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أوالً -المنهجية وعملية التشاور
 -5يسر مجهوريو قكربيا تمدمي تمريرها اقخوينأ ىل اووقخو اقنا كخو قعسختيراد اقخدير اق خام
يما مث ىلاا ة تأدكد اقتزامها حبتايو حموق اإل سان يتيزيزها
 -5ييغطي هلا اقتمرير اقفرتة ما أيلول/سخجتترب  5151ىل دخا ون ا يل /يسخترب 5154
يهخخو حلخخكلو م خخايرايف مخخو يناةفخخو ياسخخيو مخخا ميو خخايف ا تتخخو اقلكخخرب خخا م ق خ هخخايف
فاالخخو حيومكخخو يأايفخخال م اقلونخخو اقويننكخخو املسخختملو (مخخوق اإل سخخان ااقلونخخو اقويننكخخو املسخختملو
يممنلون ملنظتايف ا تتو املدين ياضطليه يحدة حمخوق اإل سخان اقتاعيخو قخوةارة اقيخدل سخ يقكو
اإلشخراع الخخد ىلاخخدا هخخلا اقتمريخخر يتلمخخه يةارة اقيخخدل ات خاع مخخا اقلونخخو اقفراكخخو املينكخخو عتمخخارير
حموق اإل سان يهي هكئو من أة م ىلينار خطو اقيت اقويننكو (موق اإل سان م قكربيا يتتأقف
مخخا ممنلخخا قلخخوةارايف ياقودخخاويف ا(يومكخخو ياقلونخخو اقويننكخخو املسخختملو يمنظتخخايف ا تتخخو املخخدين
اقناشطو م جمال حموق اإل سان يتلمه يحدة حموق اإل سان أييفاع اتاع تمنكاع ما قسم عينخو
ا مم املتحدة م قكربيا امليأ حبموق اإل سان يا(تايو
 -3يأاخخديف يةارة اقيخخدل أ اة وتخخو اقجكا خخايف املتيلمخخو عتنفكخخل اقتو خخكايف املمدمخخو أ نخخال وقخخو
اوسخختيراد اقخخدير اقسخخاعمو يالخخه أ اة مجخخو اقجكا خخايف مواضخخكو خخد ة تتيلخ حبمخخوق اإل سخخان
يحخخد يف اقتمخخدر احخخرة حخخق اصن ي مخخاةو اقتنفكخخل ياوهخخايف اقفاالخخو اقرةكسخخكو املس خ يقو اخخا هخخلا
اقتنفكخخل ياسخختتديف امليلومخخايف ا تيخخو أ نخخال هخخلو اقيتلكخخو مخخا املرا يخخايف امليتجكخخو ياحا خخايف مخخو
اوه خخايف اقفاال خخو املينك خخو ياق خخر ي امل سس خخكو ال خخد اس خختجكا ايف اق خخوةارة يااتت خخديف اقل خخكغو اقنهاةك خخو
قلتمرير م دا ون اقناين/يناير  5151اندما ا تتو ممنلو امل سسخايف ا(يومكخو امل تلخو ياقلونخو
اقويننكو املستملو يمنظتايف ا تتو املدين وستيراد اقتمرير يتمككم قته ياقتواف ع أ ه

ثانياً -اإلنجا ااالال الملوولا ااة والتوا ااديال الرتيسا ااية أثنا ااا الفتا اارة المشا اامولة
باالستعراض
ألف -اإلنجالال الملوولة
 -4حممخخه قكربيخخا الخخد اقخخرام مخخا اقتحخخديايف املتنواخخو اقخخ ،يا هتهخخا م ا ا خوار ا خخخبة
اخخد اع م خخا اإلا خخاةايف امللحواخخو فف خخي ا خخار  5155أ خخر اقجلخخد ا ت اعات خخه اقرةاس خخكو ياقت خرييكو
اقويننكخخو اقسخخلتكو اقنا كخخو منخخل ا تهخخال اقن خزار اقخخل ار أرعخخو ا خخرة سخخنو م اخخار  5113يراخخم أن
او ت اعخخايف ل م خ مخخا اقتخخوترايف اقسكاسخخكو فمخخد ااتربهخخا املعحظخخون اقخخديقكون ا ت اعخخايف حخخرة
ي زيهخ خخو يا ت جخ خخه قوويخ خخو ا كخ خخو اقرةكسخ خخو ىليلخ خخا و سخ خخون س خ خبقكف يهخ خخي أيل ام خ خرأة تنت خ خ
رةكسخ خخو يقخ خخو م أفريمكخ خخا دتخ خخا أئخ خخا حا خ خخلو الخ خخد خ خخاةزة وع خ خ قلسخ خخعر م اخ خخار  5155يم
آب/أاسخخطا  5153احتفلخخه قكربيخخا عي خخر سخخنوايف مخخا اقسخخلم اقخخداةم يهخخو حخخد أشخخا عخخه
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اق خردال اقخديقكون خخا م قخ اوتااخو اوقتلخخا يو قخديل اخرب أفريمكخخا ياو خا ا فريمخي يا مخخم
املتحدة عااتجارو ميلتاع هاماع ما ميال تيزيز اقسلم م اقجلد
 -1يم دا ون ا يل /يسترب  5155أينلمه قكربيخا اسخرتاتكوكو ىلئاةكخو شخاملو ينويلخو ا مخد
خخو اخخار 5131ل ياقرت خخه هخخلو اوسخرتاتكوكو لطخخو اتخ
انوائخخا لاقرةيخخو اقويننكخخوا قكربيخخا تخخنه
تنفكليو أقلر أمدا انوائا لأ ندة اقتغكبل يت وو أ ندة اقتغكب ا(ودتخو اقماةتخو الخد امل خاردو
دوخخزل مخخا اسخرتاتكوكو و مردزيخخو ا(يخخم يتتخخوخد سخخا اقتنتكخخو اقويننكخخو عخخاقرتدكز الخخد اخخد مخخا
لاقدااةمل اقرةكسكو ا فكها اقسلم يا ما يسكا ة اقما ون ااقداامخو ا يل ياقتحخول اوقتلخا
ااقداام خخو اقنا ك خخو ياقتنتك خخو اقج خ خريو ااقداام خخو اقناقن خخو يا(ودت خخو يامل سس خخايف اقيام خخو ااقداام خخو
اقراعي خخو يمس خخاة متمايني خخو أخ خخر تتيلخ خ حبم خخوق اإل س خخان ياقفئ خخايف اقيف خخيكفو يقيف خخايا ا ي خخدار
املساياة ااقداامو اخلامسو يتيفطلو حيومخو قكربيخا عاملسخ يقكو اقرةكسخكو اخا تنفكخل أ نخدة اقتغكخب
عاقتياين مو منظتايف ا تتو املدين ياق ردال اقديقكا
 -6يم د خ خخا ون ا يل /يس خ خخترب  5155أييفخ خ خاع أينلم خ خخه حيوم خ خخو قكربي خ خخا خريط خ خخو اقطريخ خ خ
اوس خ خرتاتكوكو قتيفخ خختكد او خ خرام يعنخ خخال اقسخ خخلم يامللخ خخا(و الخ خخد اقلخ خخيكد اقخ خخوينأ الخريطخ خخو ينري خ خ
امللخا(ول يتتخوخد خريطخخو ينريخ امللخخا(و اوسختواعو ىل اقتو خخكايف اقلخا رة اخخا ونخو ا(مكمخخو
يامللخ خخا(و م تمريرهخ خخا اخلتخ خخامي يهخ خخي تيطخ خخي ا يقويخ خخو قلتو خ خخكايف ا دنخ خخر توافم خ خاع مخ خخو اقيداقخ خخو
اقتل خخحكحكو يت خخرع يةارة اقداخلك خخو ال خخد تنس خخك تنفك خخل خريط خخو اقطريخ خ عاقتي خخاين م خخو اقلون خخو
اقويننك خخو املس خختملو يمج خخا رة املل خخا(و م قكربي خخا يون خخو ا(ودت خخو ييةارة اق خخجاب ياقرياض خخو ييةارة
اق ين اونسا كو ياقطف يا(تايو او تتااكوا 5ييةارة اقتيلكم
 -7يىلضافو ىل ق أينلمخه قكربيخا م دخا ون ا يل /يسخترب  5153خطخو اقيتخ اقويننكخو
(مخخوق اإل سخخان يهخخي اس خرتاتكوكو شخخاملو داسخخكو اقسخخنوايف اخخدع ىل سخخا تنفكخخل اقتزامخخايف
قكربيا اإلقلكتكو ياقديقكو م جمال حموق اإل سان يأخل اقتو كايف املمدمخو أ نخال وقخو اوسختيراد
اقخخدير ا ي عيخخا اواتجخخار يتخخرت م خطخخو اقيتخ اقويننكخخو (مخخوق اإل سخخان هخخلو اقتزامخخايف اقجلخخد
ىل لأه خخداع رةكس خخكول اتلك خخو يقاعل خخو قلتحمكخ خ ي خخد اوه خخايف اقفاال خخو اق خخ ،س خختتو املسخ خ يقكو
اقرةكسخخكو اخخا مكمهخخا يت خخرع الخخد خطخخو اقيت خ هخخلو ونخخو تو كهكخخو تيفخخم يناةفخخو ياسخخيو مخخا
اوهخخايف اقفاالخخو ا(يومكخخو ياوهخخايف اقفاالخخو م ا تتخخو املخخدين يملتتخخو د خ شخخهريا ملتاعيخخو تنفكخخل
اخلطو
 -8يأ خخأيف قكربي خخا أييف خاع ا خخد اع م خخا م سس خخايف حم خخوق اإل س خخان يامل سس خخايف ايف اقل خخلو
حبموق اإل سان يت ت هلو امل سسايف اقلونخو اقويننكخو املسختملو (مخوق اإل سخان اقخ ،أ خئه
م ت ريا ا يل/أدتوعر  5151ياقلونو اإلاعمكو املستملو اقخ ،أ خئه م اخار  5153ينجمخاع
قما ون اار  5151املتيل حبريو امليلومايفا 5ياقلونو اإلاعمكو املستملو خموقو قتلمي اق خياي
املتيلمخخو عا تهادخخايف ا(خ م امليلومخخايف يا(خ م حريخخو اقتيجخخب يقطلخ اإلفلخخام اخخا امليلومخخايف
امل توقو هبلا اقما ون
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 -9يأ ن خخال اقف خخرتة امل خختوقو عاوس خختيراد خخدقه قكربي خخا ال خخد ا خخد م خخا اقل خخيو اقديقك خخو
ياإلقلكتكو (موق اإل سان يم اخار  5155خدق اقجلخد الخد اتفاقكخو حمخوق ا شخ اذ ي
اإلااقو يم اار  5154أقريف اقسلطو اقت رييكو اقويننكخو اخد اع مخا مياهخدايف حمخوق اإل سخان
ا3
ياملياهدايف ايف اقللو حبموق اإل سان
 -51يأحرةيف قكربيا شخكئاع مخا اقتمخدر أييفخاع م تنفكخل اقتزامااخا املتيلمخو علاخدا اقتمخارير و خ
اقليو اإلقلكتكو ياقديقكخو (مخوق اإل سخان منخل وقخو اوسختيراد اقخدير اقسخاعمو يقخدر اقجلخد
تمريراع و اتفاقكو حموق اقطف يتمريراع و اتفاقكو اقميفال الد مجكو أشيال اقتتككخز ضخد
امل خ خرأة يم ا خ خخار  5154أرس خ خخله قكربي خ خخا يف خ خخدها ا يل ىل اقلون خ خخو ا فريمك خ خخو (م خ خخوق اإل س خ خخان
ياق خ خخيوب م يراخ خخا اخلامسخ خخو ياخلتسخ خخا امليمخ خخو ة م قوا خ خخدا عخ خخأ غوو م أامخ خخاب تمخ خخد ها م
اار  5155تمريرها ا ييل يتماريرها اقديريو جمتيو م تمرير ياحخد يغطخي اقفخرتة مخا اخار 5985
ىل اار  5155ياعية الد ق تييف يةارة اقيدل الد كااو ي كمو أساسكو م رتدو ما
املزمخو تمخخد ها ىل جملخخا حمخخوق اإل سخخان م اخار  5151دتخخا قخخدمه اسخرتاتكوكو ييننكخخو ع خخأن
اقوفخ خخال عاوقتزامخ خخايف و خ خ املياهخ خخدايف اإلقلكتكخ خخو ياقديقكخ خخو (مخ خخوق اإل سخ خخان ىل ي خ خوان رةكسخ خخو
اوتهوريو دي ييتتدها جملا اقوةرال

با  -التوديال الرتيسية
 -55يا خخله قكربي خخا م اقس خخنوايف ا رع خخو اق خخ ،تل خخه استيراض خخها ا خ خخب موا ه خخو خخديايف
سكاسخخكو ياقتلخخا يو يا تتااكخخو متنواخخو ممرت خخو عوضخخيها دديقخخو حدينخخو اخلخخري مخخا خزار يت خخت
هلو اقتحديايف اسختحيار اقفسخا يا ت خار مافخو اإلفخعيف مخا اقيمخاب يارتفخار ميخدويف ا مكخو
ياقجطاقخخو يتخخدين مسخختو اقتطخخور املهخخأ ي مخخو ياخخي ا تتخخو اامخخو حبمخخوق اإل سخخان ياسخختترار
اقيداقخخو املز ي خخو ياقمخوا ا ياملتارسخخايف اقتتككزيخخو ياخخدر مخخو اقنخخاي م اوهخخاة اقميفخخاةي ييدخخاويف
ىل فخخا اقمخخا ون مخخا ي خ م أحكخخان دنخخبة ىل انخخف اقغواخخال ياقتخخأخب امل خرتادم م م خ اقموااخخد
اإلقلكتكو ياقديقكو (موق اإل سان م اقما ون احلخي ي مخو املخوار اقج خريو ياملاقكخو اقعةمخو قتنفكخل
املجا رايف ا(امسو (موق اإل سان تنفكلاع دامعع ياستترار ه اشو ا(اقو ا منكو
 -55يم اقفخخرتة ا خخخبة أ هخخد ا ت خخار مخخرد فخخبيي ىليجخخوو م خوار اقجلخخد ع خخدة يشخخي أدخخرب
خطخخر الخخد اوسخختمرار اقخخوينأ منخخل ا تهخخال اقل خرار ا هلخخي يم أياخخخر اخخار  5154سخخوله م
اقجلد أدنر ما  7 811حاقو ىل اعو هبلا املخرد مخا أسخفر اخا يفخاة أدنخر مخا  3 311شخ و
مخخنهم الخخد ا ق خ  578اخخامعع م قطخخار اقراايخخو اقلخخحكو يهخخو مخخا ي خخه ض خرعو قويخخو ىل ظخخار
اقراايخخو اقلخخحكو اقيفخخيكف عاقفي خ م قكربيخخا فمخخد اافخخه املرضخخد عينافخخو الخخد املست خخفكايف اقخخ،
تفتمخخر ىل املرافخ اقعةمخخو ملياوخخو امللخخاعا هبخخلا اقخخدال يائخخار ظخخار اقراايخخو اقلخخحكو اقلكخخرب خخه
اقيفغط ياوز فيلكاع اا أ ال ياكفته قفرتة ةمنكو ينويلو يم مطلو آب/أاسطا أالنخه رةكسخو
اقديقو حاقو ينوارئ مداا تسيون يوماع يالمه ىلاتال ا(موق ا ساسكو و املوا  55ي53
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ي 54ي 51ي 57ي 54م خخا اقدس خختور يفرضخ خخه ا(يوم خخو حظ خخر ملخ خخول م مدين خخو مو ريفكخ خخا ىل
ا حوز حي ي كز م عي مناين اقجلخد خا فكهخا حخي ييسخه عوينخه اقخل ييخاين فمخراع
مدقياع يأ نال احتوا الد ا(وز اقلحي املفريد الد هلا ا(ي قت ش و يأ ك ا نان
آخران م موا هو مو قوايف ا ما ا(يومكو يشيله ا(يومخو هكئخو قلتحمكخ م هخلا ا(خا
يامليف عاوستنا ىل تمريرها يتمرير اقلونو اقويننكو املستملو ىل خرالايف تأ يجكخو ضخد أفخرا ا مخا
املتورينا م ا(ا
 -53ي ظراع ىل استترار أةمو ىليجوو و تزال مجكو املداري ياواميخايف مغلمخو يقخه تمخدمي هخلا
اقتمريخخر يتيخخا تأ ك خ ا ت اعخخايف جملخخا اق خخكوا اإلقزامكخخو اقخخ ،دخخان مخخا املمخخرر تنظكتهخخا م 54
ت خ خريا ا يل/أدت خخوعر ي ظت خخه ع خخدوع م خخا قخ خ م  51د خخا ون ا يل /يس خخترب يم  3د خخا ون
ا يل /يسترب أ دريف ا(يومو ا مر اقتنفكل  61اقل حيظر اقتوتو ياقتوتهر ياقلمالايف
اقيامو م مو ريفكا عغكو يقف ا ت ار اقفخبيي أ نخال اقيتلكخو او ت اعكخو ي ظتخه او ت اعخايف م
دنف ا(ريو ياقنزاهو رام عي اقتوترايف اقسكاسخكو م ا يخار اقخ ،سخجمتها عكخد أن سخجو امل خاردو
دا ه من فيفو عسج امل ايع ما ىليجوو
 -54يالمخخه ميظخخم اخلطخخوح اوويخخو رحعاخخا مخخا اقجلخخد يىلقكخخه دتخخا المخخه ميظخخم ه خخايف
امليو و اقديقكو أ طتها يتملله اقتوارة مو قكربيا عمد دجب ما أ ىل تيفخ م أسخيار اقسخلو
ياخل خخدمايف ا ساس خخكو يأ خخر س خخلجاع ال خخد اوقتل خخا ديخ خ ييتي خخرد اقن خخا ون م خخا ىليج خخوو يأس خخرهم
ياقيخخاملون م قطخخار اقلخخحو قلو خخم ياقتتككخخز يي خخيلون فئخخو ضخخيكفو اشخخئو م حا خخو ىل ايخخو
(مخخوق اإل سخخان اخلا خخو هبخخا دخخلق يتيخخرد املنلكخخايف ياملنلكخخون يمز ي خخو املك خ اونسخخي يمغخخايري
اهلويو اونسا كو ياخلنا د خلطر أدرب ىل ييك اامو اقناي الد قكربيا تسا ها املفرتد مو املنلكو
اونسخ خخكو اقخ خخل تسخ خخج م رأيهخ خخم م اهخ خخور ىليجخ خخوو يد خ خخفه أةمخ خخو ىليجخ خخووا 4م خ خواينا ضخ خخيف
م سسخخايف يهكادخ ياكفكخخو دنخخبة يو ييخخرع حخخق اصن تخخأ ب هخخلو ا ةمخخو م ا مخخد اقطويخ الخخد
تنتكو قكربيا يتجيااا الد حموق اإل سان

ثالثاً -متابعة تنفيذ التوصيال المقدمة أثنا جولة االستعراض الدوري األولى
ألف -االلتزامال الدولية المتعلقة بوقوق اإلنسان (التوصايال مان  6-77إلاى ،4-77
و ،61-77وم ا اان  16-77إل ا ااى  ،12-77وم ا اان  6-77إل ا ااى ،5-77
و ،61-77و ،62-77و)46-77
 -51التصا ااديق علا ااى الصا االوق الدوليا ااة لوقا ااوق اإلنسا ااان خ خخدقه مجهوريخ خخو قكربيخ خخا م
اار  5155الد اتفاقكو حموق ا ش اذ ي اإلااقو ياكنه اقلونو اقويننكو املينكو عاإلااقو
أما خخو قعتفاقك خخو تت خخو اإلش خراع ال خخد اتلك خخايف ىلا خخدا اقتم خخارير و خ املياه خخدة يتنفك خخلها يم
ا خ خخار  5153ااتت خ خخديف ا(يوم خ خخو اس خ خرتاتكوكو ييننك خ خخو ع خ خخأن تنفك خ خخل اوتفاقك خ خخو ييقي خ خخه قكربي خ خخا
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اقربيتود خخول اوختك خخار وتفاقك خخو حم خخوق ا شخ خ اذ ي اإلااق خخو يه خخي تنظ خخر عي خخا ىلجياعك خخو م
اقتلدي الكها
 -56يتنظ خخر مجهوري خخو قكربي خخا أييفخ خاع عي خخا ىلجياعك خخو م اقتل خخدي ال خخد اقربيتودخ خوقا اوختك خخاريا
وتفاقكخخو حمخخوق اقطف خ يقخخد امخخليف عاقفي خ اخخد اع مخخا اقتخخداعب اقت خرييكو ياقسكاسخخاتكو قعمتنخخال
حي خخار اقل خخيا ييي خخري ق خخا ون ا ينف خخال امليتت خخد م ا خخار  5155حخ خ اقطفخ خ م اقتتت خخو
عا(تايخخو مخخا اقتونكخخد م اقنزااخخايف املسخخلحو ياقينخخف املسخخل ا 1يللخخوذ اقربيتودخخول اوختكخخار
املتيل عجكو ا ينفال يعغال ا ينفخال ياسختغعل ا ينفخال م املخوا اإلعاحكخو يخنو قخا ون ا ينفخال
ال خ خخد حخ خ خ اقطفخ خ خ م ا(تاي خ خخو م خ خخا اقيتخ خ خ اقيف خ خخار ياوات خ خخدال ياوس خ خختغعل اونس خ خخكاا 6يم
اار  5154أينلمه قكربيا أييفاع خطو اتلها اقويننكو داسكو اقسنوايف مليافحو اوملار عاقج خر
يشيله ا(يومو فرقو ااملو ييننكو مليافحو اوملار عاقج ر ترأسها يةارتا اقيت ياقيدل ياعية
الد ق فرضه يةارة اقلحو ياقرفاو او تتااي حظراع م قتاع الخد اقتجخأ اقخدييل عسخج قلمهخا
ىلةال اوملخخار عا ينفخخال يارضخخه الخخد اوهخخاة اقت خرييي ممخخرتم قخخا ون ع خخأن تجخخأ ا ينفخخال هدفخخه
سا تنظكم اتلكايف اقتجأ اقديقكو
 -57يىلضخخافو ىل قخ تنظخخر مجهوريخخو قكربيخخا عيخخا ىلجياعكخخو م اقتلخخدي الخخد اوتفاقكخخو اقديقكخخو
(موق اقيتال املها ريا يأفرا أسرهم ياوتفاقكخو اقديقكخو (تايخو مجكخو ا شخ اذ مخا اوختفخال
اقمسخخر ياقربيتودخوقا اوختكخخاريا امللحمخخا عاقيهخخد اقخخدييل اخلخخاذ عخخا(موق املد كخخو ياقسكاسخخكو
ياقيهخخد اقخخدييل اخلخخاذ عخخا(موق اوقتلخخا يو ياو تتااكخخو ياقنمافكخخو ياتفاقكخخو اقميفخخال الخخد مجكخخو
أشيال اقتتككز ضد املرأة
 -58يقتكسخخب اقتلخخدي الخخد خخيو حمخخوق اإل سخخان يت خخوكو ةيخخا ة اقتنسخخك عخخا اوهخخايف
ا(يومكخخو اقفاالخخو م جمخخال اقتلخخدي الخخد املياهخخدايف يىلاخخدا تماريرهخخا ي جمهخخا م اقمخخا ون احلخخي
يتنفكخخلها قخخدمه يةارة اقيخخدل ىل ي خوان رةكسخخو اوتهوريخخو اس خرتاتكوكو ييننكخخو قلوفخخال عاوقتزامخخايف
و خ املياه خخدايف اإلقلكتك خخو ياقديقك خخو (م خخوق اإل س خخان د خخي ييتت خخدها جمل خخا اق خخوةرال يتس خخلط
اوسرتاتكوكو اقويننكو اقيفول الد اقليو املو د عاقتلدي الكها م وقخو اوسختيراد اقخدير
اقسخخاعمو يت خخوو اقتلخخدي الكهخخا م ىلينخخار خخديل ةمخخأ ممخخرتم يتمخخرتم أييفخخا ىل خخال هكئخخو ييننكخخو
مينكخخو عاوقتزامخخايف و خ املياهخخدايف مخخا أ خ تنسخخك هخخو اقتلخخدي الخخد مياهخخدايف حمخخوق
اإل سخخان ياقوفخخال عاوقتزامخخايف اقماةتخخو و خ املياهخخدايف اخخا ينري خ تيكخخا حلمخخايف ي خ رفكيخخو
املستو مينكو حبموق اإل سان م مجكو يةارايف اقسكا ة ياقوداويف امل تلو
 -59دم ا اات االلتزام ا ااال الدولي ا ااة بموجا ا ا المعاه ا اادال ف ا ااي الق ا ااانون المولي/موا م ا ااة
التشريعال المولية مع االلتزامال الدولية .أحرةيف مجهوريو قكربيا الخد مخد اقسخنوايف ا رعخو
ا خخخبة تمخخدماع ملحوا خاع م موالمخخو ت خرييااا احلكخخو مخخو اقتزامااخخا اقديقكخخو يي خخت ق خ ااتتخخا
ق خخا ون ا ينف خخال ياقم خخا ون اودي خخد إل خخعم اقتيل خخكم اقل خخليا ي خخدجمان م اقم خخا ون احل خخي أحيام خخا
رةكسكو ما اتفاقكو حموق اقطف ياتفاقكخو اقميفخال الخد مجكخو أشخيال اقتتككخز ضخد املخرأة يااتتخا
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ق خخا ون حري خخو امليلوم خخايف اق خخل ي خخدم عي خ خ أحي خخار اقيه خخد اق خخدييل اخل خخاذ ع خخا(موق املد كخ خخو
ياقسكاسكو يااتتا جملا اقنواب م رير قا ون اقيت اقعة اقل سخكدم م اقمخا ون احلخي
عيخ خخد ااتتخ خخا و م جملخ خخا اق خ خخكوا يىل خ خخدارو دمخ خخا ون أحيخ خخار اقيهخ خخد اقخ خخدييل اخلخ خخاذ عخ خخا(موق
اوقتلا يو ياو تتااكو ياقنمافكو
 -51يا خخرد ال خخد اوه خخاة اقت خ خرييي ا خخد م خخا م خخاريو اقمخ خوا ا اق خخ ،س خختدم م اقم خخا ون
احلي م حال ااتتا ها مزيداع مخا اقلخيو اقديقكخو ياإلقلكتكخو (مخوق اإل سخان يت خت هخلو
امل اريو قا و اع ع أن حظخر يمنخو اقتيخلي يىلسخالة املياملخو م قكربيخا يهخو قخا ون سخكدم اتفاقكخو
مناهيف خخو اقتي خخلي يق خخا ون اقين خخف املن خخزيل اق خخل س خخكدم أحي خخار اتفاقك خخو اقميف خخال ال خخد مجك خخو
أش خخيال اقتتكك خخز ض خخد امل خ خرأة ياتفاقك خخو حم خخوق اقطف خ خ يق خخا ون املس خخاياة ع خخا اونس خخا م ا(ك خخاة
اقسكاس خخكو اق خخل ا خخرد ال خخد اوه خخاة اقت خ خرييي م ا خخار  5151يه خخو قك خخد املرا ي خخو حاقك خ خاع
يسخخكدم أحيخخار اتفاقكخخو اقميفخخال الخخد مجكخخو أشخخيال اقتتككخخز ضخخد املخرأة يم خخرير اقمخخا ون اقرامخخي
ىل ىلقغال مجكو اقموا ا اقمتيكو اقل يتوخد ىلقغخال اقمخوا ا ياملراسخكم اقلخا رة اخا جملخا ىلاتخاق
اق خخي ا 7اقخخ ،تيخخوق حريخخو اقتيجخخب يحريخخو اقلخخحافو يينظخخر اوهخخاة اقتنفكخخل أييفخاع م اقتلخخدي
الخخد اتفخخاقكتا أساسخخكتا مخخا اتفاقكخخايف منظتخخو اقيت خ اقديقكخخو خخا اتفاقكخخو اخخار  5915ع خخأن
املسخ خخاياة م ا خ خخور ارقخ خخم  511ياتفاقكخ خخو اخ خخار  5973ع خ خخأن ا(خ خخد ا س قسخ خخا اوسخ خخت دار
ارقم 538
 -55يملر قكربيا حاقكاع مرا يخو ييننكخو قدسختورها م ىلينخار اتلكخو ونخو مرا يخو اقدسختور يقخد
أ خخئه ونخخو مرا يخخو اقدسخختور م اخخار  5153يمخخا املتوقخخو أن تيت خ اتلهخخا م اخخار 5156
يمخخا خخخعل منتخخديايف اقت خخاير اقخخ ،ظتخخه م مجكخخو افظخخايف اقجلخخد اخلتخخا ا خخرة اقتتسخخه
اقلونخخو آرال يناةفخخو ياسخخيو مخخا ميو خخايف ا تتخخو اقلكخخرب اقريفخخي يا(يفخخر ع خخأن ىلميا خخايف تيخخدي
سخختور اخخار  5986يتنمكحخخه يقخخدمه اقلونخخو اقويننكخخو املسخختملو أييف خاع ممرتحخخايف تيخخديعيف مخخا
أ تيزيز م حموق اإل سان م اقدستور
 -55يم حا تيري املا ة  55ما اقدستور عاقفي مجدأ املساياة عا اقر ال ياقنسال يجمخد
ا ي خخدار املس خخاياة ع خخا اونس خخا خخدياع مس خختتراع م ا تت خخو اقلك خخرب يمجي خخا قلخ خ م ظ خخر اقلون خخو
ياوهخخايف اقفاالخخو املينكخخو حبمخخوق اإل سخخان علخخفو أاخخم م قكربيخخا قخخلا امخخديف اقلونخخو م سخخكاق
أ خخطتها ا ي منت خخد ت خخايرياع وقتت خخاي آرال اقنس خخال ع خخأن امل خوا اق خخ ،ق خخد يتي خخا ىلقغاةه خخا أي
تيديلها أي تنمكحها
 -53يتيط خخي خط خخو اقيت خ اقويننك خخو (م خخوق اإل س خخان أييف خاع أيقوي خخو ق خخدم اوقتزام خخايف اقديقك خخو
املتيلمخخو حبمخخوق اإل سخخان م اقمخخا ون احلخخي يملوالمخخو اقم خوا ا احلكخخو املو خخو ة مخخو ميخخايب حمخخوق
اإل سان يسوع تمدر مزيداع ما اقدام إلدتال هلا امل رير اقوينأ ا(اسم
 -54توجيا ا دع ااوة داتم ااة إل ااى اإلجا ارا ال الةاص ااة لمجل ااس حق ااوق اإلنس ااان تيتخ خ
ا(يومو الد تو كه اوة اةتو ىل اإل رالايف اخلا و ما أ ةيارة قكربيا
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با  -خط ا اام العم ا اال الوطني ا ااة لوق ا ااوق اإلنس ا ااان (التوص ا اايال  ،7-77و،67-77
و)67-77
 -51ااتتخخديف خطخخو اقيت خ اقويننكخخو املينكخخو حبمخخوق اإل سخخان م  57أيلول/سخخجتترب 5153
يأينلم خخه م  51د خخا ون ا يل /يس خخترب  5153ناس خخجو اقك خخور اق خخدييل (م خخوق اإل س خخان يأاك خخد
تفيك خ اقلونخخو اقتو كهكخخو املينكخخو لطخخو اقيت خ اقويننكخخو (مخخوق اإل سخخان يعاتخخه اقلونخخو ملتتخخو د خ
شهريا
 -56يللخ خخوذ اقتو خ خخكو عخ خخدم حمخ خخوق امل خ خرأة ياقطف خ خ م خطخ خخط اقيت خ خ اقويننكخ خخو (مخ خخوق
اإل سخان تتيفختا خطخخو اقيتخ اقويننكخخو أحيامخاع مخخا أ خ ايخخو يتيزيخز حمخخوق اقنسخال يا ينفخخال
ىل ا فئايف ضيكفو أخر من اقع ئا ياملسنا يا ش اذ ي اإلااقو ييضيه قكربيا
أييفاع خطو ات ييننكو تتيلخ عمخرار ا مخم املتحخدة  5351ع خأن املخرأة ياقسخلم يا مخا يقخدمه
يةارة اق ين اونسا كو ياقطف يا(تايخو او تتااكخو تمريخراع مخا اقديقخو اقطخرع ع خأن تنفكخل خطخو
اقيت خ اقويننكخخو هخخلو م اخخار  5155ياخخعية الخخد ق خ ااتتخخديف اقخخوةارة خطخخو ات خ ييننكخخو
ع أن املراهمايف يت ي خطخو اقيتخ اقويننكخو اقلكربيخو مليافحخو اوملخار عاقج خر اقخ ،أينلمخه م
اار  5153اسرتاتكوكو ييننكو ىلضافكو ما أ تيزيز حموق اقنسال يا ينفال ي ايتها

جيم -المؤسسااال وايليااال الوطنيااة لوقااوق اإلنسااان (التوصاايال ماان  66-77إلااى
 ،65-77و ،11-77و)11-77
 -57أ ئه اقلونخو اقويننكخو املسختملو (مخوق اإل سخان م  58ت خريا ا يل/أدتخوعر 5151
ياا فكها سجيو أايفال َا فكهم اقرةكا يقخد اخا م اقجدايخو أرعيخو أايفخال مخا اقخلدور ي ع خو
ما اإل ا يعاته اقلونو حاقكاع تتأقف ما أرعو ىل ا ي ع خو دخور يأشخر ا تتخو املخدين الخد
طاق ياسو م اتلكو اقتيككنايف يدلفه ونو خربال تتأقف عا ساي ما ممنلا ملنظتايف ا تتو
املدين عيتلكايف فرة املرشحا قييفويو اقلونو ييضو اقماةتو اقنهاةكو
 -58يتيفطلو اقلونو اقويننكو املسختملو عوويخو ياسخيو ت خت مسخ يقكايف منهخا تلمخي اق خياي
املتيلمو عا تهادايف حموق اإل سان ير د أيضار حموق اإل سان يىلادا تمارير ع أئا ياقرتام
سكاس خخايف يت خ خرييايف تي خخزة م ام خخو اقمخ خوا ا ياملتارس خخايف اقويننك خخو م خخو اقل خخيو اقديقك خخو (م خخوق
اإل سخخان ياملسخخاادة م مجخخا رايف تيلخخكم حمخخوق اإل سخخان ياقتواكخخو هبخخا ي رعخخه اقلونخخو اقويننكخخو
املسختملو أرعيخخو ا خخر مراقجخاع (مخخوق اإل سخخان ي خرام م خخان مخخا افظااخا اخلتخخا ا خخرة قكتوقخوا
ر خخد قيفخخايا حمخخوق اإل سخخان ياقتحمك خ فكهخخا خخا م ق خ اخخريع اقسخخوون ياإلف خراح م مخخدة
اوحتوخخاة رهخخا احادتخخو يحخخاويف املتارسخخايف اقتملكديخخو اقيفخخارة يتجي خاع إلينخخعق خريطخخو ينري خ
امللا(و دلفه اقلونو اقويننكو املستملو أييفاع س يقكو ىل ارة عر ام عاوفا هايف يهو اجخارة اخا
اتلكو ملا(و جمتتيكو عكد أن اد اع ما اقليوعايف اقيتلكو حال ين اضخطعر اقلونخو اقويننكخو
املستملو هامها الد اقنحو ا من منل ىل اةها م اار 5151.
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 -59يتيفخخطلو يحخخدة حمخخوق اإل سخخان اقتاعيخخو قخخوةارة اقيخخدل عخخدير أما خخو خطخخو اقيتخ اقويننكخخو
خموقو ال مهار منها تلمي اق ياي املتيلمو عا تهادايف حموق اإل سان
(موق اإل سان يهي َّ
ياقتحمك فكها ير د حاقو حموق اإل سان م اقسوون يتنسك استواعايف اقوةارة ىل اصقكايف
اقديقكخخو ياإلقلكتكخخو (مخخوق اإل سخخان أمخخا يحخخدة حمخخوق اإل سخخان اقتاعيخخو قخخوةارة اق خ ين اونسخخا كو
خموقخخو قتلمخخي اق خخياي املتيلمخخو عا تهادخخايف حمخخوق اإل سخخان
ياقطف خ يا(تايخخو او تتااكخخو فهخخي َّ
يدخخلق قوضخخو ي اخخم اقسكاسخخايف يا خخطو اقخخ ،تيخخزة ي تخخي حمخخوق امل خرأة ياقطف خ يرفاههتخخا
يأ خخئه أييفخاع يحخخدتان مينكتخخان حبمخخوق اإل سخخان اخخ اقمخوايف املسخخلحو ياق خرينو اقويننكخخو عغكخخو
م تيلخكم حمخوق اإل سخان ياقتواكخو هبخا م قطخار ا مخا يي هخه يةارة اقيخدل رسخاة ىل مجكخو
يةارايف اقسخخكا ة ياقودخخاويف ا(يومكخخو امل تلخخو ينلجخخه فكهخخا تيكخخا حلمخخايف ي خ مينكخخو حبمخخوق
اإل سان م هلو امل سسايف عغكخو سخا تنسخك دخ ا خطو اقخ ،تيفخطلو هبخا ا(يومخو م جمخال
حموق اإل سان ا م ق ىلادا اقتمارير و املياهدايف
 -31ييجمد تيلكم حموق اإل سان ما أيقويايف ا(يومو قيا قدرااا م هلا ا ال خدي ة
يقخخدر قسخخم حمخخوق اإل سخخان يا(تايخخو اقتخخاعو قجينخخو ا مخخم املتحخخدة م قكربيخخا اتخاع تمنكخاع م تخخدري
أايفخ خخال اق خ خرينو اقويننكخ خخو ياقم خ خوايف املسخ خخلحو ياقلونخ خخو اقويننكخ خخو املسخ خختملو ياخ خخبهم مخ خخا املخ خخوافا
ا(يومكا فكتا يتيل عر د حموق اإل سان يمسأقو حموق اإل سان يا اتال اقتواريو ي م
ئ قاةم الد حموق اإل سان م اتلكاام

دال -تنفيااذ توصاايال لجنااة الوقيقااة والمصااالوة (التوصاايال  ،56-77و،51-77
و ،27-77و)27-77
 -35ام خخليف مجهوري خخو قكربي خخا ا خخد اع م خخا اخلط خ خوايف م س خخجك تنفك خخل تو خخكايف ون خخو ا(مكم خخو
يامللخخا(و يم دخخا ون ا يل /يسخخترب  5155أينلمخخه قكربيخخا خريطخخو اقطري خ اوس خرتاتكوكو مخخا
أ تيفتكد اورام يعنال اقسلم يامللا(و الد اقليكد اقوينأ الخريطو ينري امللا(ول يهخي
خطخخو الخخد مخخد ا كخخو ا خخرة اام خاع اخخدع ىل تنفكخخل أدنخخر تو خخكايف اقلونخخو توافم خاع مخخو اقيداقخخو
اقتلحكحكو يمت يضو خريطو اقطري زةكاع ما خخعل تيخاين قكربيخا مخو ونخو ا مخم املتحخدة قجنخال
اقسلم اق ،يقَّيخه ميهخا ي كمخو اقتخزار تيطخي ا يقويخو خاويف اتخ منهخا تيزيخز امللخا(و اقويننكخو
يتي خ خيرع خريطخ خخو اقطري خ خ امللخ خخا(و عأئخ خخا لاتلكخ خخو متيخ خخد ة ا عيخ خخا ت خ خخت ملخ خخاية او مسخ خخامايف
او تتااكخخو ياقسكاسخخكو ياقدينكخخو يىل خخعم اقيعقخخايف يتغكبهخخا يتيفخختكد او خرام املا يخخو ياقنفسخخكو
اقنامج خخو ا خخا ا( خخرب ا هلك خخو يد خخلق موا ه خخو يمياو خخو ا خط خخال اقتار ك خخو خخا فكهخ خا ا س خخجاب
ا ساسكو اهلكيلكو اولريو قللرااايف م قكربيالا 8ييمور تيزيز امللخا(و الخد استحيفخار املاضخي
ما خعل ا(ماة اقخ ،ترييهخا ا تتيخايف اعاوفخا هخايف ياقتيفخب اخا اص خار ياقتيخام اقنفسخي
يىلحكخخال اقخخلدر ي َ خخرب ا ض خرار يالخخد ت خخدعب ا(اضخخر عواسخخطو ا( خوار اقسكاسخخي يمنخخو خخوب
اقنزااايف ي هو اقوساينو يتيخام اقنسخال يييكخنها يالخد اقت طخكط قلتسختمج عاتجخار ئخ أاخ
ا9
م علورة تاريخ اق يوب ياقرةيو اقويننكو ياهلويو اوتااكو يعواسطو ظخار تيلكتخي هدفخه اقتغكخب
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يتيف خخطلو رةكس خخو قكربي خخا عاإلشخ خراع اقي خخار ال خخد تنفك خخل خريط خخو اقطريخ خ يت خخت اوه خخايف اقفاال خخو
اقرةكسخخكو ا خخخر م اتلكخخو امللخخاا يةارة اقداخلكخخو يمجخخا رة امللخخا(و م قكربيخخا ياقلونخخو اقويننكخخو
املسخختملو يون خخو ا(ودت خخو ييةارة اق خخجاب ياقرياض خخو ييةارة اق خ ين اونس خخا كو ياقطف خ يا(تاي خخو
او تتااكو ييةارة اقتيلكم
 -35يقخخد عخخدأ تنفكخخل خريطخخو اقطري خ م اخخار  5153عخخلينعق م خخرير ع خخأن اقتخخاريخ اقخخوينأ
ت رع الكه ونو ا(ودتو ييتوخد يضخو خكغو أدنخر تواة خاع قتخاريخ قكربيخا تييخا مخا تتسخم عخه مخا
تنور ىل أ
 -33يم اار  5155دا ه رةكسخو اقديقخو قخد قخدمه ع خو تمخارير فلخلكو اخا اقتمخدر احخرة
م اقتنفكخخل الخخد خخو مخخا يمتيفخخكه قخخا ون ونخخو ا(مكمخخو يامللخخا(و ياسخختأ فه اقرةكسخخو تمخخدمي هخخلو
اقتمخخارير انخخدما قخخدمه ىل اوهخخاة اقت خرييي م يوة/يوقكخخه ميلومخخايف د خخو اخخا اقتمخخدر احخخرة م
تنفكل تو كايف ونو ا(مكمو يامللا(و

ها  -عقوبااة اإلعاادام (التوصاايال ماان  1- 77إلااى  ، 9- 77وماان  64- 77إلااى
)11- 77
 -34تمر مجهوريو قكربيا عاقتزامااخا اقديقكخو و خ اقربيتودخول اوختكخار اقنخاين امللحخ عاقيهخد
اق خخدييل اخل خخاذ ع خخا(موق املد ك خخو ياقسكاس خخكو ياهل خخا ع ىل ىلقغ خخال اموع خخو اإلا خخدار يق خخد ااتت خخد م
اار  5118اقما ون اقخل أاخا ىلقخرار اموعخو اإلاخدار عخاقنظر ىل ارتفخار ميخدويف اقسخطو املسخل
ياتلكخايف اوختطخخاع مخخا حخخا اق خخي اقلكخخرب الخد املطاقجخخو عت خخديد اقيموعخخايف املفريضخخو الخخد
مرتييب اوراةم اقينكفو ياند تمدمي هلا اقتمرير دان تسيو أش اذ يمجيون م انرب املويف عكخد
أ ه ل تنفل حق اصن أ اتلكخو ىلاخدار يأعخديف رةكسخو اقديقخو فخوراع مخا ىل فخا اموعخو اإلاخدار يل
توقخخو أ أمخخر عاإلاخخدار حخخق اصن قخخلا يخخا اقمخخول ىلن هنخخا يقف خاع اختكاري خاع فيلك خاع قتنفكخخل اموعخخو
اإلادار م قكربيا
 -31يتت ل مجهوريو قكربيا خطوايف أييفاع م سجك ىلقغال اموعو اإلادار متيفد و قخا وين
يتيخخرتع خطخخو اقيت خ اقويننكخخو (مخخوق اإل سخخان عخخاقتزار قكربيخخا علقغخخال اموعخخو اإلاخخدار يتيهخخد هبخخلو
املهتو ىل دكا ايف حيومكو د ة منها يةارة اقيدل ياوهاة اقت رييي يم اار  5154أاخديف
يةارة اقيدل م رير قا ون إلقغال اموعو اإلادار ياقسوا مد ا(كخاة م حاقخو اونخاة ا حخدا
يهو م رير قكد اقنظر م ىلينار اتلكو ت ايريو ي اه اقلونو اقويننكو املسختملو أييفخاع ىل ااتتخا
تيدي ستور يلغي اموعو اإلادار تجياع قيتلكو ونو املرا يو اقدستوريو
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واو -إصالح قطاع العدالة (التوصيال من  14-77إلاى  ،17-77ومان 41-77
إلى  ،51-77و ،26-77و ،21-77و ،21-77و)29-77
 -36المجمعااال القئاااتية واألمنيااة .سخخيكاع ىل سخخا اقو خخول ىل اقيداقخخو م مجكخخو أ خخال
اقجلد شراه حيومو قكربيا م اار  5155عاقتياين مو شردال يقكا م اتلكو ىل خال دسخو
جمتي خخايف قيف خخاةكو يأمنك خخو ىلقلكتك خخو يفكت خخا ميف خخد دا خخه اخل خخدمايف اقميف خخاةكو يا منك خخو مرد خخزة م
مو ريفك خخا مم خخا أ ىل تجاين خخايف ش خخاملو م اقو خخول ىل اقيداق خ خو خ خخار اقيا خختو يم املماع خ خ
ستيفخخفي هخخلو ا تيخخايف يناعي خاع و مردزي خاع الخخد اخلخخدمايف اقميفخخاةكو يا منكخخو يسخختتيا مخخا ةيخخا ة
تنسك يمراقجو قطااي اقميفال يا ما الد اقليكد اقوينأ يهلو ا تيايف ميلَّفخو أييفخاع عاقيتخ
اخ خخا دن خ خ م خ خخو ا تتخ خخو املخ خخدين م جم خ خخايل اقميفخ خخال يا مخ خخا يأا خ خخز ا تخ خخو ا يل م اجار غ خ خخا م
ا خخار  5153يه خخو يجاش خخر مهام خخه حاقكخ خاع أم خخا ا تي خخان اقن خخاين ياقناق خخا فهت خخا م ينَخخور اإل خخال
يسخخكتأقف جمتخخو اجار غخخا يسخخاةر ا تيخخايف اقعحمخخو مخخا فري خ مخخوافا م يحخخدة اخخم اق خرينو
يمخخوافا م يحخخدة اقديريخخو ا(دي يخخو ي خخادم ا خخادم اا يخخو ي خخادم خخل يسخخوا ييحخخدة
مينك خخو ع خخاقينف اونس خخي ياونس خخاين يس خخت تار م خوار و اقج خريو م خخا م خخوافا ات خخومكا ي خخاما
ااما ييدعل كاعو ىلقلكتكا يمراقجا (موق اإل سان ما اقلونو اقويننكو املستملو
 -37المؤتمر الوطني للعدالة الجناتية .م ىلينار هد ىلضخام مخا أ خ سخا اقو خول ىل
اقيداقخخو يتيزيخخز ىل خخعم قطخخار اقيداقخخو اوناةكخخو تياي خخه احيتخخو اقيلكخخا ييةارة اقيخخدل الخخد راايخخو
مخ ير يينخخأ ع خخأن اقيداقخخو اوناةكخخو م آ ار/مخخاري  5153يضخخم املخ ير هخخايف فاالخخو حيومكخخو
ياب حيومكو م قطار اقيداقخو اوناةكخو يخلخو ىل توافخ م اصرال حخول ا خاويف اقرةكسخكو اقخ،
تخخا ىل ىل خخعم يقخخدر امل خ ير ىل ا(يومخخو اخخد اع مخخا اقتو خخكايف خخا فكهخخا فخخرد رقاعخخو مد كخخو
أدرب الد يداويف ا ما ي ظار احخادم ي سخا اقسخلو املهخأ م قطخار اقيداقخو ييضخو سكاسخو
ييننكخو ع خأن اصقكخخايف اقجديلخو قتسخويو املناةاخخايف يحبخا ممارسخايف يسكاسخخايف اقتوقكخف ياسخخت دار
اإلف خرا عيفاقخخو م خخادم اقلخخل ياقنظخخر م اسخخت دار اقتفخخايد م اقخخدااي يتخخوفب املسخخاادة
اقما و كو ياخلدمايف شجه اقما و كو يتييف حيومو قكربيا حاقكاع الد اقنظر م هلو اقتو كايف

 -38االحتج ااال ره اان الموا م ااة .ام خخليف قكربي خخا ا خخد اع م خخا اخلطخ خوايف م س خخجك اقتل خخد
قعحتواة رهخا احادتخو م اقجلخد فمخد أ ااتتخا عر خام لسخايف قيفخاة اقلخل ىل ا فخاد
ملحخخويف م سخخجو اوحتوخخاة رهخخا احادتخخو م سخخوا مو ريفكخخا املردخخز حكخخا حيتوخخز قراعخخو لخخف
اقسونال اقلكربياا 51يينفل هلا اقرب ام حاقكاع م اين ادم ل م افظو مو سخبا ي يم
اقفرتة ما عا اامي  5155ي 5154ظريف احخادم م خو  5 111قيفخكو حيخم عيخدر مسخار
اقخخداو م  111قيفخخكو يأحكلخخه  711قيفخخكو ىل خخادم أخخخر يأفخخر عيفاقخخو اخخا املتهتخخا
م  811قيفخخكو يم حخخا و ينفخخل اقرب خخام خخخار افظخخو مو س خبا ي يسخخت در عر خخام م خخاعه
الخدمخ خخو اقسخ خخوونل يدخ خخعل كاعخ خخو ىلقلكتكخ خخا يتوقخ خخون ر خ خخد حخ خخاويف اوحتوخ خخاة رهخ خخا احادتخ خخو
يتمككتها يهو عر خام سخاهم م خفخ سخ اوحتوخاة رهخا احادتخو م احافظخايف اقخ ،ينفخل
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فكهخخا يم اقفخخرتة مخخا اخخار  5119انخخدما أقخخر عر خخام لسخخايف قيفخخاة اقلخخل قلتخخرة ا ي ىل
أياة اار  5154ا ف متوسط سجو اوحتواة رهخا احادتخو الخد اقلخيكد اقخوينأ مخا 87
م املاةو ىل  71م املاةو
 -39يىلضخخافو ىل ق خ أ ىل خخال شخخيجو خلخخدمايف اقس خرام امل خخريح ياقس خرام خخه املراقجخخو
اخ ميت اإل عم يىلاا ة اقتأهك اقتاعو قوةارة اقيدل ىل تداكم اوهو اقرامكو ىل ا(خد مخا
ادتظايف اقسوون يتوفب عخدي قعحتوخاة رهخا احادتخو يتنفخل عخرام خخدمايف اقسخرام امل خريح
ياقس خرام خخه املراقجخخو حاقك خاع م أرعخخو افظخخايف اعو خخن يقوفخخا ي كتجخخا يمو س خبا ي يم اقفخخرتة
ما عا اامي  5151ي 5154أفر م ىلينار هلو اقربام اا  311سوا
 -41يم اقفرتة ا خبة فيه أةمو ىليجوو ا(يومو ىل تمككد تطجك اوحتوخاة رهخا احادتخو
م قكربيا يأ ئه اقفرقو اقياملو املينكو عاوحتواة رها احادتو ياخلاضيو إلشراع يةارة اقيخدل
م خخا أ خ اقس خخكطرة ال خخد تف خخي امل خخرد م اقس خخوون امليتظ خخو م خخا خ خخعل مف خخك ىلمج خخايل ا خخد
احتوزيا رها احادتو يم أي ا ةمو أ در رةكا احيتو اقيلكا تو كهاع ىل اقسلطو اقميفاةكو
عتفيفخخك عخخداة اوحتوخخاة انخخد اإلميخخان عكنتخخا ي خخه اقناة خ اقيخخار تو كه خاع حيظخخر ىل خخدار أيامخخر
اقتوقكخخف م اقميفخخايا اقجسخخكطو يأ ق خ ىل مفخخك و يسخختهان عخخه م سخخجو اوحتوخخاة رهخخا
احادتخخو م قكربيخخاا ففخخي اقفخخرتة مخخا عخخا آب/أاسخخطا يت خريا ا يل/أدتخخوعر  5154ترا يخخه
سجو اوحتواة رها احادتو الد اقليكد اقوينأ ما  75م املاةو ىل  63م املاةو
 -45السجون .امليف ا(يومو أييفخاع خطخوايف م سخجك سخا اخريع اقسخوون يقخد عخدأ
عنخخال سخخوا ديخخد م افظخخو مو س خبا ي م ت خخكزما رب ا 55هبخخدع تخخوفب مراف خ أدنخخر معلمخخو
قت فكخخف اودتظخخايف م سخخوا مو ريفكخخا املردخخز اقخخل عخخأ وحتوخخاة  374سخخوكناع قينخخه يخخأي
حاقك خاع  811سخخوا أي قراعخخو لخخف اخخد اقسخخونال م قكربيخخاا 55يادتتلخخه أييف خاع أشخخغال تخخرمكم
ا53
مردز اإل عم اقوينأ م ةييدري ياد مخا اقسخوون يمرادخز اوحتوخاة م شخق أ خال اقجلخد
ييجمخخد عنخخال اقسخخوون مسخخأقو ايف أيقويخخو م افظخخايف اجخخارعوقو يارا خخد دك خ ماي خخه يارا خخد
دري يقوفا يسكنو
 -45يتيت ا(يومو اهدة الد توفب اقغلال ياملال ياقراايو اقلحكو املعةتو قلسونال يقد
ةا يف خمللخااا مخخا املكزا كخخو قتخخوفب اقغخخلال ياقراايخو اقلخخحكو ييقيخخه يةارة اقيخخدل ييةارة اقلخخحو
ياقرفخخاو او تتخخااي مخخلدرة تفخخاهم هبخخدع سخخا اقتنسخخك م تمخخدمي خخخدمايف اقراايخخو اقلخخحكو ىل
اقس خخونال يعنك خخه م مرافخ خ س خخحا س خخجو اك خخا ايف قلرااي خخو اقل خخحكو ي قخ خ س خخاادة خخنديق
م خخرير ا خخر اقسخ خريو اقت خخاعو قجين خخو ا م خخم املتح خخدة م قكربي خخا ييم خخدر ا خخاملون م قط خخار اقل خخحو
خدمايف ىل اقسوون م ىلينار أفرقو حكو ىلقلكتكوا 54يميظم اقسوون جمهزة يفخ ايف يدييخو
قت خ خخوفب م خ خخال اق خ خخرب اقنم خ خخي يامل خ خخأمون يجيلخ خ خ امل خ خخال ىل اقس خ خخوون اق خ خخ ،تفتم خ خخر ىل امليفخ خ خ ايف
ا51
اقكدييو
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 -43يتل اقلونو اقويننكو املستملو ىل اقسخوون عخع قكخو يتيفخطلو الخد خو منختظم عر خد
حاقخو حمخخوق اإل سخخان اخلهخخا يملخخر يحخخدة حمخخوق اإل سخخان اقتاعيخخو قخخوةارة اقيخخدل أييفخاع ةيخخارايف
ر د يريو ملراف ا(جا يتست حيومو قكربيا ملنظتايف أخر مينكو حبموق اإل سان عاقو خول
ىل اقس خخوون يمراد خخز اوحتو خخاة يتتي خخاين عن خخاح م خخو أدن خخر م خخا دس خخو ا خخرة منظت خخو لك خخو
ي يقك خخوا 56تر خخد أيض خخار اقس خخوون يتس خخااد ا(يوم خخو م هو ه خخا اقرامك خخو ىل س خخا ا خخريع
اقسوون
 -44إنفاااا القااانون .تت خخل قكربيخخا خطخوايف م سخخجك سخخا مسخخالقو مخخوافي ىل فخخا اقمخخا ون
يتتلمد شيجو امليايب املهنكو اقتاعيو قل خرينو اقويننكخو اقلكربيخو اق خياي املتيلمخو عتوخايةايف اق خرينو
يجيوة هلا اقتو كو عحمو املتورينا م قيفايا ميكنو يتيتخ ا(يومخو الخد اخرد م خرير قخا ون
خخخاذ عاق خرينو الخد اوهخخاة اقت خرييي يىلضخخافو ىل قخ ظتخخه عينخخو ا مخخم املتحخخدة م قكربيخخا
ييةارة اقيخ خخدل يرايف تدريجكخ خخو ع خ خخأن حمخ خخوق اإل سخ خخان قتواكخ خخو مخ خخوافي اق خ خرينو يخ خخايب حمخ خخوق
اإل سان عكد أن مو اقمدرايف املهنكو ياقلو ستكو ما ةال ي ي دياع يتمر مجهوريو قكربيا عأن
سا املستو املهأ قواكفو ىل فا اقما ون سكيون اتلكو مستترة
 -41تاادري أف اراد الجهااال القئاااتي والنيابااة والموااامين العااامين و ياارهم ماان أصااوا
المهن القانونية .توا قكربيا موا هو ديايف دجبة م ىلادا ياستجمال مهنكا م هلا يمخدرعا
م ا(م اقما وين عس تدمب عنكتها ا ساسكو اقتيلكتكو يفرار اد دجب مخا املهنكخا اقيخاملا م
هلا اقمطار أ نال اقلرار ا هلي يتو د دلكو حموق ياحدة م اقجلدا 57يت ر منها اد قلك
داع ما اقطعب د سخنو ييخنظم ميهخد خكتا أ أ عكخب يرايف تو كخه يتخدري أ نخال اخلدمخو
قفاةخخدة مخخوافي اوهخخاة اقميفخخاةي ياقيداقخخو يم اخخار  5153ظتخخه اقنكاعخخو اقيامخخو أرعخخو يرايف
تدريجكخو مخخا أ خ اورتمخخال هخارايف املعحمخخو قخخد يدخعل اقنكاعخخو اإلقلكتكخا يمسخخااديهم ياحخخاما
احلكخ خخا يم كسخ خخان/أعري  5155رب دسخ خخو يدخ خخعل كاعخ خخو ىلقلكتكخ خخا ي ع خ خخو خ خخامكي فخ خخار
ىلضخخافكا ياكن خوا م جمتخخو اجار غخخا اقخخل ي خخت خخع افظخخايف يم يوة/يوقكخخه  5153علخخن
ىلمجايل اد يدعل اقنكاعو اإلقلكتكا ا ريا اةجاع عيد أن دا وا دسو ا ر م اار  5155يم
ىلين خخار تيزي خخز خ خخدمايف اقيداق خخو يا خخدر تردزه خخا م ا ت خخو اقن خخاين يم خخع من خخاين تغط خخي د خخا
افظ خخايف م ن خخوب ش خخرق قكربي خخا ا ت خخدب م ا خخار  5154تس خخيو يد خخعل كاع خخو يدس خخو خخاما
ىلضخخافكا ي رع خوا ياكن خوا هبخخدع تخخداكم قخخوة يدخخعل اقنكاعخخو اإلقلكتكخخا ياحخخاما اقيخخاما م تل خ
املناين يم أياة اار  5153علخن اخد احخاما احلكخا  11امكخاع الخد اقلخيكد اقخوينأ يم
اخخار  5154ا تخخدب ا كخخو ا خخر مت ر خاع ىلضخخافكاع مخخا دلكخخو ا(مخخوق يتلم خوا تخخدريجاع هبخخدع تيزيخخز
مه خخاراام م جم خخال او ا خخال اقي خخار يس خخوع يي خخا يد خخعل اقنكاع خخو هخ خ ول م ا خخار  5151م ا خخدة
خاة اقميفخخاةي سخختون
افظخخايف م منخخاين خمتلفخخو مخخا اقجلخخد يم أياخخخر اخخار  5153اخخا ر اوهخ َ
قاضخخي خخل علغخوا سخخا اقتمااخخد مخخا فخخت ا خخال قتيكخخا سخختا قاضخخي خخل حخخديني اقتخخدري م
أياة اار  5154دتا جير اقيت الد اق رير م تدري فو ىلضام مخا قيفخاة اقلخل أ نخال
اقرعو ا يل ما اار  5151ياعية الد ق
رب ياا م اار  5155أرعيخو ا خر موافخاع
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ىلضافكاع مينكاع عاقسرام ه املراقجو ما أتام توفب هلو اخلدمو م أرعخو افظخايف يمخا املتوقخو أن
يخخدرب يييخخا م اخخار  5151أرعيخخون موافخاع ىلضخخافكاع مينكخاع عاقسخرام خخه املراقجخخو حبكخخا تيتتخ
تغطكو افظايف قكربيا اإلحد ا رة املتجمكو
 -46إصااالح قطاااع قئااا األحاادا ييفخخطلو قسخخم قيفخخال ا حخخدا اقتخخاعو قخخوةارة اقيخخدل
ياملن أ م اار  5155عاقتياين مو اقكو كسكف عأ طو اقداوة اقت رييكو ي خكااو اقسكاسخايف
يأ خخطو عر اجمكخخو ترمخخي ىل تيزيخخز حمخخوق ا ينفخخال يرفخخاههم م قكربيخخا يي خخرع عاخللخخوذ الخخد
اقميفايا املتيلمخو عا ينفخال امل خاقفا قلنظخار اقمخا وين اقرمسخي يعاشخر اقمسخم م أيار/مخايو 5155
تنفكل عر ام ىل عم ملرييب يهدع ىل توفب عداة امن اقتدري املهأ اا احتواة ا حدا
ٍ
عسكطو يا تفو عرب ام اإل عم م اامه ا يل قراعو ستا حد اع م خافظ ،عو خن
املدا ا جبن ٍ
يمو س خبا ي يا تهخخد تنفكخخل اقرب خخام اقتخخدرييب م اخخار  5153قيخخا يةارة اقيخخدل تيت خ اهخخدةع
الخخد ا(فخخايف الخخد خمطخخط اإل خخعم يتنفكخخلو علخخورة اةتخخو ييخرأي قسخخم قيفخخال ا حخخدا أييف خاع
منتخخد مينك خاع عميفخخال ا ينفخخال يتخخأقف مخخا ممنلخخا قلخخوةارايف ا(يومكخخو يمنظتخخايف ا تتخخو املخخدين
يجيتتو عا تظار قتنايل قيفايا ايو ا ينفال ا فكهخا تلخ املتيلمخو عا ينفخال امل خاقفا قلمخا ون
يىلضخخافو ىل ق خ ييمخخد اقمسخخم ا تتااخخايف أسخخجواكو ملتاعيخخو اقميفخخايا عغكخخو ر خخد فخرا حخخاويف
احتواة ا حدا يعلخورة اسختواعو اسخرتاتكوكو تيفخ مياوخو هخلو ا(خاويف عسخراو ي خا يتفخ مخو
قخخا ون ىل خرالايف خخادم ا حخخدا ا 58ييتيخخاين اقمسخخم مخخو منظتخخو لعريخخزن فكلوشخخك قكربيخخال اخخب
ا(يومكو م ر د مرادز اوحتواة قد اق رينو ياقسوون يقد ظم مو يحدة حموق اإل سخان
اقتاعي خخو ق خخوةارة اقي خخدل خخعيف قلتواك خخو عم خخا ون ىل خ خرالايف خخادم ا ح خخدا يم ا خخار 5154
ر خخديف  557حاقخخو احتوخخاة أحخخدا م سخخه افظخخايف يقخخد أينل خ س خرام  511حخخد اع مخخا
ه ول تكوو وهو هلا اقمسم يسويه سجو يأرعيون حاقو ىلضافكو عفيف هو اقوساينو

لاي -العنااف الجنسااي والجنساااني والتميياازا ووصااول النسااا إلااى العدالااة (التوصاايال
ما اان  19-77إلا ااى  ،21-77وما اان  25-77إلا ااى  ،27-77و،51-77
و ،57-77ومن  17-77إلى )21-77
 -47تس خخو ا خخاهرة اقين خخف اونس خخي ياونس خخاين م قكربي خخا مي خخدويف من خخبة قلو خخزر يم ح خخا
سوله م ا اوار ا خبة ةيا ة ينفكفو م أادا ما يجلن انه ما حاويف اواتلخاب ياواتخدال
اونسخي فتخا اقواضخ أن هخلو ا اخخدا و ينخ سخخو سخجو ضخخئكلو مخا حخخاويف اقينخف اونسخخي
ياونسخخاين ا(مكمكخخو م اقجلخخد ييتيخخرد اقنخخا ون مخخا اواتخخدالايف اونسخخكو م قكربيخخا قلو خخم يدنخباع
مخخا ييفخخغط الخخكهم أفخرا أسخخرهم أي جمتتيخخاام إل نخخاةهم اخخا تو كخخه اخخم رمسكخخو ىل اونخخاة ايهخخو مخخا
يس خختد لتس خخويول ح خخاويف اواتل خخاب أم خخا اقين خخف املن خخزيل ف خخاةو يو يخ خزال ت خخويه ا ايف خخال
اقتناسلكو قإل ا اري م ح اقجنايف ياقنسال م عي املناين م ىلينخار اقنمافخايف املسختحيتو
قلوتااخخايف اقس خريوا 59يينخخب اوملخخار عاقنسخخال ياقجنخخايف قألا خراد اونسخخكو أييف خاع م خخيلو دجخخبة
يو تزال اقنسال ياقجنايف اقلكربيايف اقخع اخا ا مسختويايف فظكيخو مخا اقينخف اونسخي ياونسخاين
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أ نال ا(رب يتيرضا عمدر مفرح قلينخف اونسخي ياونسخاين راخم حلخول اقسخلم م اقجلخد ييجمخد
تف ي اقينف اونسي ياونساين أحد أدرب اقتحديايف اق ،توا هها قكربيا م فرتة ما عيد اقنزار
 -48يتسخخلم مجهوريخخو قكربيخخا لطخخورة هخخلا اقوضخخو يتيت خ الخخد امخخا اخخد مخخا اخلط خوايف م
سجك ميافحو اقينف اونسي ياونساين م مجكو منخاين اقجلخد ي خلخه ا(يومخو م شخرادو مخو
ا مخخم املتحخخدة هب خدع يضخخو اقرب خخام امل خخرت ملنخخو اقينخخف اونس خخي ياونسخخاين ياوسخختواعو ق خه
يااتتديف أييفاع اد اع ما اقسكاسايف اقويننكو ما أ خ اوسختواعو هلخلو اقظخاهرة يهخي سكاسخايف
قكد اقتنفكل يمخا عكنهخا خطخو اقيتخ اقويننكخو قتنفكخل اقمخرار  5351ياقسكاسخو اونسخا كو اقويننكخو
يخريطو ينري امللا(وا 51يخطو اقيت اقويننكو (موق اإل سانا 55ياقسكاسو اقويننكخو قللخحو
اونسكو ياإلااعكوا 55يخطو اقيت املتيلمو عخاقينف اونسخاين ي خكن أييفخاع قخا ون ع خأن اقينخف
املنزيل يارد الد اوهاة اقت رييي دي ينظر فكه
 -49يت خخرع يح خخدة خراةم اقين خخف اونس خخي ياونس خخاين اقتاعي خخو ق خخوةارة اقي خخدل ال خخد معحم خخو
املتخخورينا م هخخلو اوخراةم م احيتخخو اوناةكخخو لهخخالل يهخخي احيتخخو امل تلخخو م اوخراةم اونسخخكو
يد خخلق م اح خخادم اقيا ي خخو اخ خ ا تي خخايف اقميف خخاةكو يا منك خخو  5ي 5ي 3ييي خخا يد خخعل كاع خخو
مخخدرعون الخخد قيفخخايا اقينخخف اونسخخي ياونسخخاين م افظخخايف ا تيخخايف اعو خخن يقوفخخا ي كتجخخا
يارا خخد اكدي خخه يريف خخر ا خخي يس خخكنو يماريع خخد يارا خخد د خخري م خخا أ خ خ اإلس خ خرار م تلجكخ خخو
احتكا خخايف اقنخخا ا يمماضخخاة املتخخورينا م او خراةم اونسخخكو ين ابهخخا يىلضخخافو ىل ق خ تمخخدر
اقوحدة اقدام ىل اقنا ا يأسرهم ا ي ت ا(لول الخد اقيخع اقطخيب ياخلخدمايف اقنفسخكو
ياملأي ا(تاةي امل قه اخ يٍر آمنو يجمتواو موا اقتنمكف ياقتتيا يمن ىل ال امل خاريو
اقلخخغبة يمزايقخخو ا خخطو اقزرااكخخو يتخخدير ا(يومخخو حاقك خاع ىلحخخد ا خخرة اراع آمن خوع م شخخق أ خخال
اقجلدا 53يأ ئه يحدة فراكو مينكو عخاقينف اونسخي ياونسخاين اخخ ا تخو اقميفخاةي يا مخأ
ٍ
عسراو ىل اوراةم اونسخكو املرتيجخو م املنطمخو
اإلقلكتي م اجار غا اا تو  5هبدع اوستواعو
يتغط خخي خ خخدمايف اقوح خخدة اقفراك خخو م اجار غ خخا خخع افظ خخايف اعو خخن يقوف خخا ي كتج خخا يتيت خ
اقوحخخدة حاقك خاع الخخد ىل خخال يحخخدتا فخخراكتا م خخافظ ،ارا خخد اكديخخه يماريع خخد يسخختنتهي قريج خاع
اتلكخخو تيكخخا ا كخخو مخخوافي اتلخخال مينكخخا عاقميفخخايا يمخخوافا مينكخخا عخخدام اقيفخخحايا مخخا املمخخرر
ىل(اقهم عاقوحدتا اقفراكتا يستن أ يحدايف فراكو مينكو عاقينف اونسي ياونساين فكتا تجمد
مخا ا تيخايف ا منكخخو ا رعيخو عيخخد اسختيتاهلا يأ خأيف ا(يومخخو أييفخاع  65قسخختاع (تايخو اقنسخخال
يا ينف خخال م ىلين خخار اقسكاس خخو اقويننك خخو اقلكربي خخو يه خخي أقس خخار جمه خخزة خلكل خاع قلتحمك خ م خراةم
اقينف اونسي ياونسخاين يتلمخد موافخو هخلو ا قسخار يموافخون أمنكخون يينجكخون آخخرين تخدريجاع
الخخد اووا خ ا(ساسخخو قيفخختان اسخختواعتهم الخخد اقنحخخو املناس خ ىل احتكا خخايف اقنخخا ا مخخا
اوراةم اونسكو ياونسا كو
 -11يقخخوةارة اق خ ين اونسخخا كو ياقطف خ يا(تايخخو او تتااكخخو يحخخدة مينكخخو عخخاقينف اونسخخي
ياونساين يمياتخ ىلقلكتكخو مينكخو هبخلو املسخأقو م مجكخو أ خال اقجلخد تتخو ر خد حخاويف اقينخف
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اونسي ياونساين يىلادا تمارير شهريو اا حاويف اقينف اونسي ياونساين م دامخ منخاين
قكربيا ياقتوا مو يحدة اقينف اونسي ياونساين اقتاعيو قوةارة اقيدل هبدع اقتو كو عاقميفايا
اق ،تستداي املعحمو يتيفطلو يحدة اقينف اونسي ياونساين اقتاعيو قوةارة اق ين اونسا كو
ياقطف يا(تايو او تتااكو أييفاع عدير أما و فرقو اقيتخ امل خرتدو عخا اقودخاويف ياملينكخو عخاقينف
اونساين يتتو تنسك تنفكل خطو اقيت اقويننكو املتيلمو عاقينف اونساين
 -15يامخليف قكربيخا تخداعب مخا أ خ اقتلخخد أييفخاع قعاتخدال اونسخي الخد اقنسخال يا ينفخخال
ياستغعهلم م ىلينار اوملار عاقج ر يأينلمه ا(يومو م خراع خطو ات ييننكو داسخكو اقسخنوايف
ما أ ميافحو اوملار عاقج را 54م ىلينار سكاستها اقماةتو الد لادر اقتسخام ل مخو اوملخار
عاقج خخرا 51ييةارة اقيت خ مس خ يقو قا و خاع اخخا مراقجخخو يتنسخخك هخخو ا(يومخخو م سخخجك ميافحخخو
اوملار عاقج ر يهي ت خار يةارة اقيخدل م رةاسخو فرقخو اقيتخ اقويننكخو مليافحخو اوملخار عاقج خر
يتتخأقف فرقخخو اقيتخ مخخا ممنلخا وتكخخو اقودخخاويف ا منكخخو م قكربيخا يهخخي مسخ يقو اخخا اقتحمكخ م
ش خخجهايف اومل خخار عاقج خخر يا خخا مواف خخاة اق خرينو ياح خخادم يلوم خخايف ا خخا ه خخلو ا( خخاويف يت خخدخ
حاويف اوملار قألاخراد اونسخكو م طخاق يويخو يحخدة اقينخف اونسخي ياونسخاين اقتاعيخو قخوةارة
اقيدل اق ،تمدر اقدام اقنفسي ياقطيب ياقما وين ىل اقنوايا ي ينها ىلحاقو اقميفايا ىل احيتخو
اوناةكو لهالل عغرد معحمو املتورينا فكها
 -15يتت خخل ا(يومخخو أييف خاع ىل خرالايف هبخخدع اقتلخخد قألسخخجاب ا ساسخخكو قلينخخف اونسخخي
ياونسخخاين خخا ي خخت اقنظخخرة اقسخخلجكو ىل امل خرأة م ا تتخخو اقلكخخرب يتخخنظم هلخخلا اقغخخرد خخعيف
قلتواك خ خخو ياقتحس خ خخكا يم ا خ خخار  5153أينلم خ خخه اقرةكس خ خخو س خ خبقكف ا(تل خ خخو اقويننك خ خخو مليافح خ خخو
اواتلخخاب يهخخي لخخو خخد يف عاواتلخخاب ياقينخخف اونسخخي ياونسخخاين عواسخخطو ع خرام ىل ااكخخو
يمنتخخديايف جمتتيكخخو يح خوارايف مخخو اقزاتخخال اقتملكخخديا يأ خخطو أخخخر دتخخا اتلخخه الخخد تيريخخف
اامو اقناي عاقما ون املتيل عاواتلاب يفكتا ميفد است در اق ردال ما ا تتو املدين ييةارة
اق خ ين اونس خخا كو ييد خخاويف ا م خخم املتح خخدة املسلس خخعيف اإل ااك خخو ياق خربام ا(واري خخو ياقوميف خخايف
اإلشهاريو م ايقو قتغكب املواقف او تتااكو ملاو اقينف عاملرأة ياقتتككز ضدها
 -13ياعية الد ق ظته خعيف قلتواكخو ياقتنمكخف هبخدع سخا ي خول اقنسخال ىل
اقيداقو ي ريف ونو ىل خعم اقمخا ون ىل ا خ شخردال آخخريا خكن قخوا ا مجسخطو دمخا ون
اواتلخخاب يقخخا ون اإلر ييةاخخه هخخلو اقلخخكن عغكخخو ىلينخخعر يناةفخخو أيسخخو مخخا اقنسخخال اقلكربيخخايف
الد هلو اقموا ا
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حا  -الممارسا ااال التقليديا ااة الئا ااارة (تشا ااوي األعئا ااا التناسا االية ل نا ااا والا اازوا
المبلا اار وموا ما ااال امتوا ااان البا اارا ة (الموا ما ااال بالتعا ااذي )) (التوصا اايال
من  16-77إلى  ،17-77و ،24-77و)25-77
 -14تيخخارد مجهوريخخو قكربيخخا املتارسخخايف اقتملكديخخو اقيفخخارة خخا فكهخخا ت خخويه ا ايفخخال اقتناسخخلكو
يقخد امخليف اخد اع مخا
قإل ا ياقزيا املجير ي ادتايف امتحان اقربالة ااحادتخايف عاقتيخلي
اقتداعب م سجك اقميفال الكها اب أن ا(يومخو يا هخه أييفخاع خديايف دجخبة م ميافحخو هخلو
املتارسخخايف املسخختحيتو خخليرها م ا تتخخو اقلكخخرب يقوعلخخه خخايويف ىلئخخال هخخلو املتارسخخايف م
حاويف دنبة مايمو شديدة ما ا تتيايف احلكو اق ،تيترب تدخ ا(يومو م هخلا ا خال تيخدياع
الخخد ترا هخخا اقنمخخام يىلضخخافو ىل قخ دنخباع مخخا يلخخي خخخود مناق خخايف م هخخلو املواضخخكو ىل
ترتجط تارسخايف مجااخايف سخريو ي يخا مخا مث أو يستنسخ ينرحهخا مخو اخب ا ايفخال م تلخ
اوتااخخايف يالخخد اقخخرام مخخا هخخلو اقتحخخديايف قطيخخه ا(يومخخو منخخل وقخخو اوسخختيراد اقخخدير
اقساعمو عي ا شواح وب اقميفال الد املتارسايف اقتملكديو اقيفارة
 -11تشاوي األعئااا التناساالية ل ناا والاازوا المبلاار امخليف حيومخخو قكربيخا اخخد اع مخخا
اقتداعب اقت رييكو ياقسكاساتكو ما أ ميافحو ت ويه ا ايفال اقتناسلكو قإل ا ياقزيا املجير
يحيظ خخر ق خخا ون ا ينف خخال امليتت خخد م ا خخار  5155اق خخزيا ين س خخا اقنامن خخو ا خخرة ييي خخدل ق خخا ون
اقيموعايف ىل ييففي خفو اوخرر الخد ىلخيفخار ينفخ قلخزيا املجيخر أي ملتارسخايف لتنتهخ سخعمته
اوسخخديو أي اخخد حكاتخخه أي خخحته أي اخخا درامتخخه أي تيرضخخه قل طخخر لا 56يأشخخاريف يةارة
اقداخلكخخو اقخخ ،ت خخرع الخخد ا خخطو اقتملكديخخو يتنظتهخخاا 57ىل أ خخه و جيخخوة ىلخيفخخار أ ام خرأة
قت خخويه أايفخخاةها اقتناسخخلكو أي قغخخب قخ مخخا املتارسخخايف اقيفخخارة مخخا ين موافمتهخخا يىل أن اخخدر
ا(ل خخول ال خخد املوافم خخو ي خخا أن ترتتخ خ الك خخه ا خخم ناةك خخوا 58يم ا خخار  5154فرض خخه يةارة
اقداخلكخخو حظ خراع مدتخخه تسخخيون يوم خاع الخخد مجكخخو أ خخطو مجااخخايف اقجخخوري ياقسخخا د عغكخخو ىل خرال
اسخختيراد شخخام قرتاخخخكو ف خرا املت للخخا م أامخخاب مخخا ير هخخا مخخا تمخخارير اخخا اتلكخخايف
تلمخخا ينمخخوي قسخخر يفرضخخه م اصن اتخخه حظخراع الخخد ىل(خخاق ا ينفخخال عتلخ اوتااخخايف أ نخخال
ا59
اقيار اقدراسي
 -16ياتلخخه ا(يومخخو أييفخاع مخخو اقزاتخخال اقتملكخخديا مخخا أ خ ا(خخد مخخا املتارسخخايف اقتملكديخخو
اقيفخخارة خخا فكهخخا ت خخويه ا ايفخخال اقتناسخخلكو قإل خخا ياقخخزيا اقمسخخر يم اخخار  5151أعرمخخه
يةارة اقداخلكخخو اتفاقخاع مخخو اقماةخخدايف اقتملكخخديايف ا Zoesيةاتخخال تملكخخديا آخخريا مخخا أ خ ىلعيخخا
مجكخخو املخخداري اقتملكديخخو خخا و يمخ اخخا  51مخخكعع اخخا ا تتيخخايف احلكخخو قلخخد اإل نخخال اخخا ىل(خخاق
ا ينفخخال عتلخ اوتااخخايف قسخراعا 31ياتلخخه ا(يومخخو أييفخاع م شخرادو مخخو ةاتخخال تملكخخديا مخخا
أ خ خ تنظخ خخكم خ خخعيف تواكخ خخو ي سخ خخكا ي اتخ خخه ع خ خرام قتخ خخوفب م خ خوار رةق عديلخ خخو قلماةخ خخدايف
اقتملكخخديايف ياخخبها مخخا ا خلخخاةكا اقتملكخخديا اقخخليا دنخباع مخخا ييتتخخدين الخخد هخخلو املتارسخخايف
دتلدر خ رةكسي
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 -17موا مااال امتوااان الب ارا ة .أعطلخخه احيتخخو اقيلكخخا اقلكربيخخو عاقفي خ شخخراكو ادتخخايف
اخخب أن املتارسخخو و تخزال قاةتخخو يهخخي ظخخد عمخخدر مخخا
امتحخخان اقخربالة ااحادتخخايف عاقتيخخلي
اقدام م ا تتيخايف اقريفكخو عااتجارهخا شخيعع عخديعع مخا أشخيال اقيداقخو يحايقخه ا(يومخو ىلئخال
احادتخخايف عاقتيخخلي مخخا خخخعل منخخو يةارة اقداخلكخخو مخخا ىل خخدار ت خراخكو قفاةخخدة ا خلخخاةكا
اقتملكخخديا اق خخليا ييمخخدين ه خخلو احادتخخايف ي ظت خخه خخعيف تواك خخو م املنخخاين اقريفك خخو هب خخدع
اإل نال اا هلو املتارسو

طا  -الوقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافياة (التوصايال مان  54-77إلاى ،15-77
و ،66-77و ،41-77و)46-77
 -18الوااق فااي مسااتوى معيشااة التااق خخخرب اقتلخخا قكربيخخا ي يمخخريف عنكتهخخا ا ساسخخكو أ نخخال
اقلخرار ا هلخخي اقخخل ا تخخام اقجلخخد الخخد مخخد أرعيخخو ا خخر اام خاع يراخخم مك خ عي خ اقتمخخدر م
اقفخخرتة ا خخخبة و تخزال قكربيخخا أحخخد أفمخخر اقجلخخدان م اقيخخال يتيتخ ا(يومخخو اهخخدة الخخد سخخا
مس خختو ميك خخو اقلكربي خخا داف خخو قي خخا اقتح خخديايف و تخ خزال قاةت خخو يىلات خخال ا(م خخوق اوقتل خخا يو
ياو تتااكخخو قخخا ييخخون ىلو تخخدرجيكاع يتفاقتخخه هخخلو اقتحخخديايف عسخخج أةمخخو ىليجخخوو ا خخخبة اقخخ،
امتديف آ ارها ىل مجكو قطااايف ا(كاة اقيامو
 -19يمخخو قخ أحخخرةيف قكربيخخا شخخكئاع مخخا اقتمخخدر خخوب سخخا مسخختو ميك خخو سخيائا منخخل
وقخخو اوسخختيراد اقسخخاعمو يسخخيكاع ىل تخخداكم حمخخوق اقيتخخال يا تتيخخايف احلكخخو قخخدمه يةارة
اقيخخدل ي كمتخخا ىل اقخخديوان اقرةاسخخي دخخي ييتتخخد ا جملخخا اقخخوةرال هبخخدع ىلضخخفال ينخخاعو رمسخخي الخخد
اقتزامخخايف اق خخردايف اقياملخخو م قكربيخخا عخخاحرتار حمخخوق اإل سخخان يسخخكا ة اقمخخا ونا 35يىلضخخافو ىل
قخ ااتتخخديف ا(يومخخو أ نخخدة اقتغكخخب اقخخ ،تتيفخختا أحيام خاع خخد ة قتحسخخا مسخختو ميك خخو
اقلكربيا دافو يتيزيز حموق اقتلا يو يا تتااكو أخر م ىلينار اسخرتاتكوكو ينويلخو ا خ اخدع
ىل ا تمال اقجلد ىل فئو اقجلدان ايف اقدخ املتوسط حبلول اار 5131
 -61الوق في الصوة ادتسخحه أةمخو ىليجخوو عاقيامخ ظخار اقلخحو اقيامخو اقلكخرب اقخل
دان ياهناع عاقفي قج ا ت ار اقوعال فمد ه ضحكو ىليجوو ما و يم اخا  578موافخاع قكربيخا
اامعع م قطار اقراايو اقلحكو ما شي ضرعو ساحمو قنظار اقلخحو اقيامخو اقخل دخان يلخارر
حخخق قجخ ا ةمخخو مخخا أ خ اقتغلخ الخخد مخخو فخخا م م اقمخخدرايف املهنكخخو يأ خخربيف مست خخفكايف
ياكخخا ايف دنخخبة الخخد اإلاخخعق ىل اوخخزيف اخخا تلجكخخو اقطل خ املتزايخخد الخخد اقيخخع يل تيخخا قخخا رة
الخد اخزل مرضخخد اإليجخوو عأسخخاقك مأمو خو أي تخخوفب ايخو دافكخخو ملوافكهخا يم يقخخه تمخدمي هخخلا
اقتمري خخر د خخان ا خخد ح خخاويف اإل خخاعو اودي خخدة امل د خخدة ق خخد ترا خخو عم خخدر دج خخب عفيف خ ا(ت خخعيف
اإلاعمكو املينفخو يعنخال يحخدايف مت للخو م اخع مخرد اإليجخوو يتخوفب دتكخايف دافكخو مخا
قواةر ايو موافي اقراايو اقلحكو
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 -65يقج خ اهخخور أةم خخو ىليجخخوو دا خخه قكربيخخا قخخد حمم خخه عي خ اإلا خخاةايف م تمخخدمي اقرااي خخو
اقلخخحكو فمخخد ا فيفخخه ميخخدويف يفكخخايف ا مهخخايف ا فاض خاع دج خباع مخخا  994حاقخخو قي خ 511
أق خ خخف م خ خخا املواقك خ خخد ا حك خ خخال م ا خ خخار  5151ىل  771حاق خ خخو قيخ خ خ  511أق خ خخف م خ خخا املواقك خ خخد
ا حك خ خخال م ا خ خخار  5155يأينلم خ خخه ا(يوم خ خخو خطته خ خخا اقويننك خ خخو قلل خ خخحو ياقرف خ خخاو او تت خ خخااي
ا 5155-5155يأخ خخليف ا خخا ش خخرداةها اق خخديقكا حل خخو أدخ خرب م خخا يويخ خ اقرااي خخو اقل خخحكو
يةا يف خملل خ خ خخايف املكزا كخ خ خ خخو مخ خ خ خخا  39.8ملك خ خ خخون يور مخ خ خ خخا يورايف اقوويخ خ خ خخايف املتحخ خ خ خخدة م
ا35
اقفرتة  5155-5151ىل  14.9ملكون يور م اقفرتة 5153-5155
 -65الوق فاي التعلايم م يقخه تمخدمي هخلا اقتمريخر دخان ميظخم ا ينفخال اقلكربيخا خريما
مخخا حمهخخم م اقتيلخخكم عسخخج أةمخخو ىليجخخوو اقخخ ،أ خخربيف ا(يومخخو الخخد ىلاخخعق مجكخخو املخخداري م
ىلينخخار ىل خرال خخويني ضخخرير يقجخ ا ةمخخو دا خخه ا(يومخخو قخخد أحخخرةيف عيخ اقتمخخدر م سخخا
اقو خ خخول ىل اقتيل خ خخكم يم ىلةاق خ خخو اقف خ خخارق ع خ خخا ا يو ياقجن خ خخايف م مي خ خخدل اقتس خ خخوك م اقتيل خ خخكم
اوعتداةي يييري اقما ون اوديد إل عم اقتيلكم امللدق الكخه م اخار  5155مجخدأ اقتيلخكم
اوعتداةي ا اين ياإل جار ييخنو الخد ي خول ا ينفخال ي اوحتكا خايف اخلا خو ىل اقفخرذ
اقتيلكتكخخو الخخد قخخدر املسخخاياة مخخو اخخبهم ييخخدم مجخخا ئ حمخخوق اإل سخخان م اقسكاسخخو اقتيلكتكخخو
اقويننكخخوا 33يأ خخأيف قكربيخخا أييف خاع اخخد اع مخخا م سسخخايف تخخدري امليلتخخا عغكخخو عنخخال اقمخخدرايف م
قطار اقتيلكم

يا  -حماي ااة حق ااوق الفض ااال الئ ااعيفة وتعزيزه ااا (التوص اايال  ،27-77و،29-77
ومن  17-77إلى )71-77
 -63ىلن مجهوريخخو قكربيخخا ملتزمخخو حبتايخخو يتيزيخخز حمخخوق اقفئخخايف اقيفخخيكفو خخا فكهخخا الخخد سخخجك
اقخخلدر و ا(لخخر اقنسخخال يا ينفخخال ياملسخخنون ياقع ئخخون يا ش خ اذ يي اإلااقخخو يا ش خ اذ
امللاعون عفبيي مو املنااو اقج ريو/اإليدة ياملنلكايف ياملنلكخون يمز ي خو املكخ اونسخي يمغخايري
اهلويو اونسا كو ياخلنا د يتنو أ ندة اقتغكب يخطو اقيت اقويننكو (موق اإل سان دلتا ا الخد
ايخخو اقفئخخايف اقيفخخيكفو عااتجخخار قخ أيقويخخو ييننكخخو دخخلق أ خخأيف ا(يومخخو ي اتخخه اخخد اع مخخا
اقخخوةارايف ياقودخخاويف املينكخخو عراايخخو ملخخاا اقفئخخايف اقيفخخيكفو خخا م قخ يةارة اق خ ين اونسخخا كو
ياقطف خ ياقرفخخاو او تتخخااي ياقلونخخو اقلكربيخخو املينكخخو عخخاقلوول ياقيخخو ة يىلاخخا ة اقتخخوينا ياقلونخخو
اقويننكو املينكو عاإلااقو ياقلونو اقويننكو املينكو عاإليدة
 -64يم ا خ خخار  5151ااتت خ خخد اوه خ خخاة اقت خ خ خرييي اقلك خ خخرب ق خ خخا ون ف خ خخبيي م خ خخو املناا خ خخو
اقج خريوا 34اقخخل حيظخخر خراحو اقتتككخخز ياقت خخويه الخخد أسخخاي اقوضخخو ا(مكمخخي أي املتلخخور مخخا
حكخا اإل خاعو عفخخبيي مخو املنااخو اقج خريو يىلضخافو ىل حظخر اقتتككخخز ييخرد اقمخا ون حمخخوق
ا ش اذ امللاعا عفبيي مو املنااو اقج ريو ياإليدة م قكربيخا يم شخرادو مخو يةارة اقيخدل
أ أيف اقلونو اقويننكو املينكو عاإليدة م اار  5153املنرب اقخوينأ امليخأ عفخبيي مخو املنااخو
GE.15-02736
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اقج ريو يحموق اإل سان ييتوخد املنرب تيزيز يتنسك استواعو اوهايف املينكو اقرةكسكو ىل قيفايا
يا تهادايف حموق اإل سان املتللو عفبيي مو املنااو اقج ريو ييهكئ املنرب دلق عكئو قا و كو
إل فا قا ون فبيي مو املنااو اقج ريو يهو ييتخ حاقكخاع مخو جملخا ا يخان اقلكخرب مخا أ خ
ضتان ياي اقطواةف اقدينكو عاوستواعو اقويننكو ىل اقفبيي يم اردتها فكها
 -61ي خ خخدَّقه قكربيخ خخا الخ خخد اوتفاقكخ خخو اقديقكخ خخو املتيلمخ خخو حبمخ خخوق اقع ئخ خخا ي ظباخ خخا ا فريمكخ خخو
اإلقلكتكخخوا 31يتيخخرتع عاقتزامااخخا علجيخخا حلخخول اةتخخو مل خخيلو اقع ئخخا يتيت خ اقلونخخو اقلكربيخخو
املينكو عاقلوول ياقيو ة يىلاا ة اقتخوينا م ىلينخار تيخاين ي كخ مخو مفوضخكو ا مخم املتحخدة ق خ ين
اقع ئخا مخخا أ خ ت خوكو اخخو ة اقع ئخخا ىل علخدائم يىلاخخا ة تخخوينكنهم يم يقخه تمخخدمي هخخلا
اقتمريخخر دخخان اخخد اقع ئخخا م ىلقلخخكم قكربيخخا ينخخاهز  35 411و خخئ مسخخو ٍ أالخخجهم مخخا راايخخا
دخخويف يفخوار ا خخايرةا 36ياتلخخه قكربيخخا الخخد مخخد اقسخخنوايف اقملكلخخو املاضخخكو الخخد املسخخاادة م
تكسخخب اقيخخو ة اقطواكخخو قع ئخخا اإليفخواريا يتوقفخخه اقيخخو ة اقطواكخخو قع ئخخا اإليفخواريا علخخفو
م قتوع م اقفرتة ما عخا كسخان/أعري يحزيران/يو كخه  5154عنخالع الخد ينلخ ا(يومخو اإليفواريخو
منياع قتف ي فبيي ىليجوو قينها است فه منل ق ا(ا

رابعاً -األولويال الوطنية الرتيسية
 -66عن خخالع ال خخد امل خخايرايف م خخو اوه خخايف املينك خخو اقرةكس خخكو م خخا م سس خخايف حيومك خخو متنوا خخو
ياقلونخخو اقويننكخخو املسخختملو يمنظتخخايف ا تتخخو املخخدين حخخد يف ا خخاويف اقتاقكخخو عااتجارهخخا أيقويخخايف
ييننكو رةكسكو تتيل حبموق اإل سانا
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موا خخلو تواك خخو اوه خخايف اقفاال خخو اقتملكدي خخو عتجي خخايف املتارس خخايف اقتملكدي خخو اقيف خخارة ال خخد
حموق اإل سان



موا لو تيزيز قدرة امل سسايف ا(يومكو ا فكها اوهاة اقميفاةي ياق خرينو يم سسخايف
اإل عم ياقوةارايف ا(يومكو م جمال حمخوق اإل سخان يتطجكخ ئخ ٍ قخاة ٍم الخد حمخوق
اإل سان



تمدمي ما تأخر تمد ه ما تمارير و املياهدايف ياما خطوايف م سجك اقتلخدي
الد اتفاقكايف حموق اإل سان ي جمها م اقما ون اقوينأ يتنفكلها



تنفكل خطو اقيت اقويننكو (موق اإل سان عتوفب خمللايف دافكو ما املكزا كو



تيكخخا حلمخخايف ي خ مينكخخو حبمخخوق اإل سخخان م مجكخخو اقخخوةارايف يامل سسخخايف ياقودخخاويف
ا(يومكخخو اقرةكسخخكو هبخخدع تنسخخك مخخا تيفخخطلو عخخه ا(يومخخو مخخا أ خخطو م جمخخال حمخخوق
اإل سان يتكسب اقوفال عاوقتزامايف و املياهدايف ا فكها اوقتزار عتمدمي اقتمارير
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ض خختان أن ت خخدم اتلك خخو ون خخو اإل خخعم اقدس خختور حم خخوق اإل س خخان م اقتي خخديعيف
اقدستوريو املمرتحو



توفب ما ييفي ما املخوار قخدام اقلونخو اقويننكخو املسختملو يضختان اسختمعهلا اقتخار حبكخا
يتسىن هلا أ ال يويتها عاقيام



تخوفب اقخدام اقخوةار اقخعةر قلونخخو اقويننكخو املسختملو مخا أ خ تنفكخل عر خام عاوفخا هخخايف
اقوينأ



مفك

سجو اوحتواة رها احادتو ما خعل تيزيز ا( م ادتو سرييو



ضتان اقفياقكو م ىلاتال ا( م تيلكم جماين يىل جار



تخخداكم اوهخخو اقرامكخخو ىل سخخا مسخختو ميك خخو اقلكربيخخا دافخوع يىليخخعل اهتتخخار خخ ٍ
خاذ
مخور منهخا اقو خخول ىل خخدمايف اقراايخخو اقلخحكو ياقتيلخخكم يفخرذ اقيتخ يمخال اق خخرب
املأمون



امليفخخي م تيزيخخز ي ايخخو حمخخوق اقفئخخايف اقيفخخيكفو خخا فكهخخا اقنسخخال يا ينفخخال ياملسخخنون
ياقع ئخ خخون يا ش خ خ اذ يي اإلااقخ خخو يا ش خ خ اذ امللخ خخاعون عفخ خخبيي مخ خخو املنااخ خخو
اقج خ خريو/اإليدة ياملنلك خخايف ياملنلك خخون يمز ي خخو املكخ خ اونس خخي يمغ خخايري اهلوي خخو اونس خخا كو
ياخلنا د



ام خخا ت خخداعب م س خخجك خف خ مس خختويايف اقين خخف اونس خخي ياونس خخاين املرتفي خخو يض خختان
تسلكم مرتييب تل اوراةم ىل اقيداقو

خامساً -التوقعال من حيث المساعدة الدولية
 -67عنخخالع الخخد امل خخايرايف مخخو اوهخخايف املينكخخو اقرةكسخخكو مخخا امل سسخخايف ا(يومكخخو يمنظتخخايف
ا تتو املدين حد يف اقتوقيايف اقتاقكو ما حكا املساادة اقديقكوا
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تيزيز قدرايف منظتايف ا تتخو املخدين الخد ر خد حمخوق اإل سخان ياقخدفار انهخا يىلاخدا
اقتمارير ع أئا



تمدمي املساادة ىل اقلونو اقويننكو املسختملو قتتيكنهخا مخا أ ال يويتهخا ا ساسخكو يتنفكخل
عر ام عاوفا هايف



تمخدمي اقخدام قتكسخب اقوفخال عاوقتزامخايف اقديقكخو و خ مياهخدايف حمخوق اإل سخان خا
ي خخت تمخخدمي اقتمخخارير و خ املياهخخدايف ي م خ اوتفاقكخخايف م اقمخخا ون احلخخي يتنفكخخل
تو كايف هكئايف املياهدايف ياوستيراد اقدير اق ام
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ام عنال قدرايف اوهايف اقفاالو ا(يومكو و سكتا قدرايف اوهخاة اقميفخاةي ياق خرينو
يمخخوافي اإل خخعم ىل ا خ حلم خخايف اقو خ املينك خخو حبمخخوق اإل س خخان م اق خخوةارايف
ياقودخاويف فكتخا يتيلخ عاقميفخايا املواضخكيكو (مخوق اإل سخان خا فكهخا تطجكخ ئخ ٍ قخخاة ٍم
الد حموق اإل سان م اقربام اإلئاةكو
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Formerly known as the Ministry of Gender and Development, it was reconstituted as the Ministry of
Gender, Children, and Social Protection in 2014.
This Act was in line with the Table Mountain Declaration, to which Liberia was one of the earliest
signatories.
The Protocol on the Statute of the African Court of Justice and Human Rights, the African Union
Convention for the Protection and Assistance of Internally Displaced Persons in Africa (or the
“Kampala Convention”), the Second Revised Cotonou Agreement of 2010, the African Charter on
Democracy, Elections, and Governance, and the OAU Convention for the Elimination of
Mercenarism.
For example, the Liberian Council of Churches and the Archbishop of the Catholic Church of
Liberia issued public statements characterizing Ebola as a form of divine retribution for homosexual
acts and tolerance of homosexuality.
The Children’s Law of Liberia (2011), section 22.
Id., sections 20–21.
The People’s Redemption Council was created by the Doe regime following the 1980 coup d’état.
Republic of Liberia, Towards a Reconciled, Peaceful, and Prosperous Liberia: A Strategic
Roadmap for National Healing, Peacebuilding, and Reconciliation 2012-2030, at 2 (2012)
[hereinafter Reconciliation Roadmap].
Id., 2–3.
In 2010, when the MSP was created, pre-trial detainees at Monrovia Central Prison constituted
approximately 86% of the prison population; by 2011, this number was reduced to 79%.
Though the project is temporarily on hold due to the Ebola crisis; it is anticipated that work will
recommence when the crisis has come to an end.
As of December 3, 2014, Monrovia Central Prison held 794 out of 1608 inmates nationwide.
For example, new prisons have been constructed in Bopolu, Rivercess, and Fishtown under the
UNMIL Quick Impact program.
These clinics have been constructed at Monrovia Central Prison, Tubmanburg, Kakata, Buchanan,
Sanniquellie, Grand Gedeh, and Gbarnga.
Robertsport Detention Center, Gbarpolu Detention Center, and Bondiway Detention Center.
These include the International Committee of the Red Cross, the Human Rights Section and the
Corrections Advisory Unit of UNMIL, Prison Fellowship Liberia, Second Chance, the Carter
Center, Aglow International Prison Ministry Charter, Catholic Relief Services, the National TB
Control Program, Prison Outreach Ministries, the Evangelical Association of Churches and
Ministries, and the Liberia National Law Enforcement Association.
The Louis Arthur Grimes School of Law at the University of Liberia, located in Monrovia.
Section 11 of the New Judiciary Law of 1976 is commonly referred to as the “Juvenile Court
Procedure Code.”
FGM will be treated in depth in a later section of the report dedicated to harmful traditional
practices; the Government recognizes, however, that FGM is also a form of gender-based violence.
The Roadmap prioritizes the TRC’s recommendations for women’s psychosocial recovery and
empowerment in response to the SGBV suffered by Liberian women during the war.
The NHRAP incorporates all of the recommendations made during the first UPR cycle, including
those relative to SGBV and women’s access to justice.
The National Sexual and Reproductive Health Policy contains provisions for the treatment of
survivors of sexual violence.
Safe homes are currently functional in Bong, Grand Bassa, Grand Cape Mount, Lofa, Margibi,
Montserrado, Nimba, and River Gee Counties.
Covering the years 2013–2018.
Human trafficking is illegal in Liberia: in 2005, the Legislature passed the comprehensive Act to
Ban Trafficking in Persons within the Republic.
Section 16.5, “Subjecting a Child to Harmful Practices,” stipulates that “[a] person commits a
felony of second degree if she or he subjects a child to any of the following practices: (a) facilitating
the marriage to any person when she or he is still under the age of 18; (b) forcing a child to marry
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another person; (c) betrothing a child into marriage or a promise for marriage; (d) exposing the
child to harmful or hazardous work; (e) or a practice that violates or endangers the bodily integrity,
life, health, dignity, education, welfare, or holistic development of the child.” An Act to Amend
Sections 14, 16, 17, and 18 of the Penal Law, Title 26, Liberian Code of Laws Revised and to Add
Thereto a New Section 20 (2011).
Traditional practitioners, including Zoes—leaders of the all-female Sande society who normally
perform FGM—must obtain a license to practice from the MIA.
“A person who uses any form of force or intimidation to compel another person to yield to, or be
initiated into, any tribal ritual or traditional practice is taking a risk and could be arrested, charged,
and prosecuted for violation of civil and human rights in Liberia.” General Circular No. 12,
Ministry of Internal Affairs, Republic of Liberia (Jan. 15, 2013),¶ 3.
General Circular No. 13, Ministry of Internal Affairs, Republic of Liberia (June 2, 2014).
So-called “bush schools” are operated by secret societies and are where traditional practices are
carried out. Evidence suggests that when bush schools are located in very close proximity to public
schools and communities, more children are sent by their caregivers to bush schools.
These documents consist of a statement of commitment for all businesses registering with the
Liberia Business Registry to respect human rights and a human rights policy template for inclusion
in all concession agreements.
Republic of Liberia, Ministry of Health and Social Welfare, 2012 Annual Report.
Additionally, the Policy on Girls’ Education of 2006 was revised in 2013 to more closely align with
the New Education Reform Act.
An Act to Amend the Public Health Law, Title 33, Liberia Code of Laws Revised (1976), to Create
a New Chapter 18 Providing for the “Control of Human Immunodeficiency Virus (HIV) and
Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS).”
The Convention Relating to the Status of Refugees (CRSR), the Protocol to the CRSR, and the
OAU Refugee Convention.
See data.unhcr.org/Liberia/regional.php (last accessed Jan. 4, 2015).
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