ررا زرررل ة ع ر يفحملررلكل عررل ة أييا ررل ،زرررل ة ع ر
 -75نحررل يف التررا اررل
يف قضررلة ابر ع يفملسررلئو يفملتعاقررا الألتلررل  .اير ر يف التررا شررعن اررل قاق ألر يفحلر يفأل ل سر
يفملسررس يا يف تلئيررا ثررل ر رزيف حم ر يف عت ر اا ر ع  8ع ر يفم ،ي ر ر يفملعررلرري يف يررا يفملقب را اك ررري.
رسل يف التا يف قاق رضل زيفء ثل راي:
()
( )

مل رتحقق ق م رذكن ع نشلء ثتظ ثا عل ا قضلء يفألح يفث؛
ا رزيف يفألتلل رُعلثا ر ثعلثاا يف بل

ُحيتلز ر ث يف بل

؛

(ج) ا ج ثعا ثلة كل يا ع يفملر فل ذ ي يف تر رل يفملتخصرع ع رل قضرلء
يفألح يفث ،مب ي ل يفحمللث ر يف قضلة يفمل ع ر يف علث ر يفحمللث ر يف علث ر ضبلط يف سل ر؛
( ) ا ج ر ر ايلنر ررلة كل ير ررا ع ر ر يفملسر ررلع ة يف قلن نير ررا يفملق ثر ررا يفألتلر ررل يفملخر ررل ل

اقلن ر ،ع انيفثج يف تح رو يف قضلئي ا يفئو يفاحتللز ،ث و يف ثا يفجملتمعيا ،يفإل نيفج حت يفملنيفقبا؛ 
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 -76شاإلش ةةالة إل ةةى التعري ةةق الع ةةام لقة ة  )2007(10شأة ة ا حق ةةوق الطف ةةل ف ةةي قض ةةاد
ا ح ة ا ي تح ة الرجن ةةة ال ملةةة الطةةرف عر ةةى موادمةةة نظةةام قض ةةاد ا ح ة ا ل ة ها م ةةت
التفاقيةي متوصيها عرى ميه الخصو شما ري:
لفةةت السةةث ال ة نيا لرمسةةؤملية الجنائيةةة إلةةى مسةةتو مقبةةوا دملي ةاي مضةةماا
()
حصةةوا يميةةت ا طفةةااي مه ة ا شةةخا دما تةةث  18عامةاي عرةةى الحما ةةة شمويةةو نظةةام
قضاد ا ح ا ؛
( ) اعتماد نهج شامل ممقائي مث أيل التص ي لمأكرة ا طفاا المخةالفيث
لرقةةانوا مالعوامةةل اليتماعيةةة الكامنةةةي شغيةةة العمةةل فةةي مرحرةةة مبكةةرة عرةةى تق ة ال ة ع
لنطفةةاا الضةةعفاد شسةةبو الفقةةر مالتهمةةيي اليتمةةاعيي مذلةةك شسةةبل منهةةا توتةةيت نطةةاق
شرامج الت ّ لي مالت ل و المهنيي مغير ذلك مث أنأطة التوعية؛
(ج) العمل شصولة منهجية عرى شنةاد القة لات متحسةيث المهةالات مالتخصةص
لة ة قض ةةاة مح ةةات ا طف ةةاا مالمة ة عيث الع ةةاميث ميمي ةةت الجه ةةات الفاعر ةةة ذات الص ةةرة
شمنظومةةة قضةةاد ا ح ة ا ي شمةةث فةةيه مو فةةو إنفةةاذ القةةانوا ما صةةائيوا اليتمةةاعيواي
شأ ا المعا ير الوطنية مال ملية المتعرقة شقضاد ا ح ا ؛
( ) ض ةةماا تقة ة مس ةةاع ة قانوني ةةة تتسة ة شالكف ةةادة مالت ةةتقاللية لنطف ةةاا
القانونية؛

المخالفيث لرقانوا في مرحرة مبكرة مث تير ال عو مطواا اإليرادات
(ير) تأجيت اعتماد ت اشير ش رة لالحتجازي م ل تحو ل العقوشةةي أم اإل ضةاا
لرمراقبةي أم الوتاطةي أم تق المأولة أم الخ مة المجتمعيةي متى أمكث ذلك؛ مضةماا
ع م الرجود إلى الحتجاز إل أا كوا يالا ل مفر منهي محصةر فةي أقصةر مة ة ممكنةةي
مإعادة النظر فيه شانتظام شغية إنهائه؛ 
( ) الت تة مةث ميةود مرافةق تافيةةة لحتجةاز ا طفةاا المخةالفيث لرقةانوا فةةي
الح ةةالت الت ةةي ل مك ةةث تجن ةةو الحتج ةةازي مض ةةماا امت ةةاا ةةرمف الحتج ةةاز المع ةةا ير
ال مليةي شما أمل حصوا ا طفاا عرى التعري مالخ مات الصحية؛  
(ز) التتفادةي لهذا الغروي مث أدمات المساع ة التقنية التةي طولهةا الفر ةق
المأةةترا شةةيث الوتةةالت المعنةةي شقضةةاد ا ح ة ا مأعضةةاه ي شمةةا فةةي ذلةةك مكتةةو ا م ة
المتحة ة ة المعن ةةي شالمخة ة لات مالجر م ةةةي ممنظم ةةة ا مة ة المتحة ة ة لرطفول ةةةي مالمفوض ةةية
السامية لحقةوق اإلنسةااي ممنظمةات غيةر حكوميةةي مالتمةاس المسةاع ة التقنيةة فةي مجةاا
قضاد ا ح ا مث أعضاد الفر ق .
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طاد -التص ق عرى البرمتوتولا ال تيال اا لتفاقية حقوق الطفل 
 -77توصي الرجنة ال ملة الطرف شالتص ق عرى البرمتوتةوا ال تيةالي لتفاقيةة حقةوق
الطفل شأة ا شيةت ا طفةاا ماتةتغالا ا طفةاا فةي البغةاد مفةي المةواد اإلشاحيةة مالبرمتوتةوا
ال تيالي لتفاقية حقوق الطفل المتعرةق شةإيراد تقة البالغةاتي مةث أيةل المضةي قة ما

الطفل.
في تع إعماا حقوق

اإلنساا 

 اد -التص ق عرى الصكوا ال ملية لحقوق
 -78توصةةي الرجنةةة ال ملةةة الطةةرف شالتص ة ق عرةةى الصةةك ا تاتةةي لحقةةوق اإلنسةةاا
الةةذي لة تنضة إليةةه شعة ي مهةةو التفاقيةةة ال مليةةة لحما ةةة حقةةوق يميةةت العمةةاا المهةةاير ث
مأفراد أتره ي شما ع ز الوفاد شحقوق الطفل.
 -79متحة ة الرجن ةةة ال مل ةةة الط ةةرف عر ةةى الوف ةةاد شالت اماته ةةا شتقة ة التق ةةال ر شموي ةةو
البرمتوتةةوا ال تيةةالي لتفاقيةةة حقةةوق الطفةةل شأ ة ا شيةةت ا طفةةاا ماتةةتغالا ا طفةةاا فةةي
البغةاد مفةةي المةواد اإلشاحيةةةي حية فةةات موعة تقة التقر ةر ذي الصةةرة منةذ  28شةةباع
فبرا ر .2004

اإلقريمية 

تاف -التعاما مت الهيئات
 -80توصةي الرجنةة ال ملةة الطةةرف شالتعةاما مةت لجنةة الخبةراد ا فر قيةة المعنيةة شحقةةوق
الطفةةل ملفاهةةه التاشعةةة لالتحةةاد ا فر قةةي شأ ة ا تنفيةةذ التفاقيةةة مغيرهةةا مةةث صةةكوا حقةةوق
اإلنسااي تواد في ال ملة الطرف أم في غيرها مث ال ما ا عضاد في التحاد.

لاشع ا -التنفيذ ماإلشال
مالنأر

ألف -المتاشعة
 -81توصةةي الرجنةةة ال ملةةة الطةةرف ش ة ا تتخةةذ يميةةت الت ة اشير المناتةةبة لضةةماا التنفيةةذ
الكامةةل لرتوصةةيات الةةوالدة فةةي هةةذ المالحظةةات الختاميةةة .تمةةا توصةةي الرجنةةة شة ا تنأةةر
ال ملة الطرفي عرى نطاق ماتت شرغات البرة ي التقر ةر الجةامت لرتقةال ر ال مل ةة مةث ال الة
إلى الخامسي مالردمد الخطية عرى قائمة القضا ا مهذ المالحظات الختامية.

المقبل

شاد -التقر ر
 -82تة ة عو الرجن ةةة ال مل ةةة الط ةةرف إل ةةى أا تقة ة م تقر ره ةةا الج ةةامت لتقر ر ه ةةا الة ة مل يث
السةةادس مالسةةاشت شحرةةوا  1أ روا تةةبتمبر 2021ي مأا ت ة لا فيةةه معرومةةات عةةث متاشعةةة
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هةةذ المالحظةةات الختاميةةة .م جةةو أا كةةوا التقر ةةر مراعي ة ا لرمبةةادئ التوييهيةةة المنسةةقة
لتق ة التقةةال ر المتعرقةةة شمعاه ة ة شعينهةةاي مهةةي المبةةادئ التةةي اعتم ة ت فةةي  31تةةانوا
ال اني نا ر )CRC/C/58/Rev.3( 2014؛ م نبغي أل تجامز ع د ترماته  21 200ترمةة
) .مفةي حةاا تقة تقر ةر تجةامز الحة
(انظر قرال الجمعية العامة 268 68ي الفقرة  16
المح د لركرماتي طرو مث ال ملة الطرف ا تصال طبق ا لرقرال المأال إليه أعال  .مإذا
ل ة تةةتمكث ال ملةةة الطةةرف مةةث مرايعةةة التقر ةةر مإعةةادة تق مةةهي فةةال مكةةث ضةةماا تريمةةة
التقر ر غراو النظر فيه مث قِبل هيئة المعاه ة .
 -83مت عو الرجنة ال ملة الطرف أ ضا إلى تق مثيقة أتاتية مح ّ ثة ل تجامز عة د
ترماتهةةا  42 400ترمةةةي مفقةا لمتطربةةات إعة اد الوثيقةةة ا تاتةةية الموحة ة عرةةى النحةةو
المبيث في المبادئ التوييهية المنسقة لتق التقال ر شمويو المعاه ات ال مليةة لحقةوق
اإلنسةةااي شمةةا فةةي ذلةةك المبةةادئ التوييهيةةة لتق ة مثيقةةة أتاتةةية موح ة ة ممثةةائق اصةةة
لمعاه ات شعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6ي الفصل ا ما) مالفقرة  16مث قرال الجمعية
العامة .268 68
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