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  .٠٥/١٠افُتتحت اجللسة الساعة   
  

ــارير املقدمــ   ــر يف التق ــراف مبوجــب    النظ ــدول األط ــن ال ة م
  )تابع ( من االتفاقية١٨ املادة

ــث وا       ــاين والثالـ ــة، الثـ ــة اجملمعـ ــارير األوليـ ــع التقـ لرابـ
؛ (CEDAW/C/LBR/6واخلـــــــــامس والـــــــــسادس لليربيـــــــــا   

CEDAW/C/LBR/Q/6 و (Add.1 

بناء على دعوة من الرئيـسة، أخـذ أعـضاء وفـد ليربيـا                - ١
  .أماكنهم على طاولة اجتماعات اللجنة

ــسيدة غــايفلور   - ٢ ــا (ال ــا  ): ليربي قالــت إن حكومــة ليربي
ولـديها  . تدرك التحديات املـستمرة الـيت تواجـه املـرأة يف البلـد          

التزام قوي بتنفيذ االتفاقيـة، وهـي فخـورة بـاخلطوات الكـبرية              
أما إعداد التقريـر،    . اليت خطتها لتحقيق املساواة للمرأة والفتاة     

الــذي يــسهم كقاعــدة أساســية نزيهــة لتقيــيم التقــدم يف حتقيــق  
املساواة بـني اجلنـسني يف املـستقبل، فإنـه ميثـل حتـدياً، ال سـيما                 

ــة  لبلــد وشــعب خرجــا تــ  . واً مــن ســنوات مــن األزمــات املدني
ومجيع البيانات تقريبـاً املـستخدمة يف التقريـر أصـبحت متاحـة             
فقط يف العام املاضي، ويف بعض اجملاالت، مل تكـن املعلومـات            

  .الضرورية متاحة
وقالت إنه تسليماً بالتمييز املستمر الذي يواجـه املـرأة            - ٣

ــاة   ــة ملراعـ ــا أولويـ ــا، أعطـــت ليربيـ ــور  يف جمتمعهـ ــيم املنظـ  تعمـ
اجلنساين يف عمليـة التنميـة فيهـا وتعمـل جبـد ونـشاط لكـسب                
أرض جديــدة للمــرأة يف جمــاالت االقتــصاد وســيادة القــانون      

وتتعرض املـرأة لإليـذاء واالسـتغالل    . والصحة والتعليم واألمن  
وعـدد  . اجلنسي، ومعـدل وفيَّـات اُألمهـات آخـذ يف االرتفـاع           

نويـة وعـدد النـساء كـبري جـداً يف           الفتيات قليل يف املـدارس الثا     
ومــن مث حــددت . قطاعــات االقتــصاد غــري النظاميــة والزراعيــة

احلكومة أولويات السياسات والـربامج جلعـل حقـوق املـرأة يف            
ــة ــه     . املقدم ــة توجي ــشأت جلن ــة أن ــذكر أن احلكوم واجلــدير بال

 مـن األهـداف اإلمنائيـة وتـضطلع         ٣وطنية بشأن حتقيق اهلدف     
ولـه حكومـة الـدامنرك ملـساعدة اجلهـود الـيت            بربنامج رئيـسي مت   

وبـــدأ الربنـــامج بالفعـــل بتوزيـــع أدوات . تبـــذهلا تلـــك اللجنـــة
  .الزراعة والبذور وجتهيز اآلالت الالزمة للمرأة الريفية

وأضافت قائلة إن احلكومة، مـن خـالل وزارة التنميـة            - ٤
وشـــؤون اجلنـــسني وبـــدعم مـــن الـــصندوق االســـباين للمـــرأة   

الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا، تنفذ حاليـاً      األفريقية و 
وسـيقدم  . مشروعاً يرمي إىل حتسني الرفـاه االقتـصادي للمـرأة         

املشروع الـذي يـستغرق عـامني قروضـاً ائتمانيـة جزئيـة لنحـو               
 من النـساء الـضعيفات والناجيـات مـن العنـف القـائم              ٣ ٠٠٠

ــز مخــسة مراكــز        ــضالً عــن جتهي ــوع اجلــنس، ف ــى أســاس ن عل
وبـدعم مـن مؤسـسة نايـك والبنـك الـدويل وحكومـة              . سائيةن

ــتمكني      ــشروع الـ ــذ مـ ــصدد تنفيـ ــة بـ ــإن احلكومـ ــدامنرك، فـ الـ
االقتــصادي للمراهقــات، وتقــدمي مهــارات اقتــصادية جديــدة،  
وإعداد الفتيات للدخول يف القطاع النظامي من خالل العمـل          

 ،٢٠٠٩يوليـه  /ويف متوز. بأجر أو لتعزيز نشاط إقامة املشاريع    
بــدأت احلكومــة تنفيــذ برنــامج املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني  
املرأة اقتصادياً لزيادة وصوهلا إىل االئتمان وانتقاهلا إىل القطـاع        
النظامي وحتسني فرص حصول املرأة والفتـاة علـى التعلـيم مـع             

  .التركيز على التعليم الثانوي وبرامج حمو أمّية الكبار
منظمـة اهلجـرة الدوليـة،    وأشارت إىل أنه بـشراكة مـع        - ٥

تعكف احلكومة حاليـاً علـى االنتـهاء مـن إجـراء تقيـيم للتنفيـذ                
ــات       ــساء والفتي ــة للن ــساعدة الفردي ــدمي امل ــشروع تق ــشترك مل امل

واهلدف الكلي هـو املـسامهة يف الـسالم         . املتضررات من الرتاع  
ــاش     ــق االنتعـ ــالل حتقيـ ــن خـ ــا مـ ــتقرار يف ليربيـ ــن واالسـ واألمـ

تمعات املتأثرة من الرتاعات واليت تضم نـساء        االقتصادي يف اجمل  
  .وفتيات ارتبطن بالرتاع املسلح ومل يتم استيعاهبن يف اجملتمع

وقالت إن األولوية الرئيسية هي سد فجـوة االلتحـاق            - ٦
ــسرب       ــدل ت ــادة مع ــن زي باملدرســة واحلــد يف نفــس الوقــت م
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ولدى وزارة التعليم عدد مـن املبـادرات        . الفتيات من املدارس  
جلاريــة تــستهدف تعزيــز التحــاق الفتيــات باملــدارس وحتــسني   ا

ونتيجـــة لـــذلك، حتـــّسن االلتحـــاق . معـــدل البقـــاء يف التعلـــيم
ــن    ــة مــ ــدارس الدولــ ــدائي يف مــ ــالتعليم االبتــ ــة ٦٠بــ  يف املائــ

يف املائــــة للفتيــــات خــــالل العــــام الدراســــي  ٤٠ و لــــألوالد
 يف ٤٥ يف املائـــة لـــألوالد و  ٦٥ ليـــصل إىل ٢٠٠٥-٢٠٠٤

ومن املتوقع  . ٢٠٠٨-٢٠٠٧ئة للفتيات يف العام الدراسي      املا
.  مزيـداً مـن التحـّسن     ٢٠٠٩-٢٠٠٨أن تبني البيانات للفتـرة      

وباإلضافة إىل ذلك، وضعت احلكومـة خططـاً أخـرى عديـدة             
يف منـاطق مـستهدفة     “ صـديقة للفتيـات   ”تشمل بنـاء مـدارس      

 ومراكز لرعاية الطفل ُتـدار جمتمعيـاً ونظمـت محـالت للتوعيـة            
واالمتداد وبرامج إرشادية للفتيات وكذلك تدريب املدرسـني        

  .الذي يعطي األولوية ملشاركة املرأة
وقالت إن احلكومة ملتزمة بالتنفيذ التـام لقـرار جملـس             - ٧

ووضـعت خطـة    ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥األمن التابع لألمم املتحـدة      
وجــار إنــشاء أمانــة عامــة يف . عمــل وطنيــة لتنفيــذ هــذا القــرار

ــذ     وزارة شــؤو ــسيق تنفي ــة لتن ــسني والتنمي ــني اجلن ــساواة ب ن امل
وباإلضافة إىل ذلك، من املقرر إنشاء فرقة عمـل         . خطة العمل 

  .لضمان نشر معلومات عن خطة العمل
ويف حماولة للحد من ارتفاع معدل العنف القائم على           - ٨

ــن        ــرأة يف أم ــشاركة امل ــادة م ــز زي ــوع اجلــنس ولتعزي أســاس ن
احلكومــة برناجمــاً للــشرطة اجملتمعيــة يف اجملتمــع احمللــي، أنــشأت 

مجيـــع أحنـــاء البلـــد، كـــشراكة بـــني الـــشرطة الوطنيـــة الليربيـــة  
واجملتمـــع احمللـــي اعترافـــاً بـــالترابط واملـــسؤولية املـــشتركة بـــني 
الــشرطة واجملتمــع احمللــي يف ضــمان تــوفري بيئــة آمنــة جلميــع        

  .املواطنني من الذكور واإلناث على السواء
ن احلـصول علـى األرض هـو أحـد املقومـات            وإمياناً بأ   - ٩

الرئيسية لتمكني املرأة اقتصادياً، ترى احلكومة أن وجود جلنـة          
إلصالح األراضي سيعمل على إزالـة احلـواجز الـيت متنـع متلّـك          

ــألرض  ــرأة لـ ــالح    . املـ ــة إصـ ــشاء جلنـ ــانون إنـ ــافت أن قـ وأضـ
  .األراضي فإنه بانتظار توقيع رئيسة اجلمهورية

، أنـشأت   ٢٠٠٩يونيـه   /ة إنه يف حزيـران    وأردفت قائل   - ١٠
رئيسة اجلمهورية جلنة إصالح األراضـي وفوضـتها باإلشـراف          
علــى مجيــع عمليــات إصــالح القــوانني، مبــا يف ذلــك إصــالح    

وبـدعم مـن مكتـب      . القوانني التمييزية اليت مل يتم إلغاءها بعـد       
مستــشار الــشؤون اجلنــسانية يف بعثــة األمــم املتحــدة يف ليربيــا، 

حلكومة بإجراء حتليل للقوانني الوطنية لتحديد تلك الـيت     تقوم ا 
وستــسهم نتــائج التحليــل كأســاس  . تكــون متييزيــة ضــد املــرأة 

  .للدعوة الرامية إىل تغيري هذه القوانني
ــة      - ١١ ــرص الوصــول إىل العدال وأشــارت إىل أن حتــسني ف

وســتقدم الوحــدة   . مــن بــني األولويــات الرئيــسية للحكومــة     
ملعنيــة جبــرائم العنــف القــائم علــى أســاس نــوع  املنــشأة حــديثاً ا

اجلـــنس خـــدمات قـــضائية ودعـــم للناجيـــات مـــن اإلســـاءات   
كمــا نــص النظــام األساســي إلنــشاء حمكمــة اجلــرائم  . اجلنــسية

اجلنسية على وجود أقسام يف دوائر احملـاكم للنظـر يف حـاالت             
وهنـاك  . اإلساءات اجلنسية يف مجيع الُشعب الفرعيـة الـسياسية        

مة للتثقيف والـدعوة لتـشجيع النـساء علـى املـشاركة            برامج عا 
  .يف نظام العدالة الرمسي

وقالــت إنــه مت إصــدار مــشروع ثــان للــسياسة الوطنيــة   - ١٢
اجلنـــسانية وجتـــري حاليـــاً مـــشاورات إضـــافية يف أحنـــاء البلـــد  
ستؤدي إىل التصديق على الصعيد الوطين على مـشروع هنـائي        

رة شـؤون املـساواة بـني       كما حققـت وزا   . خالل العام اجلاري  
اجلنــسني والتنميــة تقــدماً مطــرداً بــشأن تــشكيل احملفــل الــوطين 

ــسانية ــه  . للـــشؤون اجلنـ ــا جمموعـ ــزم مـ  مـــن وزارات ١٩ويعتـ
 وزارة إنــــشاء نقــــاط اتــــصال ٢١احلكومــــة البــــالغ عــــددها 

ــسانية ــرق     . جن ــشكيل ف ــادة ت ــك، جيــري إع وباإلضــافة إىل ذل
احلامسـة يف منـهاج     االً  عمل مواضيعية تستند إىل اإلثىن عشر جم      

ويف جهـد مبـذول لتعزيـز مـشاركة املـرأة           . وخطة عمل بيجني  
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يف العمليــة الــسياسية، مت تقــدمي مــشروع قــانون اإلنــصاف إىل  
ــشريعي إلصــداره   ــس الت ــى    . اجملل ــانون عل ــشروع الق ــنص م وي

 يف املائــة مــن النــساء كحــد أدىن لتمثيــل املــرأة      ٣٠انتخــاب 
ياكل الرئيسية والفرعيـة لكـل    كعضوة ورئيسة يف األجهزة واهل    
  .حزب سياسي مسجل يف ليربيا

ويف مسعى إلجياد وعـي عـام وتوعيـة اجلمهـور بـشأن               - ١٣
حمتـوى االتفاقيـة، عّولـت وزارة شـؤون املـساواة بـني اجلنـسني        

ــام     ــوعي الع ــة إلذكــاء ال ــة كثيف ــى محل ــة عل ــاج . والتنمي ومت إنت
االتفاقيـة  متثيليات مصغرة تقوم على أساس نص مبسط حملتوى         

وجيري إذاعتها حالياً يف حمطة اإلذاعـة احملليـة وتـؤدى يف زوايـا             
  .الشوارع ويف اجملتمعات احمللية املختلفة

ــة       - ١٤ ــة احلقيق ــر أمهي ــا كــان األكث ــه رمب ومــضت تقــول إن
القائلة بأن مجيع التوصـيات الـواردة يف تقريـر ليربيـا املقـدم إىل              

. منائيـة الثالثيـة للحكومـة     اللجنة قد أُدجمت يف االسـتراتيجية اإل      
واحلكومــة ملتزمــة  . ويــتم متابعتــها مجيعــاً ألغــراض املــساءلة    

  .بإحراز تقدم حنو حتقيق تلك األهداف يف السنتني القادمتني
  

  ٢ و ١املادتان 
قــال إنــه ســعيد لكــي يعــرف بأنــه   : الــسيد فلنترمــان  - ١٥
. إنـــشاء جلنـــة إصـــالح القـــوانني منـــذ كتابـــة هـــذا التقريـــر   مت

 أنه يرغب يف معرفة أولويات اللجنة وما إذا كان مـن   وأضاف
املتوخى وضع قانون عام بشأن املساواة، مبـا يف ذلـك املـساواة       

ــراد إصــالحها      ــوانني امل ــك الق ــسني، ضــمن تل ــني اجلن ــع . ب وم
مالحظـــة أن التقريـــر أشـــار إىل إعـــادة تـــشكيل جلنـــة حقـــوق 
إذا اإلنــسان، ســأل مــا إذا كانــت اللجنــة قــد أُنــشئت حاليــاً، و

كان األمر كذلك، ما إذا كانت واليتها، تشمل، علـى سـبيل            
  .األولوية، معاجلة املسائل املتصلة باملساواة بني اجلنسني

وبعــد أن الحــظ وجــود بعــض البيانــات املتناقــضة يف     - ١٦
التقريــر بــشأن مركــز االتفاقيــة يف القــانون الــداخلي يف ليربيــا،  

ــة ســأل عــن العراقيــل الــيت حتــول دون اإلســراع    بنــشر االتفاقي

وملــا كــان يــدرك أن التأهيــل . وهــي فيمــا يبــدو خطــوة صــغرية
  أطول أجـالً بكـثري، فإنـه سـأل عمـا           واإلدماج يشكالن عملية  

  .إذا كان ذلك أيضاً ضمن أولويات جلنة إصالح القوانني
ــيالين  - ١٧ أعربـــت عـــن تقـــديرها لـــصراحة  : الـــسيدة أمـ

ة تواجـه املـرأة يف     التقرير، وسرده تفصيالً بأمانة، مشاكل كثري     
) ٢٠٠٠ (١٣٢٥وأضافت أن تنفيذ قرار جملس األمـن        . ليربيا

هــام جــداً للجنــة، ألنــه مــن الــضروري إرســاء ســيادة القــانون  
ومـــن . بأســـرع مـــا ميكـــن، ال ســـيما لتـــوفري احلمايـــة للمـــرأة  

املعروف جيـداً تـصميم الرئيـسة إلـن جونـسون سـريليف علـى               
 النظــام القــانوين مــسألة جعــل املــساواة واقعــاً، لكــن ازدواجيــة

ــاً بــني األشــخاص أمــام القــانون      ــزاً فعلي حامســة ألهنــا ختلــق متيي
ــشأها       ــتناداً إىل منـ ــاملرأة، اسـ ــق بـ ــا يتعلـ ــضاعفاً فيمـ ــزاً مـ ومتييـ

ــة  ــز  . اجلغــرايف وأصــوهلا اإلثني ومبــا أن الدســتور ال يعــاجل التميي
حتديداً، وحيث ال يوجد بعد قانون حمدد بشأن املساواة، فـإن            

ــق    هــذا  ــوط هبــا حتقي النظــام االزدواجــي يعــين أن األجهــزة املن
املساواة ضـعيفة جـداً، وينطـوي علـى خطـر إمكانيـة اسـتمرار               

ومـع وجـود    . العنف ضد املرأة وإفـالت مرتكبيـه مـن العقـاب          
استعداد فيما يبـدو لـسّن قـانون لتحـسني تلـك احلالـة ولتعزيـز                

ــة القــضائية والــشرطة أيــضاً، إال أ   ــه مــن  تــدريب أعــضاء اهليئ ن
  .الضروري حتقيق تنمية البلد يف إطار سيادة القانون

وسألت عن ترتيب األولويات يف تناول اإلصـالحات          - ١٨
ذات االهتمــام للمــرأة، وكيــف تعتــزم احلكومــة القــضاء علــى   

ــز اجملتمــع الليــربي    . العنــف، وتــراث احلــرب الــذي مــا زال ميي
ــة معلومــات     وأعربــت عــن اهتمامهــا أيــضاً باحلــصول علــى أي
حول االستعدادات املعتزم القيـام هبـا بـشأن انتـهاكات حقـوق         
اإلنسان أثناء احلرب، ال سيما فيما يتعلـق بـاملرأة، الـيت كانـت      

وأضـافت أنـه مت إعـادة إقـرار عقوبـة           . الضحية الرئيسية للعنف  
اإلعدام يف ليربيا، وهو إجراء خيـالف رؤيـة اللجنـة عـن سـيادة               

كيــد مــن جديــد علــى أن  القــانون وأعربــت عــن األمــل يف التأ 
  .إعادة األخذ هبذه العقوبة إجراء مؤقت



CEDAW/C/SR.901  
 

09-43845 5 
 

ــيمونوفيتش   - ١٩ ــسيدة شـ ــود  : الـ ــد أن الحظـــت وجـ بعـ
لغــة إثنيـــة يف ليربيـــا، ســـألت عـــن اخلطـــط الراميـــة لنـــشر   ١٦

وسألت أيضاً عن كيفية تنـسيق تأهيـل االتفاقيـة مـع            . االتفاقية
، عملــييت إصــالح القــوانني واإلصــالح الدســتوري املتالزمــتني  

ومــا إذا كانــت احلكومــة قــد تنظــر يف إدخــال تعــديالت علــى  
ــور يف       ــى الف ــة عل ــدات الدولي ــاج املعاه ــسمح بإدم الدســتور ت
القانون الداخلي، ومـن مث التحـّول مـن نظـام قـانون ازدواجـي           

وبعــد أن أشــارت إىل أن بعثــة األمــم . إىل نظــام قــانون موحــد
 القــوانني املتحــدة يف لرييــا بــصدد مــساعدة احلكومــة يف حتديــد

اليت تعّد متييزية، أعربت عن األمل يف أن يـساهم أيـضاً احلـوار              
ــدمي        ــن خــالل تق ــة م ــك العملي ــة يف تل ــع اللجن ــاء احلــايل م البنَّ

. منظـــور بـــشأن تنـــاغم خمتلـــف بنـــود التـــشريع مـــع االتفاقيـــة 
أن تنفيـذ املالحظـات اخلتاميـة قـد يـساعد احلكومـة علـى             كما

  .معاجلة القوانني التمييزية
 مـــن االتفاقيـــة أوضـــحت التـــزام ٢وقالـــت إن املـــادة   - ٢٠

ــساواة بــني الرجــل      ــدأ امل ــضرورة إدراج مب ــدول األطــراف ب ال
وطلبـت معلومـات   . واملرأة إما يف الدسـتور أو يف قـانون حمـدد          

عن كيفية اعتزام احلكومة تقدمي تعريـف للقـضاء علـى التمييـز             
ــادة       ــاء يف امل ــا ج ــع م ــرأة يتمــشى م ــن االتفاق١ضــد امل ــة م . ي

وأضافت أن األحكام الراهنة يف الدسـتور تـنص ببـساطة علـى             
  .حظر التمييز القائم على أساس نوع اجلنس

قالـت إنـه مت بالفعـل إنـشاء         ): ليربيا (السيدة مورغان   - ٢١
ــة إصــالح       ــع جلن ــاق م ــسان وســتعمل باالتف ــوق اإلن ــة حق جلن
القــوانني لــضمان احتــرام ليربيــا مجيــع الــصكوك الدوليــة بــشأن 

ــوق  ــرأة     حق ــوق امل ــصل حبق ــيت تت ــك ال ــسان، ال ســيما تل . اإلن
وجيري اختاذ خطوات ليتسىن تأهيل االتفاقية بأسرع مـا ميكـن           

  .بعد القيام بنشرها
ومـــضت قائلــــة إن ســــيادة القـــانون أحــــد العناصــــر     - ٢٢

األساســية يف وثيقــة الــسياسة املركزيــة للحكومــة، اســتراتيجية  

اري إعـدادها تتـصل   وأحد اخلطط الكـثرية اجلـ   . احلد من الفقر  
بقوة الشرطة الوطنية الليربيـة، الـيت تـضم حاليـاً وحـدة حلمايـة               

  . مقاطعة١٥املرأة يف مقاطعات البلد البالغ عددها 
وفيما يتعلـق بعقوبـة اإلعـدام، أشـارت إىل أنـه مل يـتم                 - ٢٣

ومـع ذلـك، تـصدر      . ١٩٨٠تنفيذ أي إعـدام رمسـي منـذ عـام           
االت حمــــددة ملحَّــــة،  حــــأحيانــــاً أحكــــام قانونيــــة ملواجهــــة

األخذ بعقوبة اإلعدام مبوجب قـانون فيمـا يتعلـق بالـسرقة             ومت
وتعمـل  . باستخدام الـسالح، وهـي ظـاهرة جتتـاح البلـد حاليـاً            

رئيسة اجلمهوريـة بالفعـل بالتعـاون مـع جلنـة إصـالح القـوانني               
  .بشأن هذه املسألة

قالـت يف معـرض اإلشـارة       ): ليربيـا  (السيدة غـايفلور    - ٢٤
نكليزيـة ليربيـة    اقية، إهنا الحظت استخدام البلد إ     نشر االتف إىل  

وباإلضــافة إىل ذلــك، . مبــسطة يــستطيع معظــم النــاس فهمهــا 
وميكـن  . هناك عدد صغري من اللغات املألوفة يف معظم املنـاطق      

ــسيطة جــداً      ــة الب ــذه االنكليزي ــة هب ــبري عــن االتفاقي ــادة التع . إع
نـــاطق الريفيـــة وســـتعمل احلكومـــة مـــع حمطـــات اإلذاعـــة يف امل

ــة اســـتخ  ــدة  لتحديـــد كيفيـ دام أي مـــن تلـــك الـــصيغ أو واحـ
أخرى من اللغات املفهومـة علـى نطـاق شـائع لكـي يـدرك                أو

  .األشخاص العاديون أحكام االتفاقية والفوائد اليت تقدمها
 ١٣٢٥وأضـــــافت قائلـــــة إن قـــــرار جملـــــس األمـــــن   - ٢٥

أداة يعّد مبثابة معلم، وتنوي احلكومـة اسـتخدامه كـ         ) ٢٠٠٠(
ملواجهــة صــانعي الــسياسات وحتقيــق املــساءلة بــشأن مــا يلــزم   

والنـساء متحمـسات لتحقيـق إمكانـات        . القيام به لصاحل املرأة   
فــاملرأة مل تعــد جتلــس يف ظْهــر احلجــرة وتــشهد  : ذلــك القــرار

وكمـا قالـت رئيـسة اجلمهوريـة، إهنـا          . الرجل يتخذ القـرارات   
املشاركة بالكامـل يف    تعد مهتمة بالتمثيل الرمزي، بل تريد        مل

  .صنع القرار
ــان   - ٢٦ ــسيدة مورغـ ــا (الـ ــاك إرادة  ): ليربيـ ــت إن هنـ قالـ

وعلى الرغم مـن أن  . سياسية مستمرة للقضاء على االغتصاب 
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الرعاية الطبية لضحايا االغتصاب ال تـزال تـشكّل حتـدياً، فـإن             
مجعيـة احملاميــات يف ليربيــا تعمـل بالتعــاون مــع وزراء احلكومــة   

اخلاصــة لــضمان حــصول املــرأة الريفيــة واحلــضرية   والعيــادات 
ويف مبادرة مـن جانـب      . على تلك الرعاية يف حالة االغتصاب     

الوحدة اجلديدة املعنية باجلرائم اجلنسية واجلـرائم القائمـة علـى        
أساس نوع اجلنس، ُيساق الـضحايا إىل أمـاكن الرعايـة الطبيـة            

علـى الـرغم    و. ليتسىن مجع األدلة وحفظها على النحـو املالئـم        
من صعوبة مقاضاة جرائم االغتصاب غـري املبلّـغ عنـها، حتجـم        
النساء عن التقدم لإلبالغ خشية الوصم؛ وتعمل وزارة العدل         
ووزارة شؤون املـساواة بـني اجلنـسني والتنميـة إلذكـاء الـوعي              

  .يف هذا الصدد
  

  ٣املادة 
سألت عمـا إذا كانـت الـربامج الـيت          : السيدة نيوبوير   - ٢٧

فيــذها لبنــاء قــدرة وزارة شــؤون املــساواة بــني اجلنــسني  بــدأ تن
والتنمية، على النحو الوارد يف رد الدولة الطـرف علـى سـؤال             

 يف األسـئلة والقـضايا، قـد عاجلـت علـى النحـو       ٨اللجنـة رقـم   
ــر     ــذكورين يف التقري ــوارد امل ــة امل ــوظفني وقل . الكــايف نقــص امل

افية عـن   وسيكون من املفيد أيضاً احلصول على معلومـات إضـ         
االحتياجـــات الفعليـــة للـــوزارة املـــذكورة مـــن حيـــث املـــوارد  

ومع اإلشادة بشروع احلكومـة     . البشرية والتمويل والسوقيات  
يف صياغة سياسة وطنية جنسانية، فإهنا تتـساءل ملـاذا تـستغرق            

وكان ينبغي أن توضع تلك الـصياغة       . هذه العملية وقتاً طويالً   
ــة، بين   ــل يف صــورهتا النهائي ــزال جتــري    بالفع ــع ال ت ــا يف الواق م

وطالبت بضرورة أن توضـح الدولـة      . مشاورات إضافية بشأهنا  
مقدمة التقرير ما إذا كانـت االتفاقيـة ُتـستخدم كإطـار قـانوين              
يف عملية الصياغة؛ وما إذا كان الربملـان الـوطين يتلقـى تقـارير              
منتظمة عن عملية الصياغة حيث يلزم املصادقة علـى مـشروع           

وطنيــة يف هــذا الــشأن؛ ومــا إذا كــان مت حتديــد أي   الــسياسة ال

إطــار زمــين أو مؤشــرات لقيــاس التقــدم احملــرز يف تنفيــذ تلــك   
  .السياسة اجلنسانية الوطنية

قالــت إنــه مت إحــراز تقــدم ): ليربيــا (الــسيدة غــايفلور  - ٢٨
فقـد اسـتفادت وزارة شـؤون املـساواة         . كبري منذ نشر التقريـر    

نتـداب موظـف تقـين تـابع لربنـامج      بني اجلنـسني والتنميـة مـن ا     
اخلدمة التنفيذية العليـا، وكـذلك مـن احلـصول علـى دعـم مـن             

وســيتم علــى مــدى الــسنوات الــثالث  . زمــالء أُســرة ســكوت
ــة     ــة التنمي القادمــة احلــصول علــى حنــو مليــون دوالر مــن وكال
ــشار        ــوفري مست ــيح ت ــا يت ــدرات مم ــاء الق ــة لبن ــة الدامنركي الدولي

ــسانية ومنــس  ــدرة منــسقي   للــشؤون اجلن ــة ق قني إقليمــيني لتقوي
شـــؤون املقاطعـــات باإلضـــافة إىل تـــوفري مـــوظفني لـــشؤون       

ــصادي  ــتمكني االقت ــات    . ال ــستوى املقاطع ــى م ــضا عل ــدأ أي وب
ــن        ــدعم م ــشباب ب ــن ال ــامج وطــين للمتطــوعني م انطــالق برن

. برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ووزارة الــشباب والرياضــة     
ــساواة  ــؤون املـ ــتقطبت وزارة شـ ــة  واسـ  بـــني اجلنـــسني والتنميـ

بنجــاح وزارات أخــرى لــدعم مراكــز االتــصال اجلنــسانية مــن 
  .خالل ميزانياهتا اخلاصة هبا

وفيمــا يتعلــق بالــسياسة الوطنيــة اجلنــسانية، قالــت إنــه    - ٢٩
مــن املهــم اســتخدامها لرصــد تنفيــذ مجيــع اخلطــط والــصكوك  

وأضـافت أن   . ذات الصلة هبذا الشأن اليت مت وضـعها مـن قبـل           
وضع السياسة الوطنيـة اجلنـسانية يف صـورهتا النهائيـة اسـتغرق             
وقتــاً طــويالً بــسبب نقــص اخلــربات الداخليــة؛ كمــا أن تعــيني  
املستشارين، الذين يتركون أحياناً املشروع قبل إهنـاء عملـهم،        

وتتطلع الـوزارة املعنيـة إىل االنتـهاء        . كان يستهلك وقتاً طويالً   
  .من هذه العملية

 املــوارد املاليــة، قالــت إن هنــاك أولويــات ومــن حيــث  - ٣٠
وعلـــى الـــرغم مـــن عـــدم اعتمـــاد ميزانيـــة . تنافـــسية يف ليربيـــا

للشؤون اجلنسانية كواحد من إجراءات الـسياسة العامـة، فـإن           
ــع       ــل مـ ــة تعمـ ــسني والتنميـ ــني اجلنـ ــساواة بـ ــؤون املـ وزارة شـ
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الوزارات األخرى لضمان معاجلة املسائل اليت متس املرأة علـى          
وعلــى ســبيل املثــال، ســيؤول التمويــل ملعاجلــة   .  املالئــمالنحــو

مــسألة وفيــات اُألمهــات إىل وزارة الــصحة بــدالً مــن وزارة      
شؤون املساواة بني اجلنسني والتنميـة، لكـن تـرى الـوزارة أهنـا              
تقوم بعملها إذا ما أولـت بـرامج الوكـاالت األخـرى اهتمامـاً              

  .مالئماً الحتياجات املرأة
  

  ٤املادة 
الحـظ أنـه علـى الـرغم مـن األخـذ            : لسيد فلنترمـان  ا  - ٣١

ــزام      ــتم االلت ــسياسية، مل ي ــشاركة ال ــدابري خاصــة يف جمــال امل بت
ورحـب باحلقيقـة    . بتلك التدابري ألنه ليس هلا أي سـند قـانوين         

القائلــة بأنــه مت تقــدمي مــشروع قــانون إىل الربملــان لعــالج هــذه  
للتوصــية العامــة احلالــة؛ غــري أنــه مــن املهــم التــذكري بأنــه طبقــاً  

 الــصادرة عــن اللجنــة، فــإن الــدول األطــراف ملتزمــة ٢٥ رقــم
باعتماد تـدابري خاصـة مؤقتـة يف مجيـع اجملـاالت اجلوهريـة الـيت                
حتكمهــا االتفاقيــة، وينبغــي أن تــستند الواليــة يف اعتمــاد هــذه  

ــوطين     ــانون ال ــدابري إىل أحكــام صــرحية يف الدســتور أو الق . الت
مـا إذا كانـت مـسألة التـدابري اخلاصـة      ومن مث فإنـه يـود معرفـة        

املؤقتــة علــى جــدول أعمــال فرقــة العمــل املعنيــة باإلصــالحات 
الدســتورية أو جلنــة إصــالح القــوانني ومــا إذا كانــت احلكومــة 

  .تتوخى اعتماد مثل هذه التدابري يف اجملاالت األخرى
قالـــت إن رئيـــسة ليربيـــا ): ليربيـــا (الـــسيدة غـــايفلور  - ٣٢

 تــدابري خاصــة مؤقتــة وببــذل جهــود لتحقيــق   ملتزمــة باعتمــاد
ويعمـل صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة            . ذلك اهلدف 

ــة       ــسني والتنمي ــني اجلن ــساواة ب ــع وزارة شــؤون امل ــشاور م بالت
ومجعية احملاميات يف ليربيـا لتحديـد أفـضل الـُسبل لتـأمني دعـم               
 .الربملــان املؤلــف غالبيتــه مــن الــذكور ملــشروع القــانون احلــايل

ــل يف ضــمان      ــا التحــدي املتمث ــى عاتقه ــة عل وســتأخذ احلكوم
إدراج التدابري اخلاصة املؤقتة بشأن جمـاالت أخـرى يف جـدول            
أعمــــال جلنــــة إصــــالح القــــوانني؛ وشــــريطة القيــــام بالعمــــل 

ــن اإلصــالح       ــسؤولني ع ــك امل ــساءلة أولئ ــي م األساســي، ينبغ
القـانوين وتــذكريهم بأنــه جيــب أن تقـوم قــراراهتم علــى أســاس   

كمـا تـساعد بعثـة األمـم        . صاحل ناخبيهم، ومن بينهم النـساء     م
املتحدة يف ليربيا احلكومة على اسـتعراض قـوانني البلـد وتـوفري             

. الوسائل الالزمة للمشاركة مع الربملان يف جمـال حقـوق املـرأة    
وســيكون مــن دواعــي الترحيــب احلــصول علــى أيــة معلومــات 

 املـرأة عـن كيفيـة       من اللجنة املعنية بالقـضاء علـى التمييـز ضـد          
  .استطاعة احلكومة تقوية دعوهتا يف هذا الشأن

  
  ٥املادة 
ــبرية، فـــسألت وفـــد  : الرئيـــسة  - ٣٣ تكلمـــت بـــصفتها خـ

الدولــة الطــرف أن يوضــح ملــاذا ال توجــد يف ليربيــا أيــة قــوانني 
ــساحرات    ــاردة الـ ــضارة كمطـ ــة الـ ــات التقليديـ ــّرم املمارسـ جتـ

وســألت . نــاثواحملاكمــة بالتعــذيب وبوجــه خــاص ختــان اإل  
أيضا عما إذا كانت اآلليات الدولية كصندوق األمـم املتحـدة           
اإلمنائي للمـرأة أو منظمـة الـصحة العامليـة أو االحتـاد األفريقـي               

  .يستطيع تقدمي مساعدات ملكافحة هذه املمارسات
ــويز    - ٣٤ ــا دومينغ ــسيدة أروك ــوات   : ال ــى اخلط ــت عل أثن

سري حـصوهلا علـى     اهلامة املتخـذة لـتمكني املـرأة مـن خـالل تيـ            
لكـن احلكومـة    . التعليم والرعايـة الـصحية واملـوارد االقتـصادية        

فيما يبدو تعطي وزناً أقل للتدابري الرامية إىل تغـيري املمارسـات        
الثقافية والقوالب النمطية اليت تعامل املرأة على أهنا أدىن مرتلـة           

وقالـت إنـه مـن الـضروري إيـضاح مـا إذا كانـت               . من الرجـل  
ــتراتي ــضمن مثــل هــذه      االس ــة للحكومــة تت جية اإلمنائيــة الثالثي

التدابري وكيف ستعمل احلكومة بالتعـاون مـع مـوظفي اخلدمـة        
املدنية واملدرسني والعـاملني يف جمـال الرعايـة الـصحية لـضمان             
تنفيــذ تــدابري الــتمكني املعتمــدة يف بيئــة متحــررة مــن التعــصب 

  .والقوالب النمطية
زعج أن يتغاضـــى وزيـــر وأضـــافت قائلـــة إنـــه مـــن املـــ  - ٣٥

الداخليــة عــن ختــان اإلنــاث حبجــة أهنــا ممارســة ثقافيــة ينبغــي    
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ــة مــا إذا كــان هــذا    . احترامهــا ــها يف معرف وأعربــت عــن رغبت
املوقــف شــائعاً داخــل احلكومــة ومــا إذا كانــت وزارة شــؤون  
املــساواة بــني اجلنــسني والتنميــة غــري متمــسكة بتعليقــات وزيــر 

والتنميـة إذكـاء الـوعي وتـشجيع        شؤون املساواة بني اجلنـسني      
وأعربـــت عـــن الرغبـــة أيـــضاً يف معرفـــة  . احلـــوار االجتمـــاعي

ــوزارة املـــذكورة مـــن تعـــديل الكتـــب     العقبـــات الـــيت متنـــع الـ
ــة القوالــب النمطيــة وكيفيــة تــدريب املدرســني    املدرســية إلزال
الذين هم أساساً مـن الـذكور، علـى تنفيـذ الـسياسات الراميـة               

وتـساءلت يف اخلتـام عـن    . ليمية للفتياتإىل توسيع الفرص التع 
التدابري املتخذة لتثقيف اجملتمع احمللي ورجال الدين ليتسىن هلـم   
املــشاركة يف القــضاء علــى القوالــب النمطيــة داخــل اُألســرة       

  .وعلى صعيد اجملتمع احمللي
قالـــت إن ليربيـــا، كدولـــة طـــرف، : الـــسيدة راســـخ  - ٣٦

الثـني عامـاً، وعليهـا      صدقت على االتفاقية منذ ما يقرب من ث       
ــسائل       ــشأن م ــيري االجتاهــات ب ــة لتغ ــشاركة يف عملي ــزام بامل الت

لكـن جهودهـا للقـضاء علـى        . كختان اإلناث والـزواج املبكـر     
غـــري أن التـــدابري . ظــاهرة ختـــان اإلنــاث تبـــدو ضـــعيفة جــداً   

التشريعية والعقابية ومبادرات إذكاء الـوعي والتثقيـف مجيعهـا          
ملمارسـة الـيت هـي مـسألة صـحية          ضرورية للقضاء علـى تلـك ا      

كمـــا جيـــب علـــى . رئيـــسية ومتعلقـــة حبقـــوق اإلنـــسان أيـــضاً
احلكومة أن تبني التدابري القائمة ملعاقبة اُألسر الـيت تـرغم بناهتـا           

  . عاماً أو أقل١٤على الزواج يف سن 
قالــت إنــه ينبغــي أن توضــح ليربيــا     : الــسيدة بيغــوم   - ٣٧

لجنة عما إذا كانت تعتـزم      موقفها إزاء ختان اإلناث وإبالغ ال     
وسـألت أيـضاً عـن      . استئصال هذه املمارسـة الـضارة وإدانتـها       

عدد املمارِسات لعمليات ختـان اإلنـاث الالئـي التمـسن ُسـبل            
معيشية بديلـة ومـا إذا كانـت احلكومـة تـشجعهن علـى القيـام                

وأضافت أنه على الـرغم مـن ارتفـاع معـدالت العنـف             . بذلك
، علـــــى النحــــو الـــــوارد يف  ةالبــــدين واجلنــــسي ضـــــد املــــرأ   

 من التقرير، ليس هنـاك أي قـانون         ١٣-٧ و   ١٢-٧ الفقرتني

وأشارت إىل أنه ينبغـي أن تـبني الدولـة          . ملناهضة العنف املرتيل  
الطــرف مــا إذا كانــت تعتــزم ســن قــانون يعــاجل مجيــع أشــكال  

  .يف ذلك العنف املرتيل العنف، مبا
أعربــت عــن القلــق مــن أن :  أبيــاه-الــسيدة كــوكر   - ٣٨

بعض أحكام القواعد والنظم اليت حتكـم منطقـة مـا وراء النـهر       
تنتـهك بوضـوح االتفاقيـة وكـذلك        ) القـانون العـريف   (يف ليربيا   

ريه مـن ضـروب املعاملـة القاسـية         اتفاقية مناهـضة التعـذيب وغـ      
الالإنسانية أو املهينة والعقـاب عليهـا، وأعربـت عـن الرغبـة          أو

ــة مــا إ ــة إصــالح القــوانني ســتعاجل هــذه   يف معرف ذا كانــت جلن
وقالــت إنــه مــن املهــم  . القــوانني العرفيــة علــى ســبيل األولويــة 

ــة والتقاليــ   ــأن الثقاف ــذكري ب ــان، ومــن   الت ــسا ثابت ــان ولي د دينامي
ــان   . ميكــن تغيريمهــا  مث وطالبــت بــضرورة التــصدي ملــسألة خت

اإلنــاث بــنفس اجلــسارة الــيت مت إظهارهــا فيمــا يتعلــق بقــضايا    
وأعربــت عــن األمــل يف أن يتــضمن التقريــر القــادم      . أخــرى

  .معلومات عن اعتماد تشريع حيظر تلك املمارسة
قالـت إن احملاكمـة بواسـطة       ): ليربيا (السيدة غايفلور   - ٣٩

وقد أدان وزير العـدل     . التعذيب حمظورة بالفعل حبكم القانون    
ليـة،  ومع أنه مل يتم القضاء عليهـا ك       . بقوة أيضاً هذه املمارسة   

فإهنا متاَرس على حنو أقل تواتراً ومن املؤكد أنـه غـري مـسموح              
وفيما يتعلق بالقوالب النمطيـة، قالـت إن احلالـة آخـذة يف             . هبا

 -وتتقلد املرأة على حنو متزايد مناصـب قياديـة          . التغري بسرعة 
 ومل تعـد تقبـل النـساء      -ولدى ليربيا حالياً رئيسة للجمهوريـة       

وتوجــد بــرامج لتقــدمي املــشورة  . نمطيــةوالفتيــات بالقوالــب ال
لتــشجيع الفتيــات علــى دراســة مواضــيع كالرياضــيات وجــار    

. اختاذ خطوات إلزالـة القوالـب النمطيـة مـن الكتـب املدرسـية             
وتتزايد مشاركة املرأة يف جماالت كان يسيطر عليها الـذكور،          

ومت البدء يف عدد من برامج التوعية وتشارك        . من بينها النسج  
ــرأة  ــى مــستوى اجملتمــع     امل ــرار عل ــات صــنع الق ــاً يف عملي حالي
ومن املؤكد وجود إرادة سياسية للقضاء على القوالب        . احمللي

وعلــى الــرغم مــن ضـرورة إحــراز مزيــد مــن التقــدم،  . النمطيـة 
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. فإهنــا علــى ثقــة مــن أنــه ســيتم حــل هــذه املــسألة تــدرجيياً         
املهــم كانــت املــرأة مل تعــد تقبــل بــاألمر الواقــع، فإنــه مــن  وملــا

ضمان أال تتحول إىل مرتكبة للعنف، بل جيب احترام حقـوق           
  .املرأة والرجل على السواء

وقالت إنه يلزم عمل الكثري لتغـيري االجتاهـات املتعلقـة             - ٤٠
خبتان اإلناث؛ أما تعليقات وزير الداخلية اليت لـيس هلـا مـربر،             

ن غـري أ  . فقد مت إدراجها يف التقريـر إلبـراز التحـديات القائمـة           
احلالة آخذة يف التغري تدرجيياً، حيـث أصـبحت تلـك املمارسـة       

وعلى الرغم من أهنا مـسألة حـساسة        . أقل شيوعاً من ذي قبل    
ــة حــول احلاجــة إىل     ــا ســتأخذ بنــصيحة اللجن جــداً، فــإن ليربي

كمــا أن مبــادرات إذكــاء الــوعي . قــانون حيظــر ختــان اإلنــاث
ــه ســيتم وصــمهن      ــساء أن إذا هامــة، حيــث يــرى عــدد مــن الن

يقبلن هذه املمارسة، وجيب دعم املمارسني هلا إلجيـاد ُسـبل      مل
. معيــشة بديلــة، ويعمــل حاليــاً ممارســون ســابقون كمــوجهني  

وأضـافت  . وتعتزم احلكومة اسـتخدام االتفاقيـة كـأداة للـدعوة         
ــة منــذ     ــرغم مــن التــصديق علــى االتفاقي ــه علــى ال  عامــاً ٣٠أن

ن تنفيــذها يف تقريبــا، مل تكــن هنــاك أيــة مؤســسة مــسؤولة عــ  
ــا حــىت عــام   ــاً   . ١٩٩٣ليربي لكــن احلكومــة ملتزمــة متامــاً حالي

بالوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقيـة وسـوف تـضع خطـة عمـل             
  .إلحراز تقدم يف مجيع اجملاالت اليت نوقشت أمام اللجنة

قـال إنـه علـى الـرغم مـن أنـه            ): ليربيـا  (السيد كورتو   - ٤١
طيــة بــني عــشية وضــحاها، لــيس باإلمكــان تغــيري القوالــب النم

ففي املاضي، كان   . ختطو ليربيا يف هذا الشأن خطوات واسعة      
التمريض يعترب تقليدياً مهنة املرأة، بينما كـان ُينظـر إىل الطـب             

بـل أن هـذه اآلراء أثـرت        . واهلندسة على أهنمـا مهنتـا الـذكور       
غـري أن   . حىت على كيفيـة تقـدمي وزارة التعلـيم املـنح الدراسـية            

ملرأة حيصالن علـى فـرص متكافئـة فيمـا يتعلـق بـاملنح              الرجل وا 
وعـالوة علـى ذلـك، هنـاك بـرامج للمـنح الدراسـية              . الدراسية

  .لطلبة اجلامعات تقتصر على املرأة

ومـــضى قـــائالً إن ختـــان اإلنـــاث مـــسألة حـــساسة        - ٤٢
 بأهنـا ممارسـة   ٢٠٠٧وعندما علّق وزير الداخلية عـام    . سياسياً

غــري أن هــذا . ال يكــون يعــين ذلــكثقافيــة جيــب احترامهــا قــد 
التعليــق قابــل للفهــم، حيــث أنــه ســيمر بعــض الوقــت قبــل أن   

  .ميكن معاجلة تلك املسألة
وأشــار إىل أن ختــان اإلنــاث يــتم عامــة يف مؤســسات   - ٤٣

حيـث يـذهب إليهـا الفتيـات        “ مدارس األدغال ”ُتعرف باسم   
ــة  ــة التقليدي  غــري أن وظيفــة مــدارس األدغــال يف  . لتلقــي املعرف

 لتنــاقص مــع انتــشار التعلــيم الغــريب اجملتمــع الليــربي آخــذة يف ا
وينظــر جملــس الــوزراء يف طلــب مقــدم مــن وزارة   . األســلوب

التعليم بأن يقتصر تشغيل مدارس األدغال علـى األوقـات الـيت            
ويف الـسابق، كـان يـتم إخـراج     . ال تعمل فيها املدارس العاديـة  

راســة إلرســاهلن إىل الفتيــات الــصغريات مــن املدرســة أثنــاء الد
ــان    ــة اخلت ــه . مــدارس األحــراج حيــث جتــري هلــن عملي غــري أن

 تدرجيياً، مع تزايد عدد املتعلمني واملتعلمات، ستموت ممارسـة        
أمـــا القـــانون وحـــده، فإنـــه    . يعيـــةختـــان اإلنـــاث موتـــة طب  

  .يستطيع تغيري عقيدة سياسية ال
قالــت إن قــانون اإلرث  ): ليربيــا (الــسيدة مورغــان   - ٤٤
 أهنى تعريف املرأة كمتـاع، ووضـع املـرأة الريفيـة            ٢٠٠٣ لعام

ــة        ــرأة الريفي ــنح امل ــرأة احلــضرية وم ــع امل ــساواة م ــدم امل ــى ق عل
. الفرصة لتملك العقارات سواء اشُتريت أثنـاء الـزواج أو قبلـه           

ــع أشــكال      ــشمل مجي ــصاب لت ــوانني االغت ومت توســيع نطــاق ق
غم مــن وعلــى الـر . االغتـصاب، مبــا فيهـا االغتــصاب اجلمـاعي   

عــدم وجــود أي قــانون بــشأن العنــف املــرتيل، ال حتظــر قــوانني 
ــزواج    ــصاب يف إطــار ال ــصاب مقاضــاة االغت ــام . االغت ويف الع

 خرجيــــاً مــــؤهالً يف القــــانون للعمــــل ١٥املاضــــي، مت وضــــع 
كمــدعني عــامني إقليمــيني يف مقاطعــات ليربيــا اخلمــسة عــشر   

دعاوى للقيـــام بـــإجراء املقـــابالت ومجـــع األدلـــة ومباشـــرة الـــ 
وهناك يف كل مقاطعة مـن تلـك املقاطعـات مكتـب            . القضائية
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مزود مبوظفني مدربني على الرد على املـسائل املتعلقـة بـالعنف            
  .القائم على أساس نوع اجلنس والعنف اجلنسي

  
  ٦املادة 
ــوتيكول   - ٤٥ ــسيدة ش ــف    : ال ــان تعري ــا إذا ك ــألت عم س

 ٢٠٠٥عـام   االجتار الـوارد يف قـانون مناهـضة االجتـار بالبـشر ل            
يــشمل العمــل القــسري وحــصد األعــضاء والبغــاء، علــى حنــو   

 ال ســيما  ،جــاء يف بروتوكــول منــع االجتــار باألشــخاص     مــا
النساء واألطفال وقمعـه واملعاقبـة عليـه املكمـل التفاقيـة األمـم              

وأعربــت عــن . املتحــدة ملناهــضة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة 
ــوة العمــل الوز   ــة ق ــة والي ــة يف معرف ــة مبناهــضة  الرغب ــة املعني اري
 ومـا إذا كـان      ٢٠٠٦االجتار وإجنازاهتا منذ أن أُنشئت يف عام        

  .قد مت وضع خطة عمل بشأن االجتار
وأشارت إىل أن التقريـر ذكـر أنـه مل تـتم مقاضـاة أي                 - ٤٦

وسيكون من املفيـد معرفـة مـا إذا كانـت           . من حاالت لالجتار  
.  احلالــةوزارتـا العـدل والعمــل تتوخيـان وضـع خطــة لتحـسني     

ــا علــى خطــة عمــل      ــة علــى توقيــع ليربي ــار املترتب ومــا هــي اآلث
اجلماعة االقتصادية لغرب أفريقيا ملناهضة االجتـار باألشـخاص         
فيمــا يتعلـــق بـــاإلجراءات املتخـــذة داخــل ليربيـــا وبـــني ليربيـــا   
والــدول األخــرى؟ وســيكون مــن دواعــي التقــدير أيــضاً أن       

ــع املنظمــات غــري    ــة وتعمــل م ــساعد احلكوم ــيت  ت ــة ال  احلكومي
  .تساعد الضحايا وأن تشارك يف التدخالت الوقائية

وأضافت قائلة إنه من املطلوب معلومات إضـافية عـن         - ٤٧
قانون حماربة البغاء، ال سيما ما يتعلق ببغاء القاصرات والبغـاء           

. بــــاإلكراه ومعاقبــــة القــــوادين وأصــــحاب بيــــوت الــــدعارة 
 املقدمــة ألولئــك وســيكون مــن املفيــد أيــضاً معرفــة اخلــدمات  

ــاء  ــرك البغـ ــات يف تـ ــدير   . الراغبـ ــي التقـ ــن دواعـ ــيكون مـ وسـ
احلصول علـى معلومـات عـن فاعليـة بـرامج مـساعدة الفتيـات               

 ال ســيما معرفــة عــدد الفتيــات الالئــي حتــولن عــن ،الــضعيفات

وسيكون من املطلـوب أيـضاً معلومـات عمـا مت           . ممارسة البغاء 
  .عمله يف هذا الشأن يف املناطق الريفية

ــسيدة راســخ   - ٤٨ ــن    : ال ــات ع ــن املعلوم ــداً م ــت مزي طلب
وقالـت إنــه علـى الــرغم مــن أن   . أمـاكن إيــواء ضـحايا االجتــار  

ــدابري       ــة صــارمة وت ــراءات قانوني ــضمَّن إج ــا ت ــانون يف ليربي الق
عقابية شديدة حبق مرتكيب جرمية االجتـار، مل تـتم معاقبـة أحـد              

ــوا بــسبب نقــص الثق    ــيهم واعُتقل ــذين قُــبض عل ــة مــن  مــن ال اف
جانب القضاة واالفتقار إىل املعرفـة فيمـا يبـدو ونقـص املـوارد              

ومــن املطلــوب . البــشرية وغريهــا مــن املــوارد يف نظــام احملــاكم
مزيد من املعلومات عن التدابري املتخـذة ملعاجلـة تلـك الثغـرات             
ــصعيد       ــى الـ ــار علـ ــف االجتـ ــشطة لوقـ ــود واألنـ ــة اجلهـ ومعرفـ

لتثقيـــف شـــرطة احلـــدود وتتـــسم اجلهـــود املبذولـــة . اإلقليمـــي
  .باهتمام خاص

وقالت إنه طبقـاً للتقريـر، ال يلـتمس كـثري مـن ضـحايا                 - ٤٩
العنــف القــائم علــى نــوع اجلــنس املــساعدة بــسبب اخلجــل؛        

ــول   ــر إىل الوصـ ــبعض يفتقـ ــريات  والـ ــن فقـ ــساعدة ألهنـ .  إىل املـ
يتلقى الضحايا أي دعم وال يعاقَب مرتكبو هذا الفعل ألنـه     وال

وطالبــت . مي العنــف املــرتيل والعنــف ضــد املــرأةمل يــتم بعــد جتــر
  .بإيضاحات حول التدابري املتخذة لتغيري تلك األوضاع

قالـت إن االجتـار باألطفـال       ): ليربيا (السيدة مورغان   - ٥٠
وأضــافت أن تعريــف االجتــار يــشمل  . أصــبح مــشكلة مــؤخراً 

وتـرأس وزارتـا العـدل والعمـل معـاً          . البغاء واالجتـار باألعـضاء    
ومت وضـع خطــة عمـل وطنيــة يف   . عمــل ملناهـضة االجتــار فرقـة  

  .هذا الشأن
وأشـــارت إىل أن ضـــعف إنفـــاذ القـــانون مـــشكلة يف    - ٥١

ــع ــع     . الواقـ ــها مـ ــوانني ملواءمتـ ــم القـ ــتعراض معظـ ــري اسـ وجيـ
ــة  ــصكوك الدولي ــتور    . ال ــان إلصــالح الدس ــشئت جلنت ــا أُن كم

 .وإلصالح القوانني؛ باإلضافة إىل إنشاء جلنة حقـوق اإلنـسان         
  .وجيري إعداد خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان
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وقالــت إن هنــاك حــواراً بــشأن االجتــار مــع ســرياليون    - ٥٢
وغينيــا وكــوت ديفــوار ومــع نيجرييــا وغانــا بــشأن املخــدرات 

وعنــد العثــور علــى قــوادين، جتــري حماكمتــهم، لكــن  . حتديــداً
ويتحـاور  . ينبغي اإلبالغ عن اجلرائم ليتسىن مقاضاة مرتكبيهـا   

فو احملاكم يف أحناء البلد مع النـساء واألطفـال لتـشجيعهم            موظ
وأنـــشأت وزارة العـــدل وحـــدة . علـــى اإلبـــالغ عـــن العنـــف 

مقاضــاة متنقلــة تــسافر مــن مقاطعــة إىل مقاطعــة جلمــع األدلــة   
  .وحماكمة مرتكيب جرمية االجتار

وأضافت قائلـة إن رئيـسة اجلمهوريـة أنـشأت مـؤخراً              - ٥٣
نادا إىل صــك دويل، جيــوز إرســاله ســلطة مركزيــة للتــبين، اســت

ــار       ــة االجت ــإجراء حملارب ــه ك ــصديق علي ــانون للت إىل صــانعي الق
ــال ــو   . باألطفــ ــار بنحــ ــية االجتــ ــستة املاضــ ــهر الــ ومت يف األشــ

وقد متت استعادهتم وإعـادة انـضمامهم إىل أبـويهم      . طفالً ٣٦
  .وأُودع مرتكبو هذا الفعل يف السجن

لـت إن هنـاك بيوتـاً آمنـة         قا): ليربيـا  (السيدة غايفلور   - ٥٤
ــا . يف مخــس مقاطعــات ومت وضــع . لكــن معظمهــا يف مونروفي

ومعظم عمليات االجتـار    . مبادئ توجيهية بشأن البيوت اآلمنة    
باألشخاص داخلية وليست عرب وطنية، حيث يغرر املتـاجرون       

والعمـل والتـبين    . باألشخاص من املناطق الريفية بـذرائع زائفـة       
ركـــز عليهمـــا اجلهـــود املبذولـــة إلنفـــاذ مهـــا اجملـــاالن اللـــذان ت

وهناك مشروع جترييب يف تسع جمتمعات حمليـة بـدعم          . القانون
ومـن خـالل هـذا      . من مؤسسة نايك، يقدم املساعدة للفتيـات      

ــسائقات      ــل كـ ــارات للعمـ ــات املهـ ــسب الفتيـ ــامج، تكتـ الربنـ
وجيـــري مناقـــشة بـــرامج للعمـــل  . وعـــامالت طـــالء وســـباكة
  . االخنراط يف البغاءوالتمكني ملنع الفتيات من

ســأل عــن تكــوين جلنــة حقـــوق     : الــسيد فلنترمــان    - ٥٥
اإلنسان الوطنية وواليتها وأعرب عـن رغبتـه يف معرفـة مـا إذا              
كانت احتياجات املرأة واملساواة بـني اجلنـسني جـزء هـام مـن              

وأضاف أنه علـى الـرغم مـن أن التقريـر ذكـر أن        . هذه الوالية 

لدسـتور، فإنـه ينبغـي، مـع ذلـك،          االتفاقية تتمتع بنفس مركز ا    
ــداخلي  ــانون ال ــيت   . إدماجهــا يف الق ــات ال واستفــسر عــن العقب

حتول دون نشر االتفاقية، مما يضمن أهنا يف الواقـع علـى نفـس              
  .املستوى كالدستور

ــوكر    - ٥٦ ــسيدة ك ــاه-ال ــر إىل   :  أبي ــر يفتق قالــت إن األم
ــة    ــصكوك الدوليـ ــشر الـ ــق بنـ ــراء املتعلـ ــشأن اإلجـ ــضاح بـ . اإليـ

ضافت أهنا تفهم أن النشر إجراء من إجراءات الربملـان، وأنـه            وأ
وسألت عمـا إذا  . نتيجة النشر، ستصبح املعاهدة سارية املفعول    

  .كانت توجد جلنة إلصالح القوانني أو هيئة إلصالح القوانني
  .قالت إهنا هيئة): ليربيا (السيدة غايفلور  - ٥٧
افية عـن   طلبت معلومات إض  :  أبياه -السيدة كوكر     - ٥٨

ــاون       ــة والتع ــدم إىل املنظمــات غــري احلكومي ــدعم املق ــواع ال أن
ــة إىل املنظمــات غــري    . معهــا وهــل تقــدم احلكومــة مــوارد مالي

احلكوميــة؟ وأشــارت إىل أنــه مــن املفيــد معرفــة مــا إذا كانــت   
القواعد واألنظمة املنقحة اليت حتكم املناطق الداخليـة يف ليربيـا           

  .ح القواننيعلى قائمة أولويات هيئة إصال
ــول   : الــسيدة شــيمونوفيتش  - ٥٩ ــه لــيس مــن املقب قالــت إن
يتمشى مع االتفاقية أن جييز وزيـر الداخليـة ختـان اإلنـاث،              وال

وال أن ُيقال للجنة أن تنتظر أربع سنوات أخرى لتـشهد إجـراًء      
بـد مـن     وال. ملموساً بشأن هذه املسألة، فختان اإلنـاث جرميـة        

ومـن الواضـح جـداً أن       . لـصدد وجود رسـالة واضـحة يف هـذا ا        
ختان اإلناث شكل من أشكال الضرر اجلسدي والعنف القـائم          

ــوع اجلــنس   ــى أســاس ن ــسبب يف   . عل ومــن العــسري أن نفهــم ال
وجيب، كخطـوة أوىل،    . تصنيفه بأنه جمرد ممارسة تقليدية ضارة     

جترميه واعتباره عمالً خارج عن القانون، متشياً، يف مجلة أمـور،     
  .من االتفاقية) و (٢و  ١مع املادتني 

ســـألت عمـــا إذا كـــان موظفـــو : الـــسيدة شـــوتيكول  - ٦٠
احلكومــة املــشاركون يف االجتــار بالبــشر حيــصلون علــى عقــاب   
. أشـــد مـــن غريهـــم ومـــا إذا كـــان ذلـــك مـــذكوراً يف القـــانون
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وأعربت عن األمل يف أن تنظر هيئة إصـالح القـوانني يف قـانون             
وسـألت عمـا إذا     . قـوانني االجتار باألشخاص عند استعراضها لل    

ــتم     ــحايا العنـــف املـــرتيل يـ ــاء وضـ ــار والبغـ ــحايا االجتـ ــان ضـ كـ
تــسكينهم يف نفــس أمــاكن اإليــواء ألن املــشورة النفــسية هلــذين 

وأضـافت أنـه مـن    . النوعني من الـضحايا خمتلفـة متامـاً يف الواقـع          
دواعــي التقــدير وجــود مزيــد مــن املعلومــات حــول تــدريب        

  .ن يتعاملون مع هؤالء الضحاياالعمال االجتماعيني الذي
ــوير  - ٦١ ــة  : الــــسيدة نيوبــ ــه ذُكــــرت خطــ الحظــــت أنــ

ــل ــئلة      عمـ ــضايا واألسـ ــة القـ ــى قائمـ ــردود علـ ــصيلية يف الـ تفـ
(CEDAW/C/LBR/Q/6)       كجزء من مشروع السياسة الوطنيـة 

ــسانية ــة      . اجلن ــر زمني ــد أُط ــد مت حتدي ــا إذا كــان ق وســألت عم
ــدم احملــرز     ــائج والتق ــاس النت ــسياسة  ومؤشــرات لقي ــذ ال يف تنفي

وهــل تتــوخى االســتراتيجية   . الوطنيــة اجلنــسانية يف املــستقبل  
الوطنية للسياسات اجلنـسانية تقـدمي تقـارير بـصفة منتظمـة إىل             

  اجمللس التشريعي الوطين بعد موافقة جملس الوزراء عليها؟
وقالــت إنــه ســيكون مــن املفيــد معرفــة مــا إذا كانــت     - ٦٢

 قـد اسـُتخدمت كإطـار قـانوين يف        االلتزامات مبوجب االتفاقية  
وإذا مل يكـن    . صياغة وثيقـة وطنيـة برناجميـة للـسياسات املعنيـة          

األمــر كــذلك، فإهنــا حتــث رئــيس الوفــد والــوزير علــى ضــمان 
ــد وضــع       ــا عن ــة ليربي ــة حلكوم ــة املقدم ــاة توصــيات اللجن مراع

  .السياسة الوطنية اجلنسانية يف صورهتا النهائية
ــسيدة هــالربين    - ٦٣ ــ-ال قالــت إن املعلومــات  : اداري ك

ــسي        ــف اجلن ــع حــاالت العن ــبني أن مجي ــة ت ــيت أُتيحــت للجن ال
والعنــف القــائم علــى أســاس نــوع اجلــنس أُحيلــت إىل حمكمــة  
وحيدة، مع ما يترتب على ذلـك مـن تـراكم القـضايا املتـأخرة            

ــشأن    ــداً مــن املعلومــات يف هــذا ال وأضــافت أن . وطلبــت مزي
 هـذه احلالـة، جلـأت نـساء إىل          هناك أيضاً دالئـل بأنـه يف ضـوء        

حمـــاكم القـــانون العـــريف وهـــل صـــحيح أنـــه يف هـــذه احلالـــة،  

تستطيع النساء املتزوجات الظهور أمام تلك احملـاكم بـدون           ال
  أزواجهن؟ وهل لدى تلك احملاكم أي قضاة من النساء؟

ســألت مــا إذا كانــت توجــد مــنح  : الــسيدة أمــيالين  - ٦٤
.  يف مـستقبل وظيفـي قـانوين       دراسية متاحة للشابات الراغبات   

ــالغ عــددهن    ــساء الب ــاً  ٢٥ ٠٠٠وفيمــا يتعلــق بالن  امــرأة تقريب
الالئي شاركن يف الرتاع املسلح، سألت عن مدى تأثري تـدابري      

  .نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج
سـألت عمـا إذا كانـت هنـاك بيانـات           : السيدة بيغوم   - ٦٥

 ومــا هــي اآلليــة  متاحــة وطنيــة عــن العنــف ضــد املــرأة متاحــة  
ــق باالغتــصاب     ــات، ال ســيما فيمــا يتعل املوجــودة جلمــع البيان

ومـا هـي التـدابري املتاحـة        . الذي ميثل مـشكلة خطـرية يف البلـد        
ــي       ــا هـ ــصاب ومـ ــة االغتـ ــف، وخباصـ ــحايا العنـ ــساعدة ضـ ملـ

  اخلدمات املتاحة لتقدمي املشورة؟
قالـــت إن إفـــالت مـــرتكيب العنـــف : الـــسيدة راســـخ  - ٦٦

أســاس نــوع اجلــنس مــن العقــاب يتــرك الــضحايا  القــائم علــى 
عاجزين عن الوصول إىل العدالة، وتلقّـي الـدعم، مـع علمهـن             

وسـألت عـن التـدابري    . بأنه لن يـتم معاقبـة مـرتكيب هـذا الفعـل        
ــة   ــذه احلالـ ــا لعـــالج هـ ــزم اختاذهـ ــادت إىل . املعتـ ــد أن أعـ وبعـ

األذهــان أن رئــس اجلمهوريــة الــسابق يواجــه اهتامــات أمــام       
 اجلنائية الدوليـة، سـألت عمـا حيـدث يف حالـة املـذنبني               احملكمة

وأضـافت  . اآلخرين املـسؤولني عـن جـرائم مجاعيـة ضـد املـرأة            
  .أنه كانت هناك فيما يبدو جائحة اغتصاب أثناء الرتاع

أشـارت إىل أن معظـم مبـاين احملـاكم          : السيدة بيمنتل   - ٦٧
 والسجون متداعية وسألت عن اخلطوات الـيت تعتـزم احلكومـة          
ــساين      ــاين مــع مراعــاة املنظــور اجلن اختاذهــا لتحــديث تلــك املب

  .وحقوق اإلنسان للمرأة
قالـــت إن وظيفـــة جلنـــة ): ليربيـــا (الـــسيدة مورغـــان  - ٦٨

حقوق اإلنـسان أن تـضمن بـأن األحكـام الـواردة يف صـكوك               
حقــوق اإلنــسان الــيت صــدقت عليهــا ليربيــا تــنعكس يف خطــة  
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 النظــر يف تعــيني أعــضاء وجيــري حاليــاً. البلــد حلقــوق اإلنــسان
وقد أُنـشئت جمموعـة عمـل للنظـر يف مواءمـة التـشريع            . اللجنة

الداخلي مع الصكوك الدولية اليت انضمت ليربيا إليها وحتديـد          
كمـا أن  . املمارسات الضارة اليت ال تتفق مع تلـك االلتزامـات    

ــة     ــد وأنظمـ ــتعراض قواعـ ــياق اسـ ــانون اإلرث، يف سـ ــرار قـ إقـ
. اء النـــهر جانــب هـــام يف تلـــك العمليـــة املنــاطق الداخليـــة ور 

يتعلــق بتــسمية املــوظفني الــذين يرتكبــون اجلــرائم، يــتم    وفيمــا
  .تسمية املسؤولني املذنبني بتقاضي الرشوة

وأشــارت إىل أنــه يــتم مقاضــاة مــرتكيب العنــف املــرتيل   - ٦٩
وإنـشاء الوحـدة املعنيــة بـاجلرائم اجلنـسية والعنــف القـائم علــى      

د علـى التـزام احلكومـة، كمـا يـشهد      أساس نـوع اجلـنس يـشه      
. على ذلك أيضاً اعتزام احلكومة إنشاء وحـدة مقاضـاة متنقلـة           

وفيمــا يتعلــق بالقــضايا املتراكمــة، تــسعى احلكومــة إىل إنــشاء   
وتنعقـــد احملـــاكم يف جلـــسات تـــستغرق  . مزيـــد مـــن احملـــاكم 

ــسة      ٤٢ ــر مــن جل ــضية واحــدة أكث ــشغل ق ــاً وميكــن أن ت يوم
ــة     ــربط حمكم ــد ت ــام   واحــدة ق ــصف ع ــدة ن ــا مل ــياق . م ويف س

ــوع       ــى أســاس ن ــة عل ــة اجلــرائم القائم ــة حملاكم ــود املبذول اجله
اجلــنس، جيــري تقــدمي تــدريب إضــايف للــشرطة يف مجــع األدلــة  
ومحاية سالمة الضحايا؛ ومت تعـيني حمـامني مـؤهلني، ممـا أسـفر              

ــدى احملــاكم يف  . عــن حتــّسن معــدالت املقاضــاة   صــحيح أن ل
، لكن يـتم أيـضاً النظـر يف القـضايا يف            العاصمة قضايا متراكمة  

ــات  ــدعيات    . حمــاكم املقاطع ــاك عــدد مــن القاضــيات وامل وهن
العموميــات، ويقــدم حاليــاً تــدريب للمــدعني العــامني ورجــال 
ــصلحة يف      ــع أصــحاب امل ــيني، ومجي ــشرطة واملمارســني الطب ال

  .واقع األمر
قالـــت إن املـــسائل الـــيت ): ليربيـــا (الـــسيدة غـــايفلور  - ٧٠

 أعضاء اللجنة ستشكل جزءاً من خطة عمـل احلكومـة،           أثارها
ويف هذا السياق، مـن املؤكـد أن مـسألة ختـان اإلنـاث مل يـتم                 

أما عـن االغتـصاب، لـيس صـحيحاً أن هـذه اجلـرائم              . جتاهلها
فاملغتـصبون، عنـد حتديـدهم،      . كانت متثل مشكلة قبـل الـرتاع      

ة وقـد غـريت احلـرب هـذه احلالـ         . كانوا يعاملون معاملـة سـيئة     
ــور  ــن األم ــأهيالً     . م ــر ت ــشارين أكث ــة ملست ــاك حاجــة ملحَّ وهن

ــسوا     ــشارين لي ــصاب؛ فكــثري مــن املست ملــساعدة ضــحايا االغت
وأعربــت عــن األمــل يف إمكــان إنــشاء بــرامج  . مــؤهلني جيــداً

ــشاء      ــضاً إن ــن املمكــن أي ــصبح م ــشارين، وأن ي ــة للمست تدريبي
  .أماكن لإليواء مبساعدة املنظمات غري احلكومية

وأشارت إىل أن السياسة اجلنسانية ال تزال يف مرحلـة            - ٧١
التكوين، لكن عند وضعها يف صورهتا النهائية، سـيتم تنفيـذها           

وتـسعى احلكومـة للمـشاركة بـصورة        . من خـالل خطـة عمـل      
بنَّاءة مع الشركاء واملنظمـات غـري احلكوميـة الـيت تنفـذ بـرامج        

  .يف معظمها
 جلنـــة احلقيقـــة قالـــت إن): ليربيـــا (الـــسيدة مورغـــان  - ٧٢

واملصاحلة تنظر يف مسألة اجلناة الذين اهتمتهم احملكمـة اجلنائيـة           
. الدولية، وسيتم معاجلتها يف تقرير سـتنظر فيـه احلكومـة قريبـاً            

وفيما يتعلـق باحلالـة املاديـة ألبنيـة احملـاكم والـسجون، أجـرت               
احلكومة دراسة، باالشتراك مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،        

 دوالر مـن    ٧٠٠ ٠٠٠ احلكومة يف أن حتصل على حنو        وتأمل
ــسجون     ــة ال ــسالم مــن أجــل حتــسني أبني ــاء ال ومت . صــندوق بن

وفيمـا يتــصل  . مـؤخراً أيـضاً جتديــد عـدد مـن مرافــق الـسجون     
ــاطق أخــرى     ــاملتراكم مــن القــضايا، مت انتــداب قــضاة مــن من ب
ــة لتخلــيص احملــاكم مــن القــضايا     للعمــل يف العاصــمة يف حماول

  .مة، ومن املأمول فيه تنفيذ برامج مشاهبة يف البلداملتراك
ــايفلور   - ٧٣ ــسيدة غ ــا (ال ــات   ): ليربي ــت إن مجــع البيان قال

املتعلقة بـالعنف املـرتيل واالغتـصاب آخـذة يف التحـسن، لكـن              
ــاً   ــرامج . البيانــات املوحــدة ليــست متاحــة حالي وأضــافت أن ب

ــى       ــزت علـ ــاج ركـ ــادة اإلدمـ ــسريح وإعـ ــسالح والتـ ــزع الـ نـ
بـات الــسابقات، لكـن تــدعو احلاجـة إىل بــرامج ملــساعدة    احملار

النساء األخريات املتضررات من الرتاع املسلح، وُتبذل جهـود         
كمـا جيـري االضـطالع مببـادرات        . حالياً لتحقيق هـذا اهلـدف     
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ملساعدة ضحايا العنف القائم على أسـاس نـوع اجلـنس، ممولـة        
 يف صــفوف وأخــرياً، فــإن البغــاء. جزئيــاً مــن االحتــاد األورويب

لكن ال ميكـن معاجلتـه إال مـن         . القاصرات ليس مسألة رئيسية   
خالل تدابري تتـصدى للفقـر، وذلـك، علـى سـبيل املثـال، عـن                

  .طريق إجياد وظائف لألبوين
ــو   - ٧٤ ــسيد كورتـ ــا (الـ ــراءات  ): ليربيـ ــارة إىل اإلجـ باإلشـ

ــرئيس      ــال إن حماكمــة ال ــة، ق ــة الدولي ــة يف احملكمــة اجلنائي اجلاري
يلــور لــيس هلــا أي تــأثري علــى احلالــة يف ليربيــا، لكنــها   الــسابق ت

ــرياليون  ــداث يف سـ ــاة  . ختـــص األحـ ــورط جنـ ــق بتـ ــا يتعلـ وفيمـ
آخــرين، أســفر اتفــاق الــسالم الــشامل عــن إنــشاء جلنــة احلقيقــة 

. واملــصاحلة الــذي ينظــر حاليــاً اجمللــس التــشريعي يف تقريرهــا      
ا هـو   وكمـ . وسيتوقف اإلجراء الالحق على نتائج تلك العمليـة       

مالحظ، اختتم برنامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدمـاج      
أعمالــه بعــد مخــس ســنوات، لكــن يــوىل اهتمــام حاليــاً بــربامج    

  .املتابعة ملساعدة أولئك الذين مل يشملهم الربنامج األصلي
  

  ٨ و ٧املادتان 
الحظـت، يف معـرض احلـديث عـن         : السيدة نيوبـوير    - ٧٥

ــة يــنص علــى نــسبة  اهليئــات املنتخبــة، أن قــانون   يف ٣٠ العدال
ــة كهــدف لتمثيــل املــرأة  ــة  . املائ ــة يف معرف وأعربــت عــن الرغب

إذا كانت هناك أية آلية للتنفيذ، ومـا إذا كانـت توجـد أيـة                ما
ــد      ــسياسية تلــك احلــصة عن جــزاءات إذا مل حتقــق األحــزاب ال

ــة    ــات الوطني ــة االنتخاب ــوائم مرشــحيها إىل جلن وهــل . تقــدمي ق
آليـة جلمـع البيانـات املتعلقـة مبـشاركة الرجـال            سيتم إنشاء أية    

ــة؟      ــرار العام ــات صــنع الق ــسياسية وهيئ ــات ال ــساء يف اهليئ والن
وأضافت أنه على الرغم من صعوبات االتصال يف ليربيـا، فـإن      

وبعــد أن . مجــع البيانــات شــرط رئيــسي الختــاذ إجــراء حكــيم 
ــاة العامــة،     الحظــت اخنفــاض مــستوى مــشاركة املــرأة يف احلي

وأخـرياً،  .  عن التدابري اجلاري اختاذها حلل هذه املشكلة       سألت
يف حـــني أقـــرت باملـــسامهة اهلامـــة للمـــرأة يف وزارة اخلارجيـــة  

ســــف لعــــدم وجــــود بيانــــات يف  الليربيــــة، أعربــــت عــــن األ
سـيما يف    ال ،بـشأن مـشاركة املـرأة يف وزارة اخلارجيـة          التقرير

  .املناصب الرفيعة
 قالـت إنـه لـو كـان قـانون           ):ليربيـا  (السيدة غـايفلور    - ٧٦

ــن املؤكــد وجــود جــزاءات        ــاده، لكــان م ــد مت اعتم ــة ق العدال
ــزال قيــد        ــدم االمتثــال، لكــن املــسألة ال ت ــة يف حالــة ع مالئم

أما فيما يتعلق جبمع البيانات، من املعتزم، بالتنسيق مـع          . النظر
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، إصدار كتيبات معلومات تـضم       

. ذات صلة هبـذا الـشأن إلذكـاء وعـي اجلنـسني           حقائق مناسبة   
  .ومرة أخرى، هذا املشروع ال يزال يف مرحلة التكوين

ومـــضت قائلـــة إن هنـــاك حاليـــاً مخـــس ســـفريات يف     - ٧٧
ــم      ــدى األم ــادم ل ــدائم الق ــل ال ــة وســيكون املمث وزارة اخلارجي

ــه جيــري إعطــاء املــرأة كــل   . املتحــدة امــرأة أيــضاً  وأضــافت أن
كة يف مواقع صـنع القـرار، بتـشجيع قـوي           فرصة ممكنة للمشار  

وهـذه  . من جانب رئيسة مجهوريـة البلـد، وهـي بـالطبع امـرأة            
التدابري ليست على أية حـال رمزيـة، بـل متثـل فرصـاً حقيقيـة،                
ــد هــذه اجلهــود لتــصل إىل مــستوى اجملتمــع احمللــي، ومــن      ومتت
  .العدل القول بأن املرأة متثل حالياً قوة يف كل مكان يف البلد

  .٠٠/١٣فعت اجللسة الساعة ُر  
  


