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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثانية عشرة

   من جدول األعمال١٠البند 
  املساعدة التقنية وبناء القدرات

 احملرز  تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن التقدم            
فيما يتعلق حبالة حقوق اإلنسان يف ليبرييا وعن األنشطة اليت اضطلعت           

  *هبا يف هذا البلد

  موجز    
، قدمت اخلبرية املـستقلة املعنيـة بالتعـاون الـتقين           ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١٩يف    

تقريرها عن حالة حقوق اإلنـسان يف       شارلوت أباكا،   واخلدمات االستشارية يف ليبرييا،     
ومل ُتجدد والية اخلبرية املستقلة، غري أن اجمللس دعـا          . )١(ا إىل جملس حقوق اإلنسان    ليبريي

، إىل أن تقدم للمجلس يف دورته الثانية        ٩/١٦املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، يف قراره       
عشرة تقريراً عن التقدم احملرز فيما يتعلق حبالة حقوق اإلنسان يف ليبرييا وعن األنشطة اليت               

م هذا التقرير وفقاً للوالية اليت أنيطت باملفوضية مبوجـب    وُيقدَّ. ت هبا يف هذا البلد    اضطلع
  .٢٠٠٩يونيه / إىل حزيران٢٠٠٨سبتمرب /هذا القرار، وهو يغطي الفترة من أيلول

وقد حققت حكومة ليبرييا بعض اخلطوات األولية اهلامة يف اجتاه حتـسني محايـة                
وتوخياً إلصالح وتعضيد املؤسـسات اهلامـة يف        . سيحقوق اإلنسان على الصعيد املؤس    

ميدان العدالة اجلنائية، شرعت احلكومة يف صياغة خطط استراتيجية للـسلطة القـضائية             
واملؤسسات اإلصالحية، فيما ُوضعت اخلطة االستراتيجية جلهاز الشرطة الوطين الليـبريي           

ة الوطين إىل جهاز إلنفـاذ      يف صيغتها النهائية، متضمنةً إطار عمل لتحويل جهاز الشرط        
  . القانون فعال وقابل لالستمرار

                                                           
   .تأخَّر تقدمي هذه الوثيقة  *  
)١( A/HRC/9/15.  
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وأدخلت السلطة التشريعية تعديالت على القانون الذي ينشئ اللجنة الوطنية املستقلة    
وأصبح من الضروري، يف ضوء تلك التعديالت، اإلسراع يف تعيني          . املعنية حبقوق اإلنسان  

. ة عملية مستقلة يسهل الوصـول إليهـا       مفوضي اللجنة املذكورة وتأسيسها لتكون جلن     
يناير /وواصلت جلنة احلقيقة واملصاحلة عقد جلسات استماع علنية وأُصدر يف كانون الثاين           

وقد انتهت والية جلنة احلقيقـة      .  تقرير أويل يتضمن استنتاجات وتوصيات أولية      ٢٠٠٩
لطة التشريعية الوطنية    وقّدمت تقريراً هنائياً إىل الس     ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٣٠واملصاحلة يف   
  .منه إىل الرئيسة أحيلت نسخةٌ

ويف حني عززت احلكومة التزامها الظاهر بالتصدي لقضايا حقوق اإلنسان، عـن              
طريق وضع خطط استراتيجية إلصالح املؤسسات يف ميدان العدالة اجلنائية مثالً، فإن مثة             

مؤسسات العدالة اجلنائية ال    ف. شواغل جسيمة عدة ال تزال قائمة يف جمال حقوق اإلنسان         
تزال ضعيفة بسبب نقص املوظفني املؤهلني، وعدم كفاية التمويل، واالفتقار إىل اهلياكـل             

وال تزال السجون مكتظة بـشدة   . األساسية واملعدات، وضعف مستوى اإلدارة، والفساد     
رغم مـن   وعلى ال . )٢( يف املائة من نزالئها حمتجزين رهن احملاكمة       ٩٠وال يزال أكثر من     

اجلهود اليت تبذهلا احلكومة وأعضاء اجملتمع الدويل من أجل تنفيذ برنامج هـام مـشترك               
ملكافحة العنف اجلنسي والقائم على نوع اجلنس، فإن حاالت االغتصاب وغريهـا مـن              

وال تزال املمارسات التقليدية الـضارة، كاحملاكمـات        . اجلرائم اجلنسية ال تزال متفشية    
، )ختان اإلنـاث  (لقتل الطقوسي وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث       بالتعذيب وحاالت ا  

بعض متاَرس على نطاق واسع، بعلم السلطات احمللية أو بتشجيع منها يف            مترسخة بشدة و  
مـا زالـوا    فهم  . ماية غري الكافية حلقوق األطفال    وتستمر كذلك مشكلة احل   . احلاالت

وإضـافة إىل   . ل أو املدرسة أو اجملتمـع     يتعرضون إىل أشكال عنف متعددة، سواء يف املرت       
العنف البدين واجلنسي، فإن األطفال يف دور األيتام يعيشون ويدرسون يف ظروف بائـسة   

أو غـري   " غري الرمسي "ويتعرضون ملخاطر االجتار هبم، وال سيما عن طريق عمليات التبين           
ـ            ويف . ذه الـدور  القانوين اليت يشرف عليها أشخاٌص عدميو الضمري من القائمني على ه

كما ينبغي، حيث ال يوجد     لَج  الوقت ذاته، فإن حاالت األطفال املخالفني للقانون ال ُتعا        
وعلى الرغم من التحسن املستمر يف حالة حقـوق         . نظام فعال لقضاء األحداث يف البلد     

اإلنسان، فإن نسبة كبرية من السكان ال تزال عاجزة عن التمتـع حبقوقهـا االقتـصادية     
اعية بسبب حمدودية سبل الوصول إىل خدمات التعليم والرعاية الصحية والرعاية           واالجتم

وقد تراجع متويل األنشطة اإلنسانية بشكل كبري عاماً بعد عام، وُيتوقـع أن             . االجتماعية
  .)٣( بسبب الوضع االقتصادي العاملي٢٠٠٩يزداد تراجعاً يف عام 

  . ة إىل حكومة ليبرييا واجملتمع الدويلوخيتتم التقرير مبجموعة من التوصيات املوجه  
  

                                                           
دد نزالء السجون يف    ـات عن ع  ـبعثة األمم املتحدة يف ليبرييا، إحصاءات الوحدة االستشارية لإلصالحي         )٢(

 .٢٠٠٨عام 
ديرها مكتب تنـسيق الـشؤون      وفقاً خلدمة التتبع املايل، وهي قاعدة لبيانات املساعدات اإلنسانية العاملية ي           )٣(

 دوالراً مـن    ١٣٤ ٦٦٥ ٤٨٠ بلـغ    ٢٠٠٨اإلنسانية، فإن املبلغ املخصص أو املتربع به لليبرييا يف عـام            
أمـا يف  .  دوالرا٢ً ١١٧ ١٣٦دوالرات الواليات املتحدة، يف حني أن املبلغ املتعهد به هلا يف العام ذاته بلغ     

 دوالرات، يف حـني أن املبلـغ        ٢٢ ٣٥٣ ٩٠٧به لليبرييا بلغ    ، فإن املبلغ املخصص أو املتربع       ٢٠٠٩عام  
 .  دوالرات١٦ ٥٥٤ ٥٠٥املتعهد به هلا بلغ 
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٨-١  ..........................................................التطورات األخرية  - أوالً  
  ٤  ١  .........................اللجنة الوطنية املستقلة املعنية حبقوق اإلنسان  - ألف     
  ٤  ٦-٢  ..............................................جلنة احلقيقة واملصاحلة  -  باء     
  ٧  ٧  ......................................تنفيذ استراتيجية احلد من الفقر  - جيم     
  ٧  ٨  ...............................................لندوة الدولية للمرأةا  - دال     

  ٧  ٣١-٩  ...............................................حالة حقوق اإلنسان يف ليبرييا  - ثانياً  
  ٧  ١٨-٩  .................................سيادة القانون وقطاع العدالة اجلنائية  - ألف     
  ١٤ من الفصل ٧١-١٤ و٧٠-١٤تنفيذ القانـون الذي يعـّدل املادتني   -  باء     
  من قانون العقوبات اجلديـد، والذي ينص على عقوبة جلرمية          
  ١٢  ٢١-١٩  ................................................اجلماعي االغتصاب         
  ١٤  ٢٥-٢٢  ....................................................حقوق األطفال  - جيم     
  ١٦  ٢٨-٢٦  .....................................احلقوق االقتصادية واالجتماعية  - دال     
  ١٦  ٣١-٢٩  .........................................املمارسات التقليدية الضارة  -  هاء     

  ١٧  ٤٤-٣٢  ............أنشطة حقوق اإلنسان اليت اضطلعت هبا بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا  - ثالثاً  
  ١٨  ٣٥-٣٣  ...................................................رصد واإلبالغال  - ألف     
  ١٨  ٤٠-٣٦  ..................إذكاء الوعي وبناء القدرات يف جمال حقوق اإلنسان  -  باء     
  ٢٠  ٤٤-٤١  .......................................دعم مبادرات بناء املؤسسات  - جيم     

  ٢١  ٤٦-٤٥  .................................................................التوصيات  - رابعاً  
  املرفق  

 ٢٤  ..................................................................................خريطة ليبرييا   
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  التطورات األخرية  -أوالً   

   حبقوق اإلنساناللجنة الوطنية املستقلة املعنية  - ألف  
، أّيد جملس الشيوخ الربملان وأقّر التعديالت املدخلة علـى          ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢١يف    -١

وقدمت وحدة املؤسسات   . القانون الذي ينشئ اللجنة الوطنية املستقلة املعنية حبقوق اإلنسان        
قـانون  الوطنية التابعة للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان مشورة قانونية يف سياق صـياغة ال         

وقد ُعّدل القـانون  ). مبادئ باريس(والتعديالت املدخلة عليه، لضمان امتثاله املعايري الدولية   
وتتمثل والية اللجنـة    . ٢٠٠٩يونيه  /وُعرض على رئيسة ليبرييا اليت وافقت عليه يف حزيران        

حلة، الوطنية املستقلة املعنية حبقوق اإلنسان يف ضمان تنفيذ توصيات جلنة احلقيقـة واملـصا             
، ُعرضت على الرئيسة    ٢٠٠٧ويف مطلع عام    . ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٣٠املنتهية واليتها يف    

وقـد أرجـأت   . )٤( مفوضني٧ مرشحاً لعضوية اللجنة لكي ختتار من بينهم     ١١قائمة تضم   
كما أثـريت   . السلطة التنفيذية تعيني أي مفوضني، يف انتظار إقرار التعديالت على القانون          

أمساء املرشحني لعضوية اللجنة، وال يستبعد أن تؤدي هذه الشواغل إىل تأجيل            شواغل تتعلق ب  
  .تعيني املفوضني

  جلنة احلقيقة واملصاحلة  - باء  
عقدت جلنة احلقيقة واملصاحلة أثناء الفترة املشمولة بـالتقرير جلـسات اسـتماع               -٢

ية، واألطفـال،   مواضيعية تغطي مواضيع تشمل وسائل اإلعالم، والسلطة التشريع       مؤسسية و 
، أطلقت اللجنـة اجمللـد األول مـن         ٢٠٠٩يناير  /ويف كانون الثاين  . واملرأة، ووسائل اجلرب  

وقد أهنت اللجنة واليتها بإصدار     . تقريرها النهائي الذي تضمن استنتاجات وتوصيات أولية      
 ٣٠ىل الرئيسة يف تقريرها النهائي اجملّمع، اجمللد الثاين، وإحالته إىل السلطة التشريعية الوطنية وإ

، اسـتنتاجات   "مل ُيحرر "ويتضمن التقرير، الذي كُتب على غالفه       . )٥(٢٠٠٩يونيه  /حزيران
 مبقاضاة مرتكيب أخطر االنتهاكات، مبا فيهـا        يوصيهامة بشأن األسباب اجلذرية للرتاع، و     

ير وكان من بني األشخاص الذين أوصى التقر      . اجلرائم االقتصادية، يف حمكمة خاصة خمتلطة     
مبقاضاهتم مثانية من قادة الفصائل املتحاربة، منهم الرئيس السابق تشارلز تيلور، إضـافة إىل              

وارتبطت التوصيات األخرى الرئيـسية     ". أشهر اجلناة " شخصاً ُوصفوا بأهنم     ٩٨قائمة تضّم   
ري؛ مبقاضاة مرتكيب اجلرائم األقل خطورةً يف احملاكم الداخلية؛ ووسائل اجلرب؛ وإجراءات التطه      

؛ "palava hut"واستخدام آلية غري مركزية لبناء السالم تقوم على التسوية العشائرية للرتاعات 
                                                           

 القاضي بإنشاء جلنة ليبرييا املعنية حبقوق اإلنـسان،         ١٩٩٧املادة التاسعة من القانون الذي يبطل قانون عام          )٤(
 ).٢٠٠٥(يبرييا وينشئ حملها اللجنة الوطنية املستقلة املعنية حبقوق اإلنسان يف ل

رجعي بتمديد واليـة جلنـة   على قرار ذي أثر     مارس، وافقت الرئيسة إلني جونسون سريليف       / آذار ٢٤يف   )٥(
 .٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٢احلقيقة واملصاحلة من 
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وضّمت قائمـة األشـخاص الـذين       . )٦(وإجراء إصالحات قانونية وسياسية واسعة النطاق     
يواجهون عقوبات تأديبية مخسني شخصية عامة وسياسية، من بينها الرئيسة إيلني جونسون            

ويتضمن التقرير قائمة كاملة بأمساء األشخاص الذين ُيوصى مبقاضاهتم الرتكاهبم          . )٧(سريليف
انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان وجرائم حرب، ولكنه ال يتضمن قائمة باألشخاص الذين            

ويوصي التقريـر بـالعفو عـن       .  ينطبق عليها القانون الداخلي    ُيّدعى ارتكاهبم جرائم بشعة   
 عاماً عندما ارتكبوا االنتهاكات، كما      ١٨ من العمر أقل من      األشخاص الذي كانوا يبلغون   

 شخصاً ثبتت مسؤوليتهم عن ارتكاب انتهاكات جـسيمة حلقـوق           ٣٦يعفي من املقاضاة    
أمام اللجنة، واعترافهم بأخطائهم وإظهارهم      اإلنسان، وذلك بسبب تعاوهنم وصدق أقواهلم     

  .)٨(الندم عليها
ة ببعض مبادرات املصاحلة واألنشطة الرامية إىل       وقد اضطلع خمتلف أصحاب املصلح      -٣

فقد أجريت سلسلة حوارات حملية نظمها ائتالف       . تعزيز احلوار على مستوى القاعدة الشعبية     
. ملنظمات اجملتمع املدين النسائية حتت مظلة أمانة املنظمات النسائية غري احلكومية يف ليبرييـا             

ملشاركة بنشاط يف توطيد دعـائم الـسلم يف   وكان هدف احلوارات هو تشجيع املرأة على ا     
وأتيحت للنساء فرصة املسامهة يف التقرير النهائي للجنة احلقيقة واملصاحلة، مبا يف ذلك             . ليبرييا

غريها من إجـراءات العدالـة      ة ووسائل اجلرب وتدابري العفو و     يف التوصيات املتعلقة باملصاحل   
تعزيـز  "قيقة واملصاحلة مشاورات إقليمية عنواهنا كما نظمت جلنة احل . االنتقالية وبناء السالم  

وكـان هـدف   .  بلـداً ١٥وشارك فيها ممثلـو     " السلم الوطين واألمن واملصاحلة يف ليبرييا     
املشاورات هو تعزيز الشفافية واإلدماج واملشاركة وحس امللكية فيما يتعلق مببادرات بنـاء             

عي، والدميقراطية، والتنمية الوطنية يف ليبرييا السالم واملصاحلة الرامية إىل دعم التالحم االجتما      
ويف ختام املشاورات، أوصى املشاركون مبقاضاة أولئك الـذين         . اخلارجة من أتون الصراع   

استفادوا بصورة غري قانونية من املوارد الطبيعية للبلد، وارتكبوا جرائم اقتصادية، وانتـهكوا             
ومنهم مجيع قادة الفصائل    (رائم ضد اإلنسانية    القانون اإلنساين الدويل، مبن فيهم مرتكبو اجل      

كما دعا املـشاركون إىل     ). املتحاربة سابقاً، واجلهات الرئيسية املؤثرة يف الصراع وممولوها       
وأوصى املشاركون بعدم منح عفو عام،      . إنشاء حمكمة يف ليبرييا خمتصة بتناول هذه القضايا       

ا أطفاالً يف فترة الصراع، ولألشخاص الذين مل        غري أهنم أجازوا منح العفو للجنود الذين كانو       

                                                           
ىل الربملان، وذكرا   سّجل عضوان من أعضاء جلنة احلقيقة واملصاحلة رأيني خمالفني منفصلني يف التقرير املقدم إ              )٦(

 .أن توصيات املساءلة اليت توصلت إليها اللجنة لن تؤدي إىل تعزيز املصاحلة الوطنية
 اليت توصي بنوع العقوبات التأديبية حبق       ٣-١٤قائمة األشخاص اخلمسني هي قائمة غري مكتملة، والفقرة          )٧(

 .احملدد ونطاق انطباقهاهؤالء األشخاص هي فقرة مبهمة وحتتاج إىل توضيح إضايف بشأن مفهومها 
من القانون الذي ينظم عمـل جلنـة احلقيقـة          ) ز(٢٦فبموجب املادة   . أحكام القانون تنايف هذه التوصية     )٨(

واملصاحلة، ُيحظر على اللجنة منح العفو للمتهمني بارتكاب انتهاكات للقانون اإلنساين الدويل وجرائم ضد              
 . اإلنسانية أو إعفائهم من املقاضاة
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ينتهكوا القانون اإلنساين الدويل والقوانني املتعلقة حبقوق اإلنسان، شريطة أن يتعاونوا مـع             
  .جلنة احلقيقة واملصاحلة وأن ُيظهروا الصدق والندم

 واملـوارد   وال يزال التوتر قائماً بني الفئات اإلثنية واجملتمعات احمللية بشأن األراضي            -٤
نـوفمرب  /ففي تشرين الثاين  . الطبيعية، وقد تتصاعد حدته أحياناً للتحول إىل صدامات عنيفة        

، على سبيل املثال، تصاعدت حدة املنازعات مرتني لتتحول         ٢٠٠٨ديسمرب  /وكانون األول 
وقد حددت جلنة احلقيقـة واملـصاحلة، يف الدراسـة          . إىل صدامات عنيفة يف مقاطعة نيمبا     

، أن  ٢٠٠٨أكتـوبر   /ئية الوطنية لرسم خريطة الصراع اليت أجرهتا يف تشرين األول         االستقصا
املنازعات املتعلقة باألراضي واملمتلكات هي مصدر رئيسي للصراع يف املقاطعات اليت مشلتها            

وتتراوح طبيعة هذه املنازعات من اخلالفات احلدوديـة        .  مقاطعة ٤٦الدراسة والبالغ عددها    
لية واملنازعات املتعلقة بامللكية إىل أشكال التوتر النامجة عن انعدام ضمانات           بني اجملتمعات احمل  

تقع يف سياق   "ولوحظ أن املنازعات على األراضي، وال سيما يف املقاطعات املتامخة،           . احليازة
تصاعدت لتتحول إىل أعمال عنف، فإهنـا       إذا ما   متقلب حمفوف باالنقسامات الطائفية اليت      

وستمتد سريعاً إىل املقاطعات اجملاورة وتكون هلا انعكاسات يف مونروفيا          " إثنياً"ستتخذ بعداً   
وعالوة على ذلك، إذا مل ُيتوصل إىل تـسوية        . )٩("وهتدد بإثارة أنشطة ميليشاوية عرب احلدود     

هلذه التوترات والصراعات، فإهنا قد ُتستغل ألغراض سياسية أو غريها، ال سيما يف الفتـرة               
  . ٢٠١١خابات عام السابقة النت

ومل ُيتوصل بعد إىل تسوية ملسألة حفظ املواد اليت مجعتها جلنة احلقيقـة واملـصاحلة                 -٥
ف إىل ذلك أنه مل توضع بعد آليـة         اضي. وتأمني وصول اجلمهور إىل املواد غري السرية منها       

كما مل . فعالة لضمان سالمة السجل الوثائقي للجنة، وال سيما الوثائق املصنفة بوصفها سرية        
ُتشكّل بعد اللجنة الوطنية املستقلة املعنية حبقوق اإلنسان، املكلفة بوالية تنفيـذ التوصـيات              

  . )١٠(الواردة يف تقرير جلنة احلقيقة واملصاحلة
فمبادرات املقاضاة الوطنية الـيت     . مبسألة املقاضاة حتديداً  ومثة شواغل أخرى تتعلق       -٦

.  احلقيقة واملصاحلة جيب أن تتطابق مع املعـايري الدوليـة          ُتتخذ يف أعقاب انتهاء والية جلنة     
على الصعيد الوطين للقضاة واملّدعني ويقتضي ذلك توفري موارد كبرية وأنشطة تدريب واسعة 

العامني وحمامي الدفاع واحملققني من أجل تيسري إجراءات التحقيق واملقاضاة على حنو يتفـق              
وتوصي جلنـة احلقيقـة     .  موارد إضافية حلماية الشهود    كما يتعني توفري  . مع املعايري الدولية  

  .ة أثناء حقبة الصراعريواملصاحلة كذلك بإنشاء حمكمة خاصة حملاكمة من ارتكبوا جرائم خط

                                                           
 .٣يقة واملصاحلة يف ليبرييا، مشروع رسم خريطة الصراع، الصفحة جلنة احلق )٩(
ُتناط باللجنة الوطنية املـستقلة املعنيـة حبقـوق        " من قانون جلنة احلقيقة واملصاحلة على أن         ٤٦تنّص املادة    )١٠(

 ...". اإلنسان مسؤولية ضمان تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير جلنة احلقيقة واملصاحلة
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  تنفيذ استراتيجية احلد من الفقر  -جيم   
تنفيذ املرحلة  الوفاء باملعايري املوضوعة ل   اعترفت حكومة ليبرييا بأوجه قصور اعترت         -٧

فوفقاً لوزير التخطيط والشؤون االقتصادية، مل تنجز    . )١١(ىل من استراتيجية احلد من الفقر     األو
 نواتج، يف حني    ١٠٧ يف املائة من النواتج املخطط إلجنازها البالغ عددها          ١٨احلكومة سوى   

ـ        ١٣ يف املائة من النواتج املنشودة وأُجنز        ٦٨تعذر حتقيق    . ا يف املائة منها بعد املوعد احملدد هل
وتشتمل استراتيجية احلد من الفقر على معايري شاملة للحقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة            

  . والثقافية واملدنية والسياسية، على حنو يربط بني التمكني القانوين وسيادة القانون والتنمية

  الندوة الدولية للمرأة  -دال   
، اشتركت الرئيسة إلني    ٢٠٠٨مارس  / آذار ٨مبناسبة إحياء اليوم العاملي للمرأة، يف         -٨

 ٨ و ٧جونسون سريليف مع رئيسة فنلندا، تارجا هالونن، يف تنظيم ندوة دوليـة، يـومي               
. مارس يف مونروفيا، عن متكني املرأة وتطوير املهارات القيادية والسلم واألمن الدوليني           /آذار

. مـارس / آذار ١٠ و ٩وُمّددت الندوة بعد ذلك لتناول املواضيع ذاهتا يف سياق وطين يومي            
يف والرصـد  لمـساءلة  لواعتمد املشاركون يف الندوة عدة قرارات تشمل إنشاء نظام صارم           

 إىل اللغات احمللية؛ وتنفيـذ      ١٣٢٥؛ وترمجة القرار    )٢٠٠٠(١٣٢٥إطار قرار جملس األمن     
إصالحات مراعية لنوع اجلنس يف امليدان األمين؛ ووضع دليل تدرييب شـامل عـن القـرار                

وقد أُطلقت خطـة العمـل      . لدان املشاركة بقوات حلفظ السالم قبل نشر قواهتا        للب ١٣٢٥
، كما أنشئ مركز آجني بـروكس الـدويل         )١٢(١٣٢٥الوطنية الليبريية املتعلقة بتنفيذ القرار      

لتمكني املرأة وتطوير املهارات القيادية وتعزيز السلم واألمن الدوليني، هبدف توفري التدريب            
  .رات القيادية وتيسري متابعة ما توصلت إليه الندوة من نتائجللمرأة على املها

  حالة حقوق اإلنسان يف ليبرييا  -ثانياً   

  سيادة القانون وقطاع العدالة اجلنائية  -ألف   
ال يزال لقطاع العدالة اجلنائية أمهية حمورية يف ضمان السلم واألمن يف ليبرييا، وكذا                -٩

قد الحظ وفد جملس األمن، أثناء الزيارة اليت قام هبا إىل           و. يف ضمان احترام حقوق اإلنسان    
                                                           

 ٣٠ إىل   ٢٠٠٨أبريـل   / نيـسان  ١ذ استراتيجية ليبرييا للحد من الفقـر يف الفتـرة مـن             من املقرر تنفي   )١١(
. ٢٠٠٩أبريل  / إىل نيسان  ٢٠٠٨أبريل  /وقد امتدت مرحلة التنفيذ األوىل من نيسان      . ٢٠١١يونيه  /حزيران

قـّدر   نشاطاً يتعني القيام هبا خالل فترة الثالث سنوات اليت يستغرقها التنفيـذ وتُ             ٣٤٧وحددت احلكومة   
 .  مليار دوالر١,٦تكلفتها مببلغ 

  هناك بلدان آخران يف أفريقيا، إىل جانب ليبرييا، اعتمدا خطة عمل وطنية لتنفيـذ قـرار جملـس األمـن                     )١٢(
 .كوت ديفوارأوغندا و، ومها )٢٠٠٠ (١٣٢٥
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حالـة  ولكن  بعض التقدم على هذا الصعيد،      أحرزت  ، أن ليبرييا    ٢٠٠٩مايو  /ليبرييا يف أيار  
  .السلم واألمن ال تزال هشة، وهو ما يرجع جزئياً إىل ضعف نظام األمن والعدالة

، جتلـت   ٢٠٠٨سـبتمرب   /يلولوقد حدثت تطورات هامة يف قطاع العدالة منذ أ          -١٠
 ضـّم   ٢٠٠٨سـبتمرب   / أيلـول  يفدة القانون   تنظيم معتكف وطين حول سيا    باخلصوص يف   

وخرج املعتكفون بقرار   . هذا املوضوع السلطات احلكومية الثالث ألول مرة يف حوار بشأن         
وقد عكف جهاز القـضاء ووزارة      . ُيلزم السلطات الثالث باملواظبة على التنسيق فيما بينها       

وُعّين قضاة يف مجيـع حمـاكم       . العدل منذ ذلك احلني على صياغة خطتيهما االستراتيجيتني       
بدال القضاة الذين ال يستوفون معايري املـؤهالت        إلالدوائر، كما باشر جهاز القضاء برناجماً       

ويف إطار مشروع ملفوضية األمم املتحـدة الـسامية لـشؤون           . خبرجيني من كليات القانون   
   موظفني مكتبيني ملساعدة املـّدعني العـامني        ١٠م بتنفيذه وزارة العدل، ُعّين      تقوالالجئني،  

وتوخياً ملواجهة النقص يف عدد املّدعني العامني املؤهلني، توفر مبادرة اجملتمع          .  مقاطعات ٩يف  
املفتوح لغرب أفريقيا، يف إطار برنامج استهلته شعبة دعم النظام القانوين والقضائي التابعـة              

األمم املتحدة يف ليبرييا، منحاً دراسية خلمسني طالباً من طلبة القانون لتأهيلهم للعمـل              لبعثة  
  .وكالء نيابة أو مّدعني عامني لدى وزارة العدل بعد خترجهم

بيد أن قطاع العدالة ال يزال يواجه حتديات مجة تشمل نقص التمويل، واالفتقار إىل                -١١
املراجع القانونية، وضعف اإلدارة العامة وإدارة القضايا،       اهلياكل األساسية واملعدات األولية و    

وقد أّدى كل ذلك، مقترناً حبقيقة أن معظم سكان         . والفساد، واحلاجة إىل إصالحات قانونية    
األرياف يف ليبرييا ال علم هلم بالقوانني احمللية أو حبقوقهم وسبل املطالبة هبـا، إىل أن يتـوىل                  

أو اجلنـائي  /وأو القبلي /واملايل  ( قضايا تتجاوز اختصاصهم     موظفون غري قضائيني احلكم يف    
 عملهم بصورة غري قانونيـة، إذ مل يعـّين          )١٤(كما واصل قضاة الصلح   . )١٣()أو اجلغرايف /و

ومل تزل معظم اجملتمعات احملليـة الريفيـة   . الرئيس أي قاضٍ منهم منذ انتهت مدة تفويضهم      
اة الصلح واملوظفني غري القضائيني، ويبدو أن هؤالء        ترفع احتياجاهتا يف جمال القضاء إىل قض      

يف بعض احلاالت ال يدركون أهنم يتجاوزون حدود سلطاهتم أو يتصرفون بـصورة    املوظفني
  .غري مشروعة

املـوظفني املـؤهلني    إهنا تعـاين نقـصاً يف       اليت توجد فيها حماكم ف    يف احلاالت   و  -١٢
وعلى الـرغم مـن تعـيني       . مون وحمامو الدفاع  الضروريني، مبن فيهم القضاة واملّدعون العا     

 حمامي دفاع عامني جدد ملساعدة املّدعى عليهم من السكان األصـليني،            ١٠حكومة ليبرييا   
                                                           

ـ  ) ٢٠٠٠(متنح قوانني السكان األصليني والقواعد واألنظمة املتعلقة باألراضي الداخلية           )١٣( ضائية صالحيات ق
 .اإلداريني يف املسائل اليت تندرج ضمن مهامهملبعض املوظفني 

وحماكم الصلح هـي األدىن درجـة يف        . موظف قضائي أدىن درجةً معّين ومكلف من الرئيس ملدة سنتني          )١٤(
 املايل يف القضايا    هاويقتصر اختصاص . اهليكل القضائي القانوين يف ليبرييا وحيدد الرئيس اختصاصها اإلقليمي        

كمـا يقتـصر     دوالر ليبريي لدفع الديون،      ١٠٠ دوالراً ليبريياً السترجاع األصول و     ٥٠نية على مبلغ    املد
 .حالصغرية واجلرائم األقل خطورة من اجلناختصاصها يف القضايا اجلنائية على السرقات 
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وحـىت يف   . )١٥( ال تزال تفتقر إىل خدمات هؤالء احملـامني        ١٥ لافإن سبعة من املقاطعات     
صر على عواصـم املقاطعـات      املقاطعات اليت ُعّين فيها حمامو دفاع عامون، فإن عملهم يقت         

. وهناك مكاتب للمشورة القانونية تقدم خدماهتا يف ثالث مقاطعات فقـط          . بشكل أساسي 
احملاكم كما يؤثر على حقوق األشخاص اخلاضعني للعملية        عمل  ويؤثر ذلك على حسن سري      

ويف هذا السياق، جتدر اإلشادة بقرار رئيس القضاة فيما يتعلق بـضمان حـصول     . القضائية
يوليـه  / متـوز  ١يع املقاطعات اخلمس عشرة على حمامي دفاع واحد على األقل حبلـول             مج

على حنو يضمن احلق    تدرجيياً  غري أن زيادة عدد هؤالء احملامني       . ، باعتباره إجراًء أولياً   ٢٠٠٩
وال يزال املّدعى عليهم ُيحتجزون فترات زمنيـة  . يف املساعدة القانونية يظل أمراً فائق األمهية 

لة يف انتظار حماكمتهم، وال يتمتع الضحايا حبقهم يف احلماية واجلرب، وحيدث يف بعـض               طوي
. احلاالت أن تفصل احملاكم يف قضايا تتجاوز اختصاصاهتا على حـساب املـّدعى علـيهم              

وتواصل بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا تقدمي املساعدة إىل وزارة العدل هبدف وضـع آليـات                
  . الضعف اليت تعتري نظام العدالة اجلنائية يف جمال إدارة القضايااستعراض لتصحيح أوجه

ويعاين قطاع اإلصالحيات من تدين خمصصاته من امليزانية وضعف هيكله األساسي             -١٣
فاملؤسسات اإلصالحية تفتقر إىل املوظفني وموظفوها يعانون تدين األجـور وقلـة            . املادي

لرمسيون بأشخاص متطوعني، األمـر الـذي يـثري         وكثرياً ما ُيستكمل املوظفون ا    . التدريب
شواغل على صعيد املساءلة واملشاكل النامجة عن اعتماد السجون على خدمات أشخاص غري      

، فـإن بعـض القـضاة       )١٦(وإذ ال توجد مرافق احتجازٍ أصالً يف بعض أحناء البلد         . مدربني
جراء ارجتايل لـسد هـذه      يلجؤون بصورة غري قانونية إىل إنشاء مرافق احتجاز وإدارهتا كإ         

غري أن األوضاع يف هذه املرافق املؤقتة غري القانونية، وكذا يف الـسجون ومرافـق               . الفجوة
االحتجاز الرمسية، هي أوضاع متردية عموماً ودون احلد األدىن من املعايري الدولية، سواء على 

حية، أو التهويـة، أو     صعيد اإلقامة أو فصل الفئات املختلفة من احملتجزين، أو الرعاية الـص           
ويظـل  . )١٧(املساحة، أو الفرش، أو مستلزمات الصحة الشخصية أو درجة حرارة املكـان           

ونظراً لضعف نظام العدالة اجلنائية،     . االكتظاظ أحد أكرب التحديات يف اإلصالحيات الليبريية      
 كـثري مـن    ، وهو انتظار يطول أمده يف     )١٨(فإن غالبية احملتجزين هم ممن ينتظرون حماكمتهم      

وقد متخض االكتظاظ، مقترناً بالنقص الشديد يف موظفي اإلصالحيات وبعوامـل           . األحيان
أخرى تشمل الضعف اإلداري واللوجسيت وتسيب املوظفني املعنـيني وتقـصريهم يف أداء             

  فقد وقع، أثناء الفترة املـشمولة بـالتقرير، أكثـر          . واجباهتم، عن بيئة تشجع على اهلروب     
                                                           

 .دة يف ليبريياوفقاً للبيانات اليت مجعتها شعبة دعم النظام القانوين والقضائي التابعة لبعثة األمم املتح )١٥(
 .هناك ثالث مقاطعات ال توجد فيها سجون مركزية، وهي مقاطعات غراند كرو، وغباربولو وريفرسيس )١٦(
 . من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء٢٢-٩ قواعدانظر ال )١٧(
يـا، يف   وفقاً للبيانات اليت مجعتها الوحدة االستشارية لإلصالحيات التابعة لبعثة األمـم املتحـدة يف ليبري               )١٨(

 حمتجزاً رهن احملاكمة من أصل إمجايل نزالء السجون البالغ عـددهم          ١ ٢٢٦، فإن مثة    ٢٠٠٩أبريل  /نيسان
 . سجيناً على الصعيد الوطين١ ٣٧٧
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واألخطر من ذلك هو    . هروب منفصالً من سجون تقع يف خمتلف أحناء البلد         حادث   ٣٠من  
، ٢٠٠٨ديـسمرب   /أحداث الشغب اليت وقعت يف سجن مونروفيا املركزي يف كانون األول          

وقبـل  .  سجيناً منهم فارين من وجه العدالة      ٨٥ سجيناً ال يزال     ١٦٣وما تالها من هروب     
 سجيناً كحد أقـصى،     ٣٧٤الذي يسع عملياً    هذا احلادث، كان سجن مونروفيا املركزي،       

حمتجزاً رهـن    شخصاً   ٧٨٩، منهم   ٢٠٠٨نوفمرب  /ين تشرين الثا  ٢٦ حمتجزاً يف    ٨٣٩يؤوي  
ـ  ).  يف املائة من نزالء السجن     ٩٤(احملاكمة   شرات وقد وقعت عملية هروب أخرى قام هبا ع

تجـزاً رهـن     حم ٤٠سجناء يف سجن زويدرو املركزي يف مقاطعة غراند جيده، حيث الذ            ال
أبريل، وعملية هروب أخرى يف سجن مونروفيا املركزي الذ         / نيسان ١٧احملاكمة بالفرار يف    

 هارباً من اهلاربني من سجن ٣٩وقد أعيد . ٢٠٠٩مايو / أيار١٦ حمتجزاً بالفرار يف    ٣٢فيها  
مم  هارباً من اهلاربني من سجن مونروفيا املركزي، بدعمٍ من بعثة األ           ١٤زويدرو املركزي، و  

املتحدة يف ليبرييا، غري أن حوادث اهلروب حتول دون إحقاق العدالة وفقاً للقانون وتقـّوض               
كما أهنا تعّرض ضحايا اجلرائم     . ثقة اجلمهور بالنظام القضائي ومكافحة اإلفالت من العقاب       
  .ملخاطر التهديد والتخويف من املتهمني الفارين من السجن

تزايد على هذا القطاع، وقد ُوضع يف هذا الـصدد          بيد أن احلكومة تركز بشكل م       -١٤
كما أُجنز بنـاء    .  وهو قيد االستعراض   مشروع خطة استراتيجية إلنشاء مكتب لإلصالحيات     

 موظف مقرر ٥٠٠ومن بني . إصالحيتني جديدتني وختضع سبعة مرافق أخرى ألعمال ترميم    
 امرأة، التدريب   ٢٥ينهم   موظفني، من ب   ٢٠٩ختصيصهم لنظام اإلصالحيات يف ليبرييا، تلقى       

الالزم ومتّ تعيينهم يف خمتلف املرافق، يف حني ُينتظر متويل إضايف لتوظيف العدد املتبقي البالغ               
عالوة على ذلك، أنشأت احلكومة حمكمة يترأسها قضاة بالتنـاوب يف مقـر             .  موظفاً ٢٩١

اكمة، والتـصدي   سجن مونروفيا املركزي ملعاجلة حاالت االحتجاز الطويل األمد رهن احمل         
، يتناوب قضاة ٢٠٠٩فرباير / شباط١٠ومنذ . هبذه الطريقة لصعوبات نقل الرتالء إىل احملاكم  

ست حماكم يف مقاطعة مونتسريادو على إقامة جلسات استماع أولية يف سـجن مونروفيـا               
املركزي، وإحالة القضايا إىل احملاكم املالئمة أو الفصل يف القضايا اليت تقع ضـمن نطـاق                

وتعكف شعبة دعم النظام القانوين والقضائي، التابعة لبعثة األمـم املتحـدة يف          . اختصاصهم
  .ليبرييا، على استعراض فعالية هذه احملكمة

وأثناء الفترة املشمولة بالتقرير، متخضت اجلهود الرامية إىل إصالح جهاز الـشرطة              -١٥
وحتدد اخلطة  .  خاصة هبذا اجلهاز   الوطين الليبريي وتعزيزه عن صياغة خطة استراتيجية مخسية       

وتعكـف  . إطار عمل لتحويل جهاز الشرطة الوطين إىل جهاز شرطة فعال وقابل لالستمرار           
احلكومة على وضع برنامج دعم لتيسري تنفيذ هذه اخلطة، تدعمها يف ذلك بعثة األمم املتحدة               

تطوير اهلياكـل   وجيري العمل كذلك على     . ن على الصعيد الدويل   ويف ليبرييا وشركاء آخر   
فقد ُشّيدت ثالثة مراكز للشرطة الوطنية بدعم من املشروع السريع األثر التـابع             . األساسية

قـسم  لألمم املتحدة، يف حني ُشّيد، بدعمٍ من احلكومة النروجيية، مكتب من ست غـرف ل             
عملية وقد أُجنزت   . مبقاطعة بومي تومبنبورغ  محاية املرأة والطفل يف مركز الشرطة الوطنية يف         
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 موظفـاً منـهم     ٣ ٦٧٥موظفي الشرطة، حيث تأكد التحـاق       مجيع  تدقيق حالة انتشار    
وتتواصل املساعي الرامية إىل حتسني الكفاءة املهنية ملوظفي جهاز الشرطة الوطين           . بوظائفهم

امليزانية إعداد  كما قّدم اجلهاز مقترحاً للنظر أثناء عملية        .من خالل أنشطة التدريب والرصد    
  . ة يف إدخال زيادة طفيفة على الرواتبالقادم
شديدة ال تـزال قائمـة      معوقات  وعلى الرغم من مظاهر التقدم امللحوظة، فإن مثة           -١٦

تتمثل يف أوجه القصور اجلسيمة اليت تعتري اهلياكل األساسية واللوجستية، وعـدم كفايـة              
ي جهاز الشرطة الـوطين  وقد ازداد عدد موظف. التمويل لتغطية التكاليف التشغيلية واملتكررة    

طة املعّينني خارج مونروفيا وأعيد تأهيل عدة مراكز للشرطة، ولكن ال يزال حـضور الـشر       
ويف بعض املناطق النائية، يقترن الغياب التام هلياكل إنفاذ         . حمدوداً خارج عواصم املقاطعات   

ه املنـاطق، األمـر    فال وجود لسيادة القانون يف هذ     . القانون بغياب اهلياكل القضائية الفاعلة    
ويتفشى هذا الوضع يف مناطق معينة تشتهر باملنـاجم يف          . الذي يشكل هتديداً للسلم واألمن    

غري قانونية يف جمـال     مقاطعة ريفرسيس، حيث ال يزال املقاتلون السابقون ميارسون أنشطة          
اد الشرطة  كما أن الرواتب املتدنية اليت يتلقاها أفر      . دون أن يطاهلم العقاب   استخراج الذهب   

  .جتعلهم أكثر عرضة ملمارسات الفساد
ارتكاب أفراد الشرطة حاالت جسيمة مـن سـوء         وال تزال الشكاوى ُتقّدم بشأن        -١٧

حقوق اإلنسان  فقد تلقى قسم    . وال سيما الشكاوى املتعلقة باملمارسات الوحشية     السلوك،  
ادعاء يتصل   ٢٥ املشمولة بالتقرير،    واحلماية التابع لبعثة األمم املتحدة يف ليبرييا، أثناء الفترة        

  ، وكـان نـصفها تقريبـاً       )١٩(أفراد شـرطة  حباالت جسيمة من سوء السلوك صادرة عن        
إىل شعبة املعـايري    الدعاءات   وقد أحيلت مجيع هذه ا     .يتعلق مبمارسات وحشية  )  حالة ١٢(

الت حظيت  وفيما عدا ثالث حا   . املهنية لدى جهاز الشرطة الوطين إلجراء حتقيقات بشأهنا       
، فإن التحقيق يف احلاالت األخرى إما تأجل أو مل جير أصالً ألسباب متعددة              )٢٠(مبتابعة جادة 

غياب الدعم اللوجسيت لتيسري سفر أفرقة التحقيق إىل املناطق اليت صـدرت منـها              أحدها  
ووفقاً للفصل السادس من دليل عمل جهاز الشرطة الوطين، فإن علـى شـعبة              . التقارير
 املهنية أن حتقق يف مجيع الشكاوى املتصلة حباالت إساءة الـسلوك واألفعـال ذات               املعايري

الطابع اجلنائي املّدعى صدورها عن أفراد شرطة، وأن تقدم إىل املفتش العام للشرطة ووزير              
وقـد أّدى غيـاب املـساءلة يف    . العدل تقارير موجزة أسبوعية عن عدد القضايا وسريها    

                                                           
 .األخرى حاالت اغتصاب وسرقة وابتزاز وإساءة استعمال السلطةالدعاءات مشلت ا )١٩(
 وقد أدين املتـهم     -ا شرطي من مقاطعة غباربولو      قضية اغتصاب اُتهم بارتكاهب   : تشمل هذه القضايا حتديداً    )٢٠(

 وقـد  -وُحكم عليه بالسجن سنة واحدة؛ وقضية سرقة اُتهم بارتكاهبا شرطيان من مقاطعة غراند جيـده            
انتهى التحقيق فيها وأحيلت التوصيات إىل مقر قيادة الشرطة وأوقف الشرطيان املعنيان عن العمل؛ وقضية               

 وقد أُصدرت مذكرة توقيـف حبقهمـا        -ان من مقاطعة غراند كيب ماونت       سرقة اُتهم بارتكاهبا شرطي   
 .ووضع املّدعي العام للمقاطعة الئحة اهتام بشأهنما
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ما تفضي إليه من تفشي ثقافة اإلفالت من العقاب، إىل تقويض           حاالت إساءة السلوك، و   
  .ثقة اجلمهور يف نظام إنفاذ القانون

نظـام  عمل  كما أن املشاكل اليت يواجهها نظام العدالة اجلنائية تعرقل أيضاً فعالية              -١٨
وتتمثل أوضح أوجه القصور يف عدم إنشاء حماكم لألحداث، على حنو مـا      . قضاء األحداث 

من قانون القضاء، يف املقاطعات األربع عشرة األخرى غري مقاطعـة           ) ١(١٠ املادة   تقتضيه
وقد اعُتمد ترتيب مؤقت منح قانون إجراءات حماكم األحداث مبوجبه حمـاكم            . مونتسريادو

بيد أن العديد من القضاة يف هذه       . )٢١(الصلح اختصاص الفصل يف القضايا املتعلقة باألحداث      
  .  التدريب واخلربة الالزمني لتطبيق قانون إجراءات حمـاكم األحـداث          احملاكم يفتقرون إىل  

 عاماً ُيحتجزون دون أوامر صادرة عـن        ١٦وال يزال األحداث البالغون من العمر أقل من         
وعندما تصدر . من قانون إجراءات حماكم األحداث) ١(٤٢-١١احملكمة، ما يتناىف مع املادة    

داث، فإن اإلجراء الذي ُيتخذ عـادة هـو إطـالق           توصيات مناوئة الحتجاز هؤالء األح    
بيد أن هذه احلاالت نادراً مـا       . سراحهم حتت وصاية آبائهم ريثما ُتعقد جلسات حماكمتهم       

حلقة مفرغة إذ عن تمخض ذلك يو. احملاكمهتملها حتظى باملتابعة حىت النهاية ومن مث غالباً ما 
ويف غياب التدابري احلكومية الرامية إىل تغيري . يعود األحداث ملخالفة القانون املرة تلو األخرى   

سلوك اجلاحنني األحداث أو تقوميه، فإن اآلباء احملبطني من التجاوزات املتكـررة ألوالدهـم         
وعالوة على ذلـك،    . كثرياً ما يلجؤون إىل إجراءات تأديبية صارمة تبلغ حد االعتداء البدين          

مة األحداث، ال سيما إذا كانوا حباجة إىل إعادة         فإن غياب التدابري املالئمة خيالف روح حماك      
ولذلك، ففي حني أن القوانني واإلجراءات املتعلقة باألحداث املخـالفني للقـانون            . التأهيل

واحملتاجني إىل الرعاية واحلماية مسطرةٌ يف كتب القانون، فإن تطبيقها على أمتّ وجه هو أمـٌر          
  . حداثمتعذر بسبب عدم وجود جهاز فعال لقضاء األ

 مـن   ١٤ من الفصل    ٧١-١٤ و ٧٠-١٤تنفيذ القانون الذي يعّدل املادتني        - باء  
  قانون العقوبات اجلديد، والذي ينّص على عقوبة جلرمية االغتصاب اجلماعي

 فوسعت ٢٠٠٦على الرغم من التعديالت اليت أُدخلت على قانون العقوبات يف عام       -١٩
، فإن جرائم االغتصاب    )٢٢( أكثر صرامة بشأهنا   تعريف جرمية االغتصاب واستحدثت عقوبات    

  . والعنف اجلنسي ال تزال تشكل هتديداً جسيماً مستمراً يواجه النساء والفتيـات يف ليبرييـا              
فال تزال جرائم االغتصاب والعنف اجلنسي تقع بكثرة وتشمل ضحايا ال تتجاوز أعمـارهن            

، سّجلت شـرطة    ٢٠٠٩يونيه  /نحزيرا ٨ و ٢٠٠٨سبتمرب  /ففي الفترة بني أيلول   . السنتني
وال خيفى أن لالغتصاب عواقب عديدة وقد يؤدي إىل         .  جرمية اغتصاب  ٤٤٢األمم املتحدة   

                                                           
 .من قانون إجراءات حماكم األحداث) ٢(و) ١(١٠انظر املادة  )٢١(
 من قانون العقوبات اجلديد والـذي       ١٤ من الفصل    ٧١-١٤ و ٧٠-١٤انظر القانون الذي يعّدل املادتني       )٢٢(

 .ّص على عقوبة جلرمية االغتصاب اجلماعيين
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بيد أن الوعي ال يزال معدوماً يف اجملتمع وبني أفراد الـشرطة            . الوفاة يف حالة صغار األطفال    
 حني تنطبق األحكام ومن ذلك مثالً أنه يف. بشأن أحكام قانون العقوبات املتعلقة باالغتصاب

املتعلقة باالغتصاب على األطفال الذكور واإلناث على السواء عندما يكون املغتصب املشتبه            
فيه بالغاً، فإن مثة حاالت وجهت فيها الشرطة للمتهمني هتمة ممارسة اللواط عندما يكـون               

  .)٢٣(الضحية طفالً ذكراً
تها خارج إطار احملاكم يـشكل      وال يزال سحب قضايا االغتصاب وامليل إىل تسوي         -٢٠

ففي حني ميكن عزو هذه املمارسة إىل عدم الوعي بأن االغتـصاب يـشكل              . مصدراً للقلق 
جرمية، فإن اآلباء يضطرون أحياناً، بسبب املشقة االقتصادية، إىل قبول التعويض املايل مـن              

عي عقوبـة   ومن جهة أخرى، مبا أن جرمية االغتصاب تستد       . املغتصب يف إطار تسوية ودية    
صارمة، فإن العديد من الضحايا يواجهون ضغوطاً اجتماعية لالمتناع عن تقدمي شكاوى ضد    

عالوة على ذلك، فإن املشاكل     . مغتصبيهم، ال سيما عندما يكون اجلناة من أهل نفس القرية         
ل املرتبطة بالوصول إىل القضاء واملرافق الصحية وإجراءات إنفاذ القانون الفعالة تسهم يف مي            

الضحايا إىل تسوية القضايا خارج إطار احملكمة أو تدفع احملاكم يف آخر املطاف إىل إسـقاط   
كما يتعذر على الضحايا اإلدالء فوراً بإفـاداهتم وتـأمني          .  دعاوى االغتصاب  ردالتهم أو   

شهادات طبية بشأهنا، وذلك ألسباب تشمل مثالً افتقار أفراد الشرطة إىل مهارات الطـب              
 غياب جهاز الشرطة الوطين بالكامل يف مناطق الضحايا، أو االفتقار إىل املرافق             الشرعي، أو 

ويف بعض احلاالت، ُتقدم الـشكاوى      . الصحية والطاقم الطيب املدرب جيداً يف بعض القرى       
بعد انقضاء فترات طويلة جداً على حدوث جرمية االغتصاب، ما يثري شكوكاً حول قـدرة               

  .لكافية لدعم دعاوى االغتصابالقضاء على حتصيل األدلة ا
وتواصل احلكومة، بدعم من األمم املتحدة، تنفيذ خطة العمـل الوطنيـة املتعلقـة                -٢١

ففي . مبكافحة العنف القائم على نوع اجلنس، حيث حتققت تطورات هامة على هذا الصعيد            
صل للفحصرية  ، افُتتحت رمسياً حمكمة خاصة حتظى بوالية        ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٣

وقد باشرت احملكمة إجراء حماكمـات      . )٢٤(يف جرائم االغتصاب واجلرائم اجلنسية األخرى     
كما أُنشئت يف وزارة العدل وحدةٌ معنية جبـرائم العنـف           . ٢٠٠٩فرباير  /شباطدورة  أثناء  

اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس، وُعّين فيها موظفون تلقوا تدريباً خاصـاً يف هـذا                
ُوضع دليل مقاضاة خاص بالعنف اجلنسي والعنف القائم على نـوع اجلـنس،             كما  . اجملال

. واستمارة تقرير طيب يتعني تقدميها كدليل يف سياق احملاكمات املتعلقة بتـهم االغتـصاب             
                                                           

 من قانون العقوبات على عقوبة جلرمية اإلكراه على ممارسة اللواط يف ظروف مشددة،              ٧٢-١٤تنّص املادة    )٢٣(
ومبا أن قانون االغتصاب اجلديـد      .  على عقوبة جلرمية اإلكراه على ممارسة اللواط       ٧٣-١٤فيما تنّص املادة    

 فليس من الواضح ملاذا مل ُيبطل القانون هاتني املادتني أيضاً مبـا أن التعريـف        حتديداً، ٧١-١٤ُيبطل املادة   
 .اجلديد لالغتصاب يشمل األفعال اليت تتناوهلا هاتان املادتان

ُيشار إليها باسم احملكمة اجلنائية هاء التابعة حملكمة القضاء األوىل يف مقاطعة مونتسريادو، وقـد أنـشئت                  )٢٤(
 .٢٠٠٨سبتمرب /ملان يف أيلولمبوجب قانون صادر من الرب
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استمارات التقريـر الطـيب   ملء وتلقى مخسون موظفاً يف ميدان الرعاية الصحية تدريباً على        
يبرييا أول تقرير هلا يف إطار اتفاقية القضاء علـى مجيـع            كما قّدمت ل  . لضحايا هذا العنف  

  .)٢٥(أشكال التمييز ضد املرأة 

  حقوق األطفال  -جيم   
العيش سبل  ، مقترنةً بضيق    )٢٦(أّدت مستويات الفقر املدقع وارتفاع معدالت األمية        -٢٢

وحمدودية الفرص االقتصادية يف البلد، إىل تعريض األطفال يف ليبرييا اخلارجـة مـن أتـون                
. الصراع جلميع أشكال االستغالل، إذ كثرياً ما ُيتوقع منهم املسامهة يف دخل األسر املعيشية             

وال يزال األطفال يف سن املدرسة ُيستخدمون يف أنشطة التعدين غري القانونيـة، ويعملـون               
وعلى امتـداد املنـاطق     . دماً يف املنازل، وباعة جوالني، وُيستغلون جنسياً ألغراض جتارية        خ

وتثري . احلدودية، يعرب األطفال إىل البلدان اجملاورة يف كثري من األحيان ملزاولة األعمال اليدوية            
يـة  هذه التنقالت شواغل خاصة بشأن تعرض األطفال لالجتار هبم، نظراً الفتقار احلدود الرب            

  .لليبرييا إىل احلراسة وعدم كفاية موظفي اهلجرة املتمركزين يف نقاط العبور النظامية
ويستمر ورود التقارير املتعلقة بتعرض األطفال لإلمهال وممارسات العنف الـشديد             -٢٣

فليست هناك آلية مساعدة اجتماعية فعالة      . حبقهم يف اجملتمع واألسرة واملدارس ودور األيتام      
وال يوجد سوى القليل من دور الرعايـة     . احلماية لألطفال ضحايا االعتداء أو اإلمهال     لتوفري  

ومعظم هذه الدور . اآلمنة يف ليبرييا الستقبال األطفال ضحايا اإلمهال أو االعتداءات الشديدة   
يقع يف مقاطعة مونتسريادو وهي مضغوطة إىل حٍد جيعل من املتعذر عليهـا معاجلـة مجيـع          

ونتيجة لذلك، ينتهي املطاف أحياناً باألطفال املهملني واملعتـدى   .  ُتعرض عليها  احلاالت اليت 
الذين يكّن بعضهم نوايا سيئة، أو يف دور األيتام، أو ُيعادون           " فاعلي اخلري "عليهم بني أيدي    

  .يف كثري من األحيان إىل نفس املنازل اليت تعرضوا فيها لالعتداء
فمعظم األطفال املقيمني يف دور األيتـام       . يتام حرجة وال تزال األوضاع يف دور األ       -٢٤

ليسوا أيتاماً وإمنا أُودعوا هذه املؤسسات بعد أن وعد القائمون عليها آباءهم بأهنم سيتلقون               
فقد أصبحت هذه املؤسسات مشاريع جتارية أو مـصادر ربـح           . فيها تعليماً وفرصاً أفضل   

 تتصرف على نياهتا أو من أسر ريفية غـري          ملديريها الذين جيمعون األموال من جهات ماحنة      
وغالبية دور األيتام ال متتثل املعايري الدنيا لتـشغيل مؤسـسات           . مدركة ملا جيري من ورائها    

                                                           
لليبرييـا،  والـسادس   الثاين والثالث والرابع واخلامس     اجلامع للتقرير األويل والتقارير الدورية      انظر التقرير    )٢٥(

CEDAW/C/LBR/6.  
انظـر  ). من الفتيات يعانني من األمية    يف املائة    ٨١( يف املائة من األطفال وصغار السن من األمية          ٦٨يعاين   )٢٦(

 عامـاً   ١٥(ني البالغني   اإلملام بالقراءة والكتابة ب   وتبلغ معدالت   . ١٨٥احلد من الفقر، الصفحة     استراتيجية  
 مـن   ٤-٣ انظـر اجلـدول      - يف املائة يف املناطق الريفيـة        ٤٥ يف املائة يف املناطق احلضرية و      ٧٤) فأكثر

 .٣٢استراتيجية احلد من الفقر، الصفحة 
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ومعظمها تؤوي أطفاالً يفوق    . رعاية الطفل، اليت أصدرهتا وزارة الصحة والرعاية االجتماعية       
. توفر لديها مستلزمات اإلقامة الكافيـة  طفالً، دون أن ت    ٥٠عددهم العدد املوصى به، البالغ      

تقدمها هذه املؤسسات غري كافية الفتقارها إىل عيادة        كما أن خدمات الرعاية الصحية اليت       
طبية يف مقرها، ما يستوجب نقل األطفال املرضى مسافات طويلة إىل أقرب عيـادة طبيـة                

 يف هذه املدارس متردية ، فإن األوضاعتوجد مدارس يف معظم دور األيتامويف حني . خارجية
ووفقاً للعديـد مـن     .  فيها ما يكفي من املواد الدراسية واملدرسني املدربني        يتوفرللغاية وال   

التقارير الواردة هبذا الصدد فإن األطفال يف دور األيتام يستمرون يف التعرض العتداءات بدنية   
  أو غري القـانوين،    "  الرمسي غري" متورط يف تيسري عمليات التبين       األيتاموجنسية، وبعض دور    

 وقد علم قسم    .ما يثري شواغل بشأن تورط بعض هذه املؤسسات يف أنشطة االجتار باألطفال           
حقوق اإلنسان واحلماية التابع لبعثة األمم املتحدة يف ليبرييـا أن وزارة الـصحة والرعايـة                

صلة للجنة محاية الطفل االجتماعية قد أغلقت دار بليديشا لأليتام، وذلك بفضل املساعي املتوا
وكانت التقارير ترد بشكل مستمر عن وجود روابط بني هذه الدار الواقعة يف مقاطعة          . احمللية

غري أن التدخل السياسي أّدى يف حاالت أخرى إىل         . )٢٧(غراند جيده وأنشطة االجتار باألطفال    
 أيتام معينة ال تـستويف      عرقلة مساعي وزارة الصحة والرعاية االجتماعي الرامية إىل إغالق دور         

 شـبكة   ، على سبيل املثال، سعت الوزارة إىل إغالق       ٢٠٠٩مارس  /ففي آذار . املعايري املطلوبة 
، غري أن أحد (West African Support Community Network) يف غرب أفريقيا الدعم اجملتمعية

 ويقال إن املنظمـة     . حالوا دون حتقق مسعاها يف البداية      اًأعضاء جملس الشيوخ وضباطاً كبار    
وقد جنحت الوزارة بعد ذلك يف إغالق       . املذكورة متورطة يف تيسري عمليات تنب غري قانونية       

رفعـت  و. دون بوسكو لأليتام   طفالً مقيماً فيها إىل دار       ٣٤دار األيتام التابعة للشبكة وُنقل      
ة االجتماعيـة،   الشبكة دعوى للطعن يف اإلجراءات اليت اختذهتا ضدها وزارة الصحة والرعاي          

كما تسعى الوزارة إىل حتسني القواعـد واألنظمـة         . وال تزال القضية قيد النظر يف احملاكم      
املتعلقة بدور األيتام، وقد باشرت مناقشات مع مالكي هذه الدور بشأن وضع أنظمة جديدة              

  .تتعلق بتوفري الرعاية البديلة لألطفال يف ليبرييا
ني اجلنسني والنهوض بالطفل، التابعة للربملان، عمليـة        كما استهلت جلنة املساواة ب      -٢٥

صياغة قانون للطفل يشمل، يف مجلة أمور، شرعة حقوق الطفل والواجبـات احلكوميـة،              
وواجبات الوالدين وحقوقهما، ومعايري قضاء األحداث ومعايري عمل أخصائيي ومنظمـات           

ففي الوقت احلاضر،   . بديلة لألطفال محاية الطفل، باإلضافة إىل أحكام تتعلق بتوفري الرعاية ال        
تتوزع مسؤولية احلكومة عن محاية الطفل بني عدة وزارات وجلان، دون أن تكون هناك آلية               

وفضالً عن املساعي املذكورة آنفاً، تعكف وزارة الـصحة         . مركزية لصنع القرار أو املساءلة    
تماعية تتناوالن احتياجات  والرعاية االجتماعية على وضع سياسة وخطة وطنيتني للرعاية االج        

  .الفئات الضعيفة من األطفال
                                                           

نـوفمرب  /يا عن حالة حقوق اإلنسان يف ليبرييا يف الفترة تشرين الثاين          انظر تقرير بعثة األمم املتحدة يف ليبري       )٢٧(
 .٤٠، الفقرة ١٦، الصفحة ٢٠٠٨يونيه /حزيران - ٢٠٠٧
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  احلقوق االقتصادية واالجتماعية  -دال   
تعاين نسبة كبرية من سكان ليبرييا، وال سيما الفقراء يف املناطق الريفية واحلـضرية،         -٢٦

من حمدودية الوصول إىل اخلدمات الصحية وخدمات الرعاية االجتماعية، وبالتايل العجز عن            
وتسعى احلكومة الليبريية، عن طريق     . عمال حقوقهم االقتصادية واالجتماعية إعماالً كامالً     إ

  .تنفيذ استراتيجية احلد من الفقر، إىل حتسني إعمال هذه احلقوق شيئاً فشيئاً
ففي قطاع التعليم، ُسّرح املدرسون املتطوعون الذين كانوا ُيستخدمون بسبب عدم             -٢٧

تـدرجيياً مبدرسـني    إبداهلم  ، وجيري   )٢٨( يف أعقاب الرتاع   ني واملؤهلني كفاية املدرسني املدرب  
وتويل وزارة التعليم، يف تعيني هؤالء املدرسني، اهتماماً خاصاً للمدارس الواقعة يف            . مؤهلني

وعالوة على ذلك، فإن مثة خططاً إلعادة تأهيل ثالث مؤسسات لتـدريب            . املناطق الريفية 
  .الريفيةاملدرسني تقع يف املناطق 

 ٩٩٤مستوى مرتفعاً جداً يف ليبرييا، حيث تسجـل        النفاسية  وفيات  الوتبلغ معدالت     -٢٨
ويكمن أحد أسباب ارتفاع هذه املعدالت يف       .  والدة حية  ١٠٠ ٠٠٠حالة وفـاة من كل     

وملواجهة هذا التحدي، افتتحت وزارة الـصحة       . نقص موظفي الصحة املدربني تدريباً كافياً     
كما ُوضع خمطـط  . جتماعية مركزين لتوفري تدريب مدته عامان لتأهيل القابالتوالرعاية اال 

وصيغت كذلك سياسة للرعايـة     .  ممرضاً ٧٥للمنح الدراسية يهدف إىل تدريب ما جمموعه        
وسريكز تنفيذ هذه السياسة يف األمـد    . االجتماعية توخياً إلصالح قطاع الرعاية االجتماعية     

ألضعف وتعزيز قطاع الرعاية االجتماعية على صعد بناء القدرات؛ املباشر على محاية الفئات ا   
وتوفري حزمة أساسية من خدمات الرعاية االجتماعية؛ وحتسني تنسيق اخلـدمات؛ ووضـع             

  .القوانني واللوائح ذات الصلة وتعزيز ما يوجد منها

  املمارسات التقليدية الضارة  -هاء   
 والضارة واملنتهكة لكرامة الـشخص الـذي        يةال تزال املمارسات التقليدية التمييز      -٢٩

، واحملاكمات بالتعذيب، اليت يسُتخدم     ختان اإلناث وهي تشمل   .  يف ليبرييا   قائمةً ُتمارس حبقه 
 وممارسات القتل الطقوسي، والـضم القـسري إىل         ،)٢٩("ساسيوود"مستحضر  أحياناً  فيها  

  .)٣٠(مجعيات ثقافية سرية
                                                           

 ١١ ٣٨١، كان عدد املدرسني املدرجني يف كشوف املرتبات احلكوميـة           ٢٠٠٨ديسمرب  /يف كانون األول   )٢٨(
وعاً منهم كانوا حيظـون بـاعتراف        متط ٧ ٠٥٦ متطوع، على الرغم من أن       ١٠ ٠٠٠مدرساً وأكثر من    

 . وزارة التعليم وحيصلون على مكافآت مالية
واسـتخدام  . سامة أخرى، ويؤدي ابتالعه إىل الوفاة     واد  سام لشجرة معينة، أو من م     حلاء  ُيصنع من   سائل   )٢٩(

ـ    ٧٣هذا املستحضر يف إطار احملاكمات بالتعذيب هو أمر غري قانوين مبوجب املادة              ة  من القواعد واألنظم
 ).٢٠٠٠(املنقحة اليت تنظم األراضي الداخلية يف ليبرييا 

 .  للذكوربورو لإلناث ومجعية سانديتتمثل هذه اجلمعيات على وجه اخلصوص يف مجعية  )٣٠(
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رية هي هياكل ومؤسسات اجتماعية تقليدية تضم حمافل        وهذه اجلمعيات الثقافية الس     -٣٠
سن املشرفون على ، حيث ُتخضع الفتيات والفتيان "مدارس األدغال"ُيشار إليها عموماً باسم 

وتؤثر املشاركة يف مدارس    . البلوغ لتدريب صارم هبدف هتيئتهم ملرحلة البلوغ وحياة األسرة        
لتحاق الفتيات الكامل هبذه اجلمعية الـسرية       األدغال هذه على احلضور املدرسي، كما أن ا       

ويف حني يقول مسؤولون من وزارة الداخلية، املـسؤولة         . يقتضي إخضاعهن ملمارسة اخلتان   
ن املشاركة يف مدارس األدغال ينبغـي أن تكـون          إعن ترخيص عمل مثل هذه اجلمعيات،       

رد تقارير عن حدوث ف إىل ذلك أنه عندما تاضي. ، فإن احلال ليست كذلك دوماً)٣١(طوعية
انتهاكات أو عمليات ضم قسرية، فإن سلطات إنفاذ القانون والسلطات احمللية تتقاعس عادةً             

  . عن تناول هذه احلاالت أو حىت توجيه هتم جنائية بشأهنا
وعادةً ما تفضل اجملتمعات احمللية الريفية يف ليبرييا الفصل يف منازعاهتا عـن طريـق                 -٣١

ر هذا اخليار جزئياً بصعوبة الوصـول       وقد ُيفسَّ ". بالطريقة التقليدية " أو   احملاكمات بالتعذيب 
تمعات احمللية الريفية، وبـاألخص     جإىل العدالة عن طريق النظام الرمسي، ال سيما بالنسبة للم         

لقواعد واألنظمة املتعلقة باألراضي الداخلية تفـضي إىل        اخلاضعة ل ألن هذه اآلليات القضائية     
وأثناء الفترة املشمولة بالتقرير، نظمت شعبة دعم النظام القـانوين          . )٣٢(عةسبل انتصاف سري  

والقضائي التابعة لبعثة األمم املتحدة يف ليبرييا، بالتعاون مع شركاء وطنيني ومنظمات غـري              
ية ملناقشة ما إذا كانت القواعـد واألنظمـة املتعلقـة           رحكومية دولية، عدة منتديات تشاو    

والنظر، إذا كـان    نشئ نظاماً قانونياً منفصالً للمجتمعات احمللية الريفية،        باألراضي الداخلية ت  
وال تزال  .  اجلميع مبا حيفظ مصلحة   إمكانية مواءمته مع نظام العدالة الرمسي        األمر كذلك، يف  

   .هذه املناقشات مستمرة

  أنشطة حقوق اإلنسان اليت اضطلعت هبا بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا  -ثالثاً   
 موظفاً خمتـصاً حبقـوق      ٣٥يضم قسم حقوق اإلنسان واحلماية يف الوقت احلاضر           -٣٢

مـن  ) م(و) ل(٣اإلنسان مكلفني بتنفيذ الوالية املنوطة بالقسم على النحو احملدد يف الفقرة            
وبالتايل . بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا    أنشئت مبوجبه   الذي  ) ٢٠٠٣(١٥٠٩قرار جملس األمن    
  :ب بتحقيق ما يليفإن القسم مطال

                                                           
رد إدوارد والكر الثاين، مدير الثقافة يف وزارة الداخلية، وزانزان كاروور، رئيس جملس التقاليـد               مضمون   )٣١(

 ملناقشة  ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨لقة عمل نظمها قسم حقوق اإلنسان واحلماية يف         الوطين يف ليبرييا، أثناء ح    
 .املمارسات التقليدية الضارة ودور وزارة الداخلية على صعيد إدارة العدالة التقليدية

مثة مشروع حبثي مل ُينشر بعد يؤكد هذه التصورات، وهو مشروع عن جتارب ومفهوم القـضاء احمللـي                    )٣٢(
يات املتحدة للسالم بالتعاون مع جامعة جورج واشنطن واملركـز املعـين بدراسـة              يضطلع به معهد الوال   
 .االقتصادات األفريقية
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يا، رياملسامهة يف اجلهود الدولية املبذولة حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان يف ليب            )أ(  
بالتعاون يا وري األمم املتحدة يف ليب، يف حدود قدرات بعثةخاصة مع االهتمام بالفئات الضعيفة

كوميـة،  الوثيق مع سائر وكاالت األمم املتحدة، واملنظمات ذات الصلة، واملنظمـات احل           
  واملنظمات غري احلكومية؛

يف احلضور والقدرة والدرايـة     يا  ري بعثة األمم املتحدة يف ليب     تتيح أن   ضمان  )ب(  
  . تعزيز ومحاية ورصد حقوق اإلنسانجمال حقوق اإلنسان لالضطالع بأنشطة

  الرصد واإلبالغ  -ألف   
يبرييا، يف إطـار    املقاطعات اخلمس عشرة يف ل    مكاتب ميدانية يف مجيع     يدير القسم     -٣٣

وقد حدد القـسم  . االضطالع بواليته على صعيد الرصد ولضمان تغطية شاملة للبلد بأكمله    
من خالل أنشطة الرصد قضايا وشواغل تتعلق حبقوق اإلنسان، وعمل على التـصدي هلـا               

  .بالتعاون مع السلطات املعنية
يـة وأسـبوعية وشـهرية،      وأثناء الفترة املشمولة بالتقرير، أصدر القسم تقارير يوم         -٣٤

وساهم يف التقارير الدورية اليت ُيطلب تقدميها بانتظام يف إطار والية بعثة األمم املتحـدة يف                
حبالة حقوق اإلنـسان يف  علماً وهتدف هذه التقارير إىل إحاطة منظومة األمم املتحدة  . ليبرييا

ذ اإلجـراءات املالئمـة     شىت أحناء البلد، بغية تشجيع أصحاب املصلحة الرئيسيني على اختا         
، أصدر القسم تقريراً عاماً عـن       ٢٠٠٨ديسمرب  /ويف كانون األول  . وتيسري هذه اإلجراءات  

، ٢٠٠٨يونيـه   / إىل حزيـران   ٢٠٠٧نوفمرب  /حقوق اإلنسان يغطي الفترة من تشرين الثاين      
  .ويتضمن توصيات مفصلة إىل احلكومة واجملتمع الدويل

ة تقرير موضوعي عـن أوضـاع االحتجـاز يف          ويعكف القسم حالياً على صياغ      -٣٥
ويهدف هذا التقرير، املستند إىل عمليات تدقيق وتوثيق منهجية، إىل توجيه . السجون الليبريية

االنتباه إىل التحديات اليت تواجه قطاع اإلصالحيات وإىل االنتهاكات والتجاوزات احلاصلة           
  .اقصيف السجون، وإىل التوصية بإجراءات للتصدي هلذه النو

  إذكاء الوعي وبناء القدرات يف جمال حقوق اإلنسان  -باء   
اضطلع املوظفون امليدانيون بأنشطة متنوعة لتوعية القاعدة الشعبية، ال سيما بواسطة             -٣٦

حمطة اإلذاعة التابعة لبعثة األمم املتحدة يف ليبرييا وحمطات اإلذاعة احمللية للتطرق إىل قـضايا               
. وق اإلنسان والشواغل اخلاصة اليت تعين كل جمتمع حملي على حـدة  تتعلق بالوضع العام حلق   

وقد اختري هذا النهج بسبب املستوى املتدين جداً ملعدالت اإلملام بالقراءة والكتابة، وخباصـة              
  .وبالتايل فإن اإلذاعة تشكل وسيلة أجنع بكثري من املنشورات. يف املناطق الريفية
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 وأنشئت منتديات جديدة    )٣٣( حقوق اإلنسان  ياتكما استمر توسيع مبادرة منتد      - ٣٧
ويف حني تركزت املبادرة بشكل أساسي على إنـشاء         . يف كل مقاطعة من مقاطعات البلد     

  /منتديات يف املدارس، فقد التقى قسم حقـوق اإلنـسان واحلمايـة يف كـانون األول               
ة إحياء فكـرة     مبجموعة من طلبة القانون يف جامعة ليبرييا ملناقشة إمكاني         ٢٠٠٨ديسمرب  

  .منتديات حقوق اإلنسان يف اجلامعة
ومتثلت أهم مبادرة اتصاالت اضطلع هبا القسم خالل الفترة املشمولة بالتقرير يف         - ٣٨

احلملة اليت ُنظمت يف مجيع املقاطعات اخلمس عشرة يف البلد لالحتفال بيـوم حقـوق               
وقد . لعاملي حلقوق اإلنسان  اإلنسان الذي ُعّين مبناسبة الذكرى الستني لصدور اإلعالن ا        

الكرامـة  "ُنظمت يف هذا اإلطار أنشطة ترتكز على مشاركة اجلمهور متخـذةً شـعار     
وكان العديد من األنشطة اليت ُنظمت لالحتفال بالذكرى الـستني          ". والعدالة لنا مجيعاً  

ر اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، يتناول الصلة بني املـرأة والعنـف وحقـوق              ولصد
سان، وذلك يف إطار محلة الستة عشر يوماً من النشاط املناهض للعنف القائم علـى               اإلن

وقد ُنظمت األنشطة االحتفالية بالتعاون مع العديد من أقسام بعثة األمـم            . نوع اجلنس 
 وشارك فيها اجملتمـع املـدين واملـدارس         ،احملليةاحلكومية  املتحدة يف ليبرييا والسلطات     
  .فريق األمم املتحدة القطري ومنظمات حقوق اإلنسان و

وجنح القسم يف تنفيذ املرحلة األوىل من مبادرته الرامية إىل تيسري احتـرام سـيادة                 -٣٩
مـن  جديـدة  القانون، وذلك عن طريق توفري التدريب يف ميدان حقوق اإلنسان لكل دفعة        

هدفها إضـفاء   كما باشر القسم املرحلة الثانية من املبادرة، و       . موظفي جهاز الشرطة الوطين   
. طابع مؤسسي على هذا التدريب سواء يف أكادميية التدريب أم على املستوى القطري ككل             

ويواصـل  . بيد أن حتديد اجلهات املناسبة للمشاركة يف بعض املقاطعات كان مهمة عسرية           
كما وجـه   ". تدريب املدربني "القسم يف الوقت ذاته برناجمه التدرييب اخلاص ويراجع مبادرة          

محاية املرأة والطفـل    قسم  م جهوده لتدريب موظفي جهاز الشرطة الوطين العاملني يف          القس
  .على املسائل املتعلقة حبماية الطفل وقضاء األحداث

وتلقى اجملندون اجلدد يف القوات املسلحة الليبريية كذلك تدريباً يف ميدان حقـوق               -٤٠
، وهي الشركة األمنيـة الـيت       )Dyncorp(اإلنسان قّدمه القسم بتنسيق مع شركة دينكورب        

  .تعاقدت معها احلكومة الليبريية لتدريب قواهتا

                                                           
هتدف هذه املبادرة إىل إجياد ثقافة حقوقية بني فئات الشباب، وذلك عن طريق توفري التثقيف والتوعيـة يف                   )٣٣(

ؤها يف املدارس الثانويـة الليبرييـة       جمال حقوق اإلنسان للطلبة املنضمني إىل هذه املنتديات اليت جيري إنشا          
 .تقين من قسم حقوق اإلنسان واحلمايةبدعمٍ 
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  دعم مبادرات بناء املؤسسات  -جيم   
 والصحة والرعاية االجتماعية، فضالً عـن       ،تلقت وزارات العدل، والتعليم، والعمل      -٤١

 ويعـود الفـضل   .جلنة احلقيقة واملصاحلة، دعماً تقنياً متواصالً من القسم   السلطة التشريعية و  
جزئياً إىل املساعي املتواصلة اليت بذهلا القسم يف إدخال التعديالت اليت اعتمدهتا أخرياً السلطة              

مـايو  /التشريعية على قانون إنشاء اللجنة الوطنية املستقلة املعنية حبقوق اإلنـسان يف أيـار             
دعم إنشاء اللجنـة    ويعمل القسم مع احلكومة واألطراف الفاعلة يف اجملتمع املدين ل         . ٢٠٠٩

  .والشروع يف وضع خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان
وإذ يعمل القسم على زيادة تركيزه على احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،   - ٤٢

فإن املؤسسات احلكومية واجلهات صاحبة املصلحة املعنية، مبا فيها فريق األمـم املتحـدة              
ففـي  .  هنج حقوقي لتنفيذ استراتيجية احلد من الفقر       القطري، تتلقى دعماً يف جمال تطبيق     

، نظم القسم، بالتعاون مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، ٢٠٠٩مايو /أيار
. حلقة عمل تدريبية هتدف إىل بناء القدرات يف جمال مشاريع األعمال وحقوق اإلنـسان             

 موظفاً ميثلون   ٤٥ري، إىل جانب    وقد شارك يف هذا التدريب موظفو القسم والفريق القط        
الوزارات احلكومية والشركات الوطنية واملتعددة اجلنسيات والنقابات ومنظمات اجملتمـع          

كما أسهم كلٌ من القسم واملفوضية إسهاماً كبرياً يف إدماج حقوق اإلنـسان يف              . املدين
م، الـذي   إصالحات القطاع األمين، وذلك عن طريق مندوب املمثل اخلاص لألمني العـا           

التمثيل اإلثين واجلغرايف، فضالً عن حتقيـق      لتحسني  اضطلع بأنشطة دعوة تكللت بالنجاح      
القوات املسلحة  جتنيد أفراد   ، لدى    للنساء  يف املائة  ٢٠نسبة  بتخصيص  توازن بني اجلنسني    
  .الليبريية يف املستقبل

يـة حقـوق    كما استفاد القسم من الزخم الناشئ عن تصديق ليبرييا علـى اتفاق             -٤٣
، فوضع مشروعاً مع احلكومة الليبرييـة       ٢٠٠٧مارس  / آذار ٣٠األشخاص ذوي اإلعاقة يف     

دة السامية حلقوق اإلنسان بـشأن إعمـال        واملنظمات غري احلكومية ومفوضية األمم املتح     
وُنفذت املرحلتان األوىل والثانية من هذا املشروع بقيـادة         . احلقوق اليت تنّص عليها االتفاقية    

وُنظمـت  . العمل املعنية حبقوق اإلنسان واإلعاقة، اليت يشكل القسم أحـد أعـضائها     فرقة  
اجتماعات حتضريية وحلقات عمل تشاورية إقليمية اُتفق خالهلا على ورقة مـسائل تتعلـق              

وال يزال ُينتظر تنفيذ املرحلتني الثالثـة       . حبقوق اإلنسان واإلعاقة ووضع مشروع هلذه الورقة      
وع اللتني تشمالن تنظيم حلقة عمل وطنية للمصادقة على الورقة وإجـراء            والرابعة من املشر  

ويهدف جممل هذه العملية القائمة علـى       . حوار اجتماعي رفيع املستوى ألصحاب املصلحة     
املشاركة إىل بناء توافق اآلراء وحس االلتزام لدى احلكومة الليبريية والقطاع اخلاص وأسـرة           

ة، فضالً عن منظمات اجملتمع املدين على الـصعيدين الـوطين           األمم املتحدة واجلهات املاحن   
والدويل، بشأن وضع استراتيجية وطنية لتنفيذ االتفاقية يف ليبرييا، علـى أن تـستند هـذه                

  .االستراتيجية إىل ورقة املسائل اليت تعترب مرجعاً أساسياً يف هذا اجملال
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حـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة        وقد أُجنز عمل هام بالتعاون مع منظمة األمم املت          -٤٤
لدعم مساعي وزارة التعليم الرامية إىل إضفاء طابع مؤسسي على أنشطة التثقيف            ) اليونسكو(

يف جمال السلم واملواطنة وحقوق اإلنسان بإدماجها يف املناهج الدراسية للمراحل التعليمية من             
لتعليم أدلة تعليمية يف هذا اجملال،      وقد وضعت وزارة ا   . املرحلة األوىل إىل املرحلة الثانية عشرة     

، يف  ٢٠٠٩مـارس   /ومن مث ساعد القسم، يف آذار     . مبسامهة من القسم ومن شركاء آخرين     
بشأن مواضيع السلم واملواطنة وحقوق اإلنسان، استفاد       " لتدريب املدربني "تيسري حلقة عمل    

دي املراكز الثالثة ملصادر ومساعاملقاطعات اخلمس عشرة  أخصائياً تربوياً ليبريياً من ٥٥منها 
ويتعني على األخـصائيني التربـويني      . املعلومات املتعلقة بالسلم واملواطنة وحقوق اإلنسان     
  .املدرَّبني تدريب غريهم من التربويني يف مقاطعاهتم

  التوصيات  - رابعاً  
ضية تقدم مفو ،   جمال حتسني حالة حقوق اإلنسان يف ليبرييا        للتقدم احملرز يف   تعزيزاً  -٤٥

  : األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان التوصيات التالية
مفوضني يف اللجنة   ينبغي أن تعّين السلطة التنفيذية، على وجه األولوية،           )أ(  

 وأن تضمن تزويدها باملوارد على أمتّ وجـه وأن          الوطنية املستقلة املعنية حبقوق اإلنسان،    
  ؛)مبادئ باريس(صلة تيّسر عملها وفقاً للمعايري الدولية ذات ال

ينبغي للسلطة التشريعية، توخياً لتعزيز جدول أعمال املـصاحلة الـذي             )ب(  
تتبناه احلكومة، ودون املزيد من التباطؤ، أن تسّن القانون الـذين ينـشئ جلنـة معنيـة       

  باألراضي لتيسري اإلصالح الزراعي وتسوية املنازعات املتعلقة باألراضي؛
يا، بالتعاون مع اجملتمع الدويل، أن تتيح موارد كافية         ينبغي حلكومة ليبري    )ج(  

للمؤسسات الرئيسية يف نظام العدالة اجلنائية وأن توفر تدريباً واسع النطـاق للقـضاة              
واملّدعني العامني وحمامي الدفاع واحملققني لضمان سري إجراءات املقاضاة على حنو مأمون            

   إنشاء برنامج فعال وشامل حلماية الشهود؛كما يتعني. ومراعاة األصول القانونية الواجبة
 جلنة احلقيقة واملصاحلة  ينبغي إنشاء آلية فعالة لضمان سالمة ما يف حوزة            )د(  

  من معلومات وسجالت ووثائق، ال سيما تلك املصنفة سرية؛
يعّد نشر تقرير جلنة احلقيقة واملصاحلة خطوة واحدة على الدرب الطويل             )ه(  

بيـد أن   . ناء التالحم االجتماعي الدائم والسلم املستدام يف ليبرييـا        املفضي للمصاحلة وب  
تقرير جلنة احلقيقة واملصاحلة يتيح فرصةً لليبرييا كي تدفع عجلة املـصاحلة الوطنيـة إىل               

وينبغي أن يأخذ الشعب الليبريي توصيات اللجنة باالعتبار وأن يبحـث أفـضل         . األمام
  ؛السبل لتنفيذها
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در السلطة التنفيذية وجهاز القضاء على وجه االستعجال إىل   ينبغي أن تبا    )و(  
ن استمرار عمل هؤالء القضاة بصورة غـري        إتوضيح مركز قضاة الصلح للجمهور، إذ       

كما ينبغي أن تنظر    . قانونية يشكل انتهاكاً ملعايري حقوق اإلنسان املتعلقة باحملاكمة العادلة        
  ملتعلقة بقضاة الصلح؛احلكومة يف مراجعة جممل اآللية القضائية ا

ينبغي توفري تدريب واسع النطاق على املسائل املتعلقة بقضاء األحداث            )ز(  
كما ينبغـي أن  . جلميع القضاة، ريثما ُتنشأ حماكم خاصة لألحداث يف خمتلف أرجاء البلد   

تنشئ احلكومة مؤسسات إلعادة التأهيل وتقومي السلوك للمساعدة يف حسن سري نظـام             
  ؛ثقضاء األحدا

ينبغي أن حتدد وزارة العدل مجيع مراكز االحتجاز غري املرخصة وتقوم             )ح(  
كما ينبغي أن تشّيد احلكومة سجناً مركزياً واحداً على األقل يف املقاطعـات             . بإغالقها

اخلالية من مرافق االحتجاز، وهي تشمل حتديداً مقاطعات غبـاربولو، وريفرسـيس،            
  وغراند كرو؛

ن احلكومة مع اجملتمع الدويل واجملتمع املدين يف التوعيـة          ينبغي أن تتعاو    )ط(  
بقضايا تشمل النهوض بالطفل وأساليب التأديب غري العقابية وضرورة تعزيز دعم األسر،            

  من أجل تشجيع التالحم اجملتمعي واألسري ومنع تعرض األطفال لإلمهال؛
عمـل يف   ينبغي أن تواصل احلكومة وشركاؤها على الصعيد الـدويل ال           )ي(  

 الشامل الذي قدمه قـسم      ٢٠٠٧سبيل التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة يف تقرير عام         
يا، فيما يتعلق حبالـة حقـوق       ريحقوق اإلنسان واحلماية التابع لبعثة األمم املتحدة يف ليب        

اإلنسان يف دور األيتام، فضالً عن التقييم والرصد السنويني لدور األيتام يف ليبرييا الذي              
  ؛٢٠٠٨أغسطس /ته وزارة الصحة والرعاية االجتماعية يف آبأصدر

ينبغي حتديد دور األيتام غري املعتمدة اليت متارس أعماهلا حالياً وأن ُيعـاد      )ك(  
وينبغـي  . تقييمها لتبّين ما إذا كانت متتثل املعايري الدنيا لتشغيل مؤسسات رعاية الطفل           

 وأن ُيلّم مشل األطفال مع أسرهم أو أقارهبم         إغالق الدور اليت ال ترقى للمعايري املذكورة      
  أو جيري نقلهم إىل مؤسسات مالئمة؛

ينبغي أن حتظر احلكومة، مبوجب القانون، مجيع أشكال العنف املمـارس             )ل(  
  : حبق األطفال، وال سيما عن طريق اإلجراءات التالية

ضـي  من القواعد واألنظمة املنقحة اليت تنظم األرا      ) ز(٥٥تعديل املادة    '١'
من قانون العالقات املرتليـة يف      ) ٣(و) ٢(و) ١(٢-٢الداخلية، واملادة   

مـن  ) ب(٧٠- ١٤هذه األحكام مع املادة     ليبرييا، وأن تضمن توافق     
 من  ١٤ من الفصل    ٧١- ١٤ و ٧٠- ١٤الذي يعّدل املادتني    القانون  

قانون العقوبات اجلديد، والذي ينّص على عقوبة جلرميـة االغتـصاب           
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ف هذا القانون االغتصاب بأنه ممارسة عالقة جنسية مـع     ويعّر. اجلماعي
 ١٨ سنة إذا كان الفاعل بالغاً له من العمر          ١٨ضحية يقل عمرها عن     

وينبغي أن ينّص هذا التعديل بوضوح على احلـد األدىن          . عاماً أو أكثر  
الرضـا  لسن الزواج املنطبق يف الزجيات املدنية والعرفية معاً، وأن جيعل           

  لكال الطرفني شرطاً قانونياً واضحاً؛ احلر والكامل
 من قانون العقوبات، وهي املادة اليت جتيز اسـتعمال          ٨-٥إلغاء املادة    '٢'

 عاماً من قبل األشـخاص      ١٨القوة حبق القصّر الذين تقل أعمارهم عن        
  الذين يتحملون مسؤولية رعايتهم أو تأديبهم أو حفظ سالمتهم ؛

اً حتظر حتديداً ممارسة ختان اإلناث      تعديل قانون العقوبات لتضمينه أحكام     '٣'
  .وتعتربها جرمية

ينبغي للمجتمع الدويل، بالتعاون مع اجملتمع املدين واحلكومة، وحتديـداً            )م(  
وزارات الداخلية، والصحة والرعاية االجتماعية، والعدل، واإلعالم والثقافة والسياحة،         

مارسات تقليدية من قبيل ختان     أن تضطلع بأنشطة لتوعية اجلمهور بشأن اآلثار الضارة مل        
  اإلناث، واحملاكمات بالتعذيب، والقتل الطقوسي، والشعوذة؛

 من القواعد واألنظمة املنقحة اليت تنظم األراضي        ٧٣ينبغي إبطال املادة      )ن(  
الداخلية، واليت جتيز بعض أنواع احملاكمات بالتعذيب، وأن ُيعـّدل قـانون العقوبـات              

  راحةً على حظر وجترمي تنظيم هـذه احملاكمـات أو تيـسريها            لتضمينه أحكاماً تنّص ص   
  أو التواطؤ يف إجرائها؛

وتطلب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إىل اجملتمـع الـدويل أن               -٤٦
يواصل تقدمي كل ما ميكنه من مساعدة لتيسري التنمية وحتسني حالة حقـوق اإلنـسان               

  .بريياوتوطيد دعائم السلم واألمن يف لي
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  املرفق

  خريطة ليبرييا    

 
        


