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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة التاسعة
  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٢-١جنيف، 

  وفقـاً   السامية حلقـوق اإلنـسان،     جتميع للمعلومات أعدته املفوضية       
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥للفقرة 

  ليبرييا    

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات واإلجـراءات              
اخلاصة مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري ذلك من وثائق               

 وال يتضمـن التقريـر أيـة آراء أو وجهـات نظـر           . ألمم املتحدة الرمسية ذات الصلـة    ا
أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان غري تلك الواردة يف التقارير العلنية              

وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقـوق           . الصادرة عن املفوضية  
وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجـع املعلومـات الـواردة يف              . نساناإل

. وقد روعي يف إعداد التقرير أن وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات             . التقرير
ويف حال عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحـة إن    

وملا كـان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف الوثائق           . احلـةكانت ال تزال ص   
الرمسية لألمم املتحدة، فإن االفتقار إىل املعلومات أو إىل التركيز بشأن مسائل حمددة قد ُيعزى            

أو املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مـع اآلليـات   /إىل عدم التصديق على معاهدة ما و 
  .اإلنسانالدولية حلقوق 
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

  )٢(املعاهدات العاملية حلقوق اإلنسان
تاريخ التصديق أو االنضمام 

 التحفظات/اإلعالنات  أو اخلالفة
االعتراف باالختصاصات 
 احملددة هليئات املعاهدات

للقـضاء علـى مجيـع      االتفاقية الدولية   
  شكال التمييز العنصريأ

ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد  ال توجد ١٩٧٦نوفمرب / تشرين الثاين٥

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية      
  واالجتماعية والثقافية

  - ال توجد  ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٢

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة        
  والسياسية 

شكاوى املتبادلة بـني الـدولال ال توجد  ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٢
  ال): ٤١املادة (

الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد     
  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  - ال توجد  ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد       
  املرأة

  - ال توجد  ١٩٨٤يوليه / متوز١٧

 وغريه من ضروب    اتفاقية مناهضة التعذيب  
      املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية       

  أو املهينة

الشكاوى املتبادلة بـني الـدول ال توجد  ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٢
  ال): ٢١املادة (

  ال): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 
نعم ):٢٠املادة (إجراءات التحقيق 

  - ال توجد  ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٢  ذيبالربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التع
  - ال توجد  ١٩٩٣يونيه / حزيران٤  اتفاقية حقوق الطفل

الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة:  ليست ليبرييا طرفاً فيها    ةأساسي معاهدات
الربوتوكولو، )٢٠٠٤توقيع فقط، (د الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية امللحق بالعهاألول والثقافية، والربوتوكول االختياري 

والربوتوكـول االختيـاري،  )٢٠٠٤توقيع فقط،   (االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة           
لربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيعوا، )٢٠٠٤توقيع فقط، (التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

واالتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال،  )٢٠٠٤توقيع فقط،   (األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية         
، والربوتوكـول االختيـاري)٢٠٠٧فقط،  توقيع  (، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة       )٢٠٠٤توقيع فقط،   (املهاجرين وأفراد أسرهم    

  .، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري)٢٠٠٧توقيع فقط، (التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
  

 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
  نعم   عليهااتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة

  نعم  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
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  نعم  )٣(بروتوكول بالريمو
  نعم  )٤(الالجئون وعدميو اجلنسية

الربوتوكــولنعـم، باســتثناء    )٥(امللحقة هبا توكوالت اإلضافيةووالرب ١٩٤٩أغسطس / آب١٢ اتفاقيات جنيف املؤرخة يف
   الثالث اإلضايف

١٠٠نعم، باستثناء االتفاقية رقم       )٦(ية ملنظمة العمل الدوليةاالتفاقيات األساس
  ١٣٨ورقم 

  نعم  ملكافحة التمييز يف جمال التعليم) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة(اتفاقية اليونسكو 

 على اتفاقية منظمـة  ،٢٠٠٣التصديق، يف عام بارتياح الحظت جلنة حقوق الطفل       -١
وأوصت ليبرييا بالتصديق على الربوتوكولني االختياريني التفاقية       . )٧(١٨٢رقم  العمل الدولية   
ماية األطفال والتعاون يف جمال التبين      املتعلقة حب  ٣٣وعلى اتفاقية الهاي رقم      )٨(حقوق الطفل 

  .)٩(وتنفيذهاعلى الصعيد الدويل 
ـ              -٢               ا لتوقيعهـا يف   وأثنت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة علـى ليبريي

على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز           )١٠(٢٠٠٤عام  
  .)١١(ضد املرأة وشجعتها على التصديق عليه

وشجعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ليبرييا على التـصديق علـى                -٣
، وكذلك االتفاقية الدولية    ٢٠٠٧عاقة اليت وقعتها يف عام      اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإل    

إىل التـصديق   أيضاً  ودعت اللجنة ليبرييا    . )١٢(حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري     
  .)١٣(١٠٠على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
 القـانون  جيمع بـني ام القانوين يف ليبرييا األمم املتحدة القطري أن النظ الحظ فريق   -٤

وأن بعض القوانني مثل قـانون الـسكان األصـليني          املدون  والقانون العريف غري    التشريعي  
هي قوانني بالية ومتييزيـة يف      ) ٢٠٠١(واللوائح املتعلقة باملناطق الداخلية     والنظم  ) ١٩٥٦(

ووفقاً إلطار . )١٤( إىل مراجعةوهي حباجةمع بعض    بعضها   يتعارضحني أن القوانني األخرى     
             مبـا  ،، فإن القـوانني احملليـة     ٢٠١٢-٢٠٠٨عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة       

             مـع االلتزامـات الدوليـة حلقـوق اإلنـسان يف     تتفـق   ال ،١٩٨٦يف ذلك دستور عام    
  .)١٥(بعض اجلوانب

 بالقضاء على التمييز ضد املرأة ليبرييـا إىل أن          ، دعت اللجنة املعنية   ٢٠٠٩ويف عام     -٥
جلنة حقوق الطفل احلاجة إىل وأبرزت . )١٦(تدرج مبدأ املساواة بني املرأة والرجل يف الدستور    

يف احلـصول علـى   اليت تقصر احلق األحكام التمييزية إلبطال إجراء تعديالت على الدستور  
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قد طلب إىل ليبرييا أيـضاً       األمني العام    كانو. )١٧( على األطفال املولودين يف ليبرييا     اجلنسية
  .)١٨( اليت تنظم سري االنتخاباتتنقيح األحكام القانونية

 املقدم إىل جملس    ٢٠٠٩واقترحت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف تقريرها لعام           -٦
والحظـت  . )١٩(حقوق اإلنسان عدداً من التعديالت التشريعية حلظر العنف ضد األطفـال          

 اجلهود اليت بـذلت مـؤخراً لتعـديل          بارتياح للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      ا
 ٢٠٠٦وإصدار قوانني جديدة، مبا يف ذلك قانون االغتـصاب لعـام            التشريعات التمييزية   

شاركة املرأة على قدم املساواة مع الرجل يف العملية الـسياسية،           املتعلق مب قانون  الومشروع  
  . )٢٠(ل معروضاً على الربملانالذي ال يزا

 القوانني وكذلك   إلصالح إنشاء جلنة    ٢٠٠٩والحظ الفريق القطري أنه مت يف عام          -٧
  .)٢١(فرقة عمل ملراجعة الدستور

   وهيكلها األساسياإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان  -جيم   
ـ         ٢٠١٠مايو  / أيار ١٤حىت    -٨ دى ، مل يكن لليبرييا مؤسسة حلقوق اإلنسان معتمدة ل

  . )٢٢(جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
 ٢٠٠٥وأشار األمني العام والفريق القطري إىل أنه على الرغم من التوقيع يف عـام                 -٩

 جلنة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان، فإن هذه اللجنـة مل تـشكل             يقضي بإنشاء على قانون   
، القائمـة   ٢٠١٠فربايـر   /يف شباط رفضت اهليئة التشريعية    لقطري،  ووفقاً للفريق ا  . )٢٣(بعد

لفحـص  خـرباء   مستقلة جديدة تتكون من     بعد ذلك جلنة    وأُنشئت  للمرشحني،  املختصرة  
، أبلغ األمني العام أن جلنة احلقيقة واملصاحلة        ٢٠١٠ويف عام   . )٢٤(املرشحني احملتملني ملفات  

منحهـا  ونة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان  اللجاتكانت قد أوصت بتوسيع نطاق صالحي  
وأوصـت  . )٢٥(صالحية املالحقة القضائية ملرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان أمام احملـاكم         

أن تعني من باب األولوية  بالسلطة التنفيذية    املفوضية السامية حلقوق اإلنسان والفريق القطري     
تكفل  بالكامل و  تفعيلهااإلنسان وأن تضمن    مفوضني يف اللجنة الوطنية املستقلة املعنية حبقوق        

  .)٢٦(الفعلياستقالهلا 
وذكر الفريق القطري أن لدى وزارة العدل وحدة معنية حبقوق اإلنسان على الرغم               -١٠
ـ ركزها يف الوزارة و   يتعلق مب  فيماوضوح  انعدام ال من   اإلجراءات الـيت تتبعهـا يف تلقـي        ب

 إنشاء وحدة خاصـة     ٢٠٠٩فرباير  /يف شباط   مت كما أبلغ الفريق القطري أنه    . )٢٧(الشكاوى
للنظر بصورة حصرية يف املالحقات القضائية املتعلقـة جبـرائم اجلـنس            داخل وزارة العدل    

وقد أنشأت هذه الوحدة خطاً مباشراً يعمل طوال        . واجلرائم القائمة على أساس نوع اجلنس     
  .)٢٨( نوع اجلنساليوم ملساعدة ضحايا اجلرائم اجلنسية واجلرائم القائمة على
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  تدابري السياسة العامة  -دال   
 األمني العام عن أن اللجنة التوجيهية املعنية خبطة العمل الوطنية           أفاد،  ٢٠١٠يف عام     -١١

 حبقـوق   الـوعي حلقوق اإلنسان اليت يترأسها وزير العدل، قد أنشأت جلاناً فرعية لتعزيـز             
أن تؤدي اللجنـة دوراً     ُيتوقع   للفريق القطري،    ووفقاً. )٢٩(املتعلقة هبا بيانات  ومجع ال اإلنسان  

  .)٣٠(الدوري الشاملوإىل االستعراض عاهدات املأساسياً يف تقدمي التقارير إىل هيئات 
حتقيـق  لحد من الفقر بغية     لوذكر الفريق القطري أن احلكومة اعتمدت استراتيجية          -١٢

وصـيغت أيـضاً     .)٣١(٢٠١١-٢٠٠٨يف الفتـرة    منو وتنمية سريعني وشاملني ومستدامني      
سياسات وطنية يف جماالت الرعاية االجتماعية والصحة الوطنية هبدف توسيع نطاق الوصول            

  .)٣٢(إىل رعاية صحية أساسية تدعمها خدمات إحالة وموارد كافية
والشرطة الوطنيـة   واجلهاز القضائي   ووفقاً للفريق القطري، اعتمدت وزارة العدل         -١٣

ويف عـام   . )٣٣(٢٠٠٩ استراتيجية يف عـام      اًخطط ب وإعادة التأهيل  الليبريية ومكتب التأدي  
القضائي ال يزال بطيئاً بسبب     للجهاز  ، أبلغ األمني العام أن تنفيذ اخلطة االستراتيجية         ٢٠١٠

  .)٣٤(املسؤولني يف اجلهاز القضائياستمرار املشاكل الداخلية فيما بني 
) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(مـم املتحـدة     ألا، اعتمدت ليبرييا خطة عمل      ٢٠٠٥ويف عام     -١٤

. ركز على النظام املدرسـي الـوطين      ت اليتللربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان        
يف املـرحلتني   والتزمت وزارة التعليم بإدراج حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية الوطنيـة            

التعليم يف ليبرييا يف فترة     االبتدائية والثانوية، كجزء من برنامج أوسع نطاقاً إلعادة بناء نظام           
  .)٣٥(وحتسينه عما بعد الرتا

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن ارتياحها للجهـود الـيت                -١٥
نـوع اجلـنس    ملكافحة العنف القائم على أسـاس       وطنية  العمل  البذلتها ليبرييا لوضع خطة     

، وخطة )٢٠٠٨(وطين للمرأة الريفية النامج ربوال، )٢٠٠٦(وطنية لتعليم الفتيات   السياسة  وال
مع ذلك، أن تنفيذ بعض  والحظت،). ٢٠٠٠(١٣٢٥وطنية لتنفيذ قرار جملس األمن العمل ال

وأبلغ الفريق القطري أن احلكومـة      . )٣٦(هذه اخلطط والسياسات ال يزال يف مراحله األولية       
             يف مجيـع العمليـات      سياسة وطنية لتعمـيم املنظـور اجلنـساين          ٢٠٠٩اعتمدت يف عام    
  .)٣٧(اإلمنائية الوطنية
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  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  

  )٣٨(هيئة املعاهدة
 آخر تقريـر مت   
  ة اإلبالغحال  رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية  تقدميه والنظر فيه

تعرضت حالة  سا  جلنة القضاء على التمييز العنصري
البلد دون وجود   

  تقرير

تأخر تقدمي التقريـر األويل       -  ٢٠٠١أغسطس /آب
  ١٩٧٧منذ عام 

اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية    
  واالجتماعية والثقافية

تأخر تقدمي التقريـر األويل       -  - -
  ٢٠٠٦منذ عام 

تأخر تقدمي التقريـر األويل       -  - -  اإلنساناللجنة املعنية حبقوق 
  ٢٠٠٥منذ عام 

اللجنة املعنية بالقـضاء علـى      
  التمييز ضد املرأة

التقرير حيل موعد تقدمي      ٢٠٠٩يوليه /متوز  ٢٠٠٨
  ٢٠١١يوليه /يف متوز

حيل موعد تقـدمي التقريـر      
اجلامع للتقريـرين الـسابع     

  ٢٠١٣والثامن يف 
 تقدمي التقريـر األويل     تأخر  -  -  -  لتعذيبا جلنة مناهضة

  ٢٠٠٥منذ عام 
ورد التقرير املوحـد اجلـامع        -  ٢٠٠٤مايو /أيار ٢٠٠٥  جلنة حقوق الطفل

للتقارير الثاين والثالث والرابع    
  ٢٠٠٩يف عام 

 أنه  بارتياح، الحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة          ٢٠٠٩ويف عام     -١٦
بـت  وأعر. )٣٩(تشاركيةاالتفاقية باالستناد إىل عملية     م مبوجب   املُقدَّمت إعداد التقرير األويل     

         اللجنة عن استعدادها ملواصلة حوارها مع ليبرييا، مبا يف ذلك من خالل زيارة قطرية يقـوم                
    هبا أعضاء اللجنة ترمي إىل تقدمي مزيد من التوجيه بشأن تنفيـذ التوصـيات وااللتزامـات               

  .)٤٠(مبوجب االتفاقية

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
  ال  ُوجهت دعوة دائمة

  ليبرييـا، املـشار    اخلبرية املستقلة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف        آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
  املعنيـة باملـساعدة التقنيـة      إليه فيما بعد بـاخلبرية املـستقلة      

   ليبرييا، أجرت زيارة سنوية إىل ليبرييـا       واخلدمات االستشارية يف  
 E/CN.4/2005/119انظر التقـارير  : ٢٠٠٨ إىل ٢٠٠٤يف الفترة من   
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    من حيث املبدأزيارات اتفق عليها 
؛ املقرر  )٢٠٠٣(الرأي والتعبري   املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية         زيارات طُلب إجراؤها ومل يوافق عليها

أو بإجراءات موجزة   خارج القضاء   اخلاص املعين حباالت اإلعدام     
التعـذيب  مبـسألة   ؛ املقرر اخلـاص املعـين       )٢٠٠٣(أو تعسفاً   

املعين بالديون واخلبري املستقل   ؛  )٢٠٠٦تذكريات سنوية منذ عام     (
؛ واملقرر اخلـاص املعـين      )٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦(اخلارجية  

  )٢٠١٠(قالل القضاة واحملامني باست

    التعاون أثناء البعثات/التيسري
    متابعة الزيارات

مل تـرد   و.  رسائل ٤ الفترة املشمولة باالستعراض، مت إرسال       أثناء   والنداءات العاجلةاتالردود على رسائل االدعاء
 احلكومة على أي منها

 اليت أرسلها   ٢١ل  ليبرييا على أي استبيان من االستبيانات ا        ترد مل  الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية
 )٤١( اإلجراءات اخلاصة، ضمن اآلجال احملددةاتاملكلفون بوالي

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -٣  
              /أيلـول بعد أن قدمت اخلبرية املستقلة املعنيـة بالتعـاون الـتقين يف ليبرييـا يف                  -١٧

 تقريرها النهائي إىل اجمللس، طلب اجمللس إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان       ٢٠٠٨سبتمرب  
 املوجود يف ليبرييا، أن تواصل أنشطتها وبراجمها للمساعدة التقنية بالتشاور           امن خالل مكتبه  

، قدمت املفوضية تقريراً إىل اجمللس عـن        ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلولويف  . )٤٢(مع سلطات ليبرييا  
  . )٤٣(دألنشطة اليت اضطلعت هبا يف البلا

  تنفيذ االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان  -باء   

  املساواة وعدم التمييز  -١  
الحظ الفريق القطري أن دستور ليبرييا يكفل جلميع األشخاص دون متييز التمتـع               -١٨

  .)٤٤(مييزيتضمن أي تعريف للتغري أن الدستور ال . باحلقوق واحلريات األساسية
كما أشار الفريق القطري إىل استمرار التفاوت بني اجلنسني على مجيع املستويات،              -١٩

             مبا يف ذلك فيما يتعلق مبحو األمية واملشاركة السياسية، والحـظ أن املـرأة ال تـشكل إال        
هليئة التشريعية   يف املائة من األعضاء يف ا      ٥ يف املائة من األعضاء يف جملس الوزراء و        ١٤نسبة  

وأشار إىل أن الزواج املبكر هو ممارسة       .  اجلهاز القضائي   يف املائة من األعضاء يف     ١وأقل من   
يف سن الثامنة عشرة، وأحياناً بشكل      تقريباً يتزوجن   شائعة وإىل أن نصف الفتيات الليبرييات       

عـن قلقهـا إزاء      أيـضاً وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         . )٤٥(قسري
  والقوالـب النمطيـة   سلطة األب   استمرار املمارسات التقليدية املؤذية واملواقف القائمة على        

وحثت ليبرييا على وضع تدابري     . )٤٦(ل ومسؤوليتهما وهويتهما  فيما يتعلق بأدوار املرأة والرج    
ـ      تشريعية وتعليمية    . )٤٧(ليهـا ة أو القـضاء ع    لتعديل مثل هذه املمارسات والقوالب النمطي
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وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها بصورة خاصة إزاء وضع املرأة 
يف املناطق الريفية، اليت تتأثر بصورة غري متناسبة بسبب انعدام اخلدمات الـصحية الكافيـة               

  .)٤٨(الوصول إىل العدالةسبل والتعليم والفرص االقتصادية واإلعانات االجتماعية و
، الحظت اخلبرية املستقلة املعنية ببناء القدرات يف ليبرييا أن اجملتمع           ٢٠٠٨ويف عام     -٢٠

ناجتة عن تصورات تشكك يف مشروعية بعض اهلويـات         الليبريي يعاين من انقسامات كبرية      
والتصور السائد هو أن ليبرييا دولة مسيحية،       . واملعتقدات الدينية باعتبارها غري ليبريية األصل     

التمييز القائم  وازداد  . باعتبارها غري ليبريية  " املاندينغو"ال يزال هناك رفض لالعتراف هبوية       و
وتؤدي الرتاعـات بـسبب     . اإلثين خالل احلرب  االستقطاب  على أساس إثين تعقيداً بسبب      

يف در مالحظته   جيوما  . )٤٩(األرض وامللكية إىل وقوع صدامات بني خمتلف اجملموعات اإلثنية        
                    للنظـر يف    ٢٠١٠مـارس   /، يف آذار  باألراضـي إنشاء جلنـة وطنيـة معنيـة        صدد  هذا ال 

  .)٥٠(هذه الرتاعات
 الحظت اخلبرية املستقلة أيضاً وجود فجـوة        ارد واخلدمات، وفيما يتعلق بتوزيع املو     -٢١

 والحظت اخلـبرية    .)٥١(وبقية اجملتمع الليبريي  ) األمريكيونالليبرييون  (هائلة بني الطبقة العليا     
 مبا يف ذلك استخدام بعض      ،احمللية يف ليبرييا  احلكومات  املستقلة أن بعض اجلوانب من قوانني       

          ، هي قوانني مقوِّضة حلقوق اإلنـسان وملبـادئ        الشعوبإىل بعض   النعوت املهينة لإلشارة    
املتعلقـة باملنـاطق    ة  واللوائح املنقح النظم   من   ٢وأشري بصفة خاصة إىل املادة      . عدم التمييز 

املناطق اليت يقطنها كلياً سكان أصـليون       "الداخلية، اليت تنص على أن األحكام تنطبق على         
  .)٥٢("غري متحضرين

، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء ارتفاع عدد حـاالت            ٢٠٠٤ويف عام     -٢٢
لواقع ضد األطفـال ذوي     اإلعاقة بني األطفال نتيجة احلرب األهلية، واستمرار التمييز بفعل ا         

، جلنة وطنية معنية ٢٠٠٥وأشار الفريق القطري إىل أن احلكومة أنشأت، يف عام   . )٥٣(اإلعاقة
  . )٥٤(حباالت اإلعاقة والحظ مع ذلك أن هذه اللجنة مل تكن نشطة للغاية

وساور جلنة حقوق الطفل القلق أيضاً ألن منح اجلنسية لألطفال املولودين يف ليبرييا               -٢٣
ويف هذا الصدد، أوصـت اللجنـة       . مقّيد بشروط تقوم على أساس اللون أو األصل العرقي        

  .)٥٥( من دستورها وكذلك قوانينها املتعلقة باجلنسية٢٧ليبرييا بأن تعّدل املادة 

  حق الفرد يف احلياة ويف احلرية واألمان على شخصه  -٢  
/ يف متـوز   قيام رئـيس ليبرييـا    أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلق بالغ ل          -٢٤
 بإقرار مشروع قانون ينص على فرض عقوبة اإلعدام بالنسبة إىل عـدد مـن               ٢٠٠٨ يوليه

وأشارت اللجنة إىل أن ليبرييا طرٌف يف الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد            . اجلرائم
م إعدام أي شخص    عد"الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وأهنا بذلك التزمت بضمان          

ولـذلك  ". باختاذ مجيع التدابري الالزمة إللغاء عقوبة اإلعدام داخل إقليمها        "و" خيضع لواليتها 
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خلصت اللجنة إىل أن هذا القانون يشكل انتهاكاً صارخاً من جانـب ليبرييـا اللتزاماهتـا                
ف تعديلـه   وحثت ليبرييا على مراجعة القانون هبد     . القانونية مبوجب الربوتوكول االختياري   

أسرع وقت ممكن وشجعتها، يف الوقت نفسه، على احلفاظ على الزخم املوجـود منـذ                يف
 أيضاً إىل أن عقوبة اإلعدام ال تـزال         ٢٠٠٩وأشار تقرير األمني العام لعام      . )٥٦(١٩٧٩ عام

قائمة يف ليبرييا رغم الضغوط الدولية القائمة على أساس أن ذلك ُيشكل انتهاكاً اللتزامـات             
  .)٥٧(يا مبوجب الربوتوكول االختياريليبري
والحظ املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو              -٢٥

، ٢٠٠٨ أشخاص على األقل يف عـام        ١٠تعسفاً أن حوادث العدالة األهلية أدت إىل مقتل         
وقـد  . شتبه فـيهم  وذُِكر بأن هجمات الغوغاء جرت يف مراكز الشرطة واحملاكم ملهامجة امل          

، مبا يف ذلك ضد أحد األحداث الذي  "لعدالة الغوغاء " حاالت متعددة    ٢٠٠٧ُوثقت يف عام    
، ذكر األمـني العـام أن حـاالت         ٢٠٠٩ويف عام   . )٥٨("السحرة"اشُتبِه يف أنه لص وضد      

االغتصاب والسلب املسلح ال تزال منتشرة وأن العنف اجملتمعي والغوغائي مستمران أيـضاً،             
رياً ما يعزى ذلك إىل التوترات بني الفئات العرقية واجملتمعات احمللية بـسبب املنازعـات    وكث

  .)٥٩(على األراضي
وفقـاً   والحظ الفريق القطري استمرار ممارسات القتل الطقوسي، وأن ذلك يـتم،            -٢٦

وأن أفـراد  . للتقارير، لتحقيق مكسب سياسي أو مايل أو لكسب قوة بدنية أو لتقدمي قرابني         
الشرطة، ال يتمكنون،يف أحيان كثرية، من إجراء حتقيق هنائي لتحديد هوية املـشتبه فـيهم               

  .)٦٠(ومالحقتهم قضائياً، وذلك بسبب عدم توفر القدرات الكافية يف جمال الطب الشرعي
والحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بقلق بالغ كثافة ومدى انتشار    -٢٧

املمارس ضد املرأة وخباصة العنف اجلنسي وذلك أثناء الصراع وبعده علـى            حاالت العنف   
وحثت ليبرييا على إيالء األولوية العتماد إطار قانوين ملعاجلة موضوع العنف ضد . )٦١(السواء

والحظت اخلبرية املستقلة املعنية باملساعدة التقنية أن       . )٦٢(املرأة وتنفيذ برامج تثقيفية وتوعوية    
. )٦٣(والعنف اجلنسي ال يزاالن يشكالن أكثر اجلرائم اخلطرية املرتكبة يف ليبرييـا           االغتصاب  

فتيات  والحظ الفريق القطري أن ضحايا العنف اجلنسي مبا يف ذلك االغتصاب هم يف معظمهم             
قـضائية   ، بلغ عدد حاالت االغتصاب اليت مشلتها إجـراءات     ٢٠٠٦ويف عام   .  عاماً ١٥دون  

 ،٢٠١٠يونيـه  /ويف حزيـران . )٦٤(ملائة من جمموع احلاالت املبلغ عنها يف ا١٠كاملة أقل من  
الحظت املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية بالعنف اجلنسي يف حاالت الرتاع خالل الزيـارة              
اليت أجرهتا إىل ليبرييا، أن االعتداء اجلنسي كان وحشياً ومنتشراً أثناء احلرب األهلية، وأنـه               

وترك ذلك أثر وخيم علـى      . سكان املدنيني وتشريدهم والسيطرة عليهم    اسُتخِدم لترهيب ال  
اجملتمع، ويتمثل التحدي اليوم يف االنتقال إىل جمتمع جديد ينعم فيه النساء واألطفال بالسالم              

  .)٦٥(واألمن يف املدرسة والبيت والسوق
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رأة والفريق  والحظت جلنة حقوق الطفل واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد امل            -٢٨
القطري أن تشويه األعضاء التناسلية لألنثى هي ممارسة شائعة وحثت ليبرييا على أن تـضع،               

وأوصت املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان      . )٦٦ (تشريعات حتظر هذه املمارسة    دون تأخري، 
  .)٦٧(اجملتمع الدويل بأن يعمل، بالتعاون مع اجملتمع املدين، على بث الوعي يف هذا اجملال

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة من ليبرييا التعجيل جبهودهـا            وطلبت    -٢٩
وأوصـت جلنـة   . )٦٨( املتعلق مبكافحة االتِّجار بالبشر، تنفيذاً فعاالً     ٢٠٠٥لتنفيذ قانون عام    

حقوق الطفل ليبرييا باملشاركة يف تعاون ثنائي وإقليمي من أجل مكافحة االستغالل اجلنسي             
وأشار الفريق القطري إىل أن ليبرييا أنشأت فرقة عمـل وطنيـة            . )٦٩(ألطفال واالتِّجار هبم  ل

ملكافحة االتِّجار تشرف عليها وزارة العمل، والحظ مع ذلك أن فرقة العمل ال تزال تواجه               
  .)٧٠(حتديات خطرية وفقاً ملا ورد يف تقرير صدر بتكليف من اليونيسيف

نة حقوق الطفل عن قلق بـالغ إزاء آثـار املنازعـات     ، أعربت جل  ٢٠٠٤ويف عام     -٣٠
املسلحة على األطفال الضحايا مبن فيهم احملاربون وإزاء حاالت الوفاة املفجعة والـصدمات             

وحثت ليبرييا على اختاذ مجيع التدابري الالزمة، بالتعاون مع اجملتمع املـدين            . النفسية الشديدة 
كما أعربت  . )٧١(لتلبية احتياجات األطفال الضحايا   وهيئات األمم املتحدة مثل اليونيسيف،      

جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء حاالت إساءة معاملة األطفال، مبـا يف ذلـك االعتـداء                 
اجلنسي، وإمهال األطفال وأوصت بالتحقيق على النحو املناسب يف حاالت االعتداء واملعاقبة            

. )٧٢(دماج االجتماعي لألطفال الـضحايا    عليها، وبتوفري خدمات التعايف النفساين وإعادة اإل      
وأوصت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان احلكومة بالتعاون مع اجملتمع الدويل واجملتمع املدين            
للتوعية بشأن قضايا مثل تنمية الطفل والتأديب غري العقايب واحلاجة إىل املزيـد مـن دعـم           

ال العنـف ضـد األطفـال يف    كما قدمت توصيات مفصلة تتعلق حبظر مجيع أشك    . األسرة
  .)٧٣(األوساط مجيع
، وصفت املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان       ٢٠٠٩ويف تقرير قُدِّم إىل اجمللس عام         -٣١

األوضاع داخل دور األيتام بأهنا حرجة، وذكرت أن معظم األطفال املقيمني فيها ليسوا أيتاماً       
. م سيتلقون فيها تعليماً وفرصاً أفـضل      وإمنا أُودعوا هذه املؤسسات بعد أن ُوِعد آباؤهم بأهن        

وأصبحت هذه املؤسسات مشاريع جتارية أو مصادر ربح ملديريها الذين جيمعون األموال من             
جهات ماحنة غري مشتبه فيها وأسر ريفية غري مدركة ملا جيري من ورائها، يف حني أن هـذه                  

وصت املفوضـية بتحديـد دور      وأ. املؤسسات مل متتثل للمعايري الدنيا اليت أصدرهتا احلكومة       
األيتام غري املعتَمدة اليت متارس أعماهلا حالياً وبإعادة تقييمها وإغالق الدور الـيت ال ترقـى                

وينبغي أن ُيلم مشل األطفال مع أسرهم أو أقارهبم أو ُيجرى نقلهم إىل مؤسـسات               . للمعايري
قانوين حملي حلماية الطفل    وأوصى الفريق القطري بالتعجيل باعتماد ووضع إطار        . )٧٤(مالئمة

  .)٧٥(يتضمن مشروع قانون لألطفال وقانوناً للتبين
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، أشارت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل ادعاءات تتعلق ٢٠١٠ويف عام   -٣٢
بأسر األطفال والعمل القسري لألطفال يف اجلزء اجلنويب الشرقي من البالد، وهي ممارسـات   

  .)٧٦(ع املسلحمرتبطة حبالة الرتا

  إقامة العدل مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب وسيادة القانون  -٣  
، أشار األمني العام إىل التحديات اخلطرية الـيت يطرحهـا ضـعف             ٢٠٠٩يف عام     -٣٣

. املؤسسات املعنية بسيادة القانون، مبا يف ذلك يف القطاعات القانونية والقضائية واإلصالحية           
طط استراتيجية يف بعض اجملاالت، فإن املشاكل الداخلية اخلطـرية          وعلى الرغم من اعتماد خ    

وأبلغت اخلبرية املستقلة املعنيـة     . )٧٧(أدت إىل وقف املبادرات املتعلقة بتطوير اجلهاز القضائي       
بالتعاون التقين يف ليبرييا أن أوجه الضعف والقصور الوظيفي يف اجلهاز القضائي ُتـؤدي إىل               

القضايا وأن احملاكمات ُتجرى على حنو خيل مبعايري احملاكمة العادلـة،           تكرار تأجيل النظر يف     
. )٧٨( جلنة إلدارة تـدفق الـدعاوى      ٢٠٠٥يف عام    على الرغم من أن وزارة العدل أنشأت      

وأشارت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، يف تقريرها املقدم إىل اجمللس، إىل العديـد مـن               
ألموال وانعدام اهلياكل واملعـدات األساسـية واملراجـع    التحديات مبا يف ذلك عدم كفاية ا 

القانونية وضعف اإلدارة وضعف التصدي حلجم القضايا، وتفـشي الفـساد واحلاجـة إىل              
وأوصت املفوضية احلكومة بأن تتيح، بالتعاون مع اجملتمع الدويل، موارد          . )٧٩(إصالح القوانني 

ئية وأن توفر تدريباً واسع النطـاق للقـضاة    كافية للمؤسسات الرئيسية يف نظام العدالة اجلنا      
واملدعني العامني وحمامي الدفاع واحملققني لضمان إجراء املقاضاة على حنو مأمون وبـشكل             

، أكد األمني العام ضـرورة مواصـلة        ٢٠١٠ويف عام   . )٨٠(يراعي األصول القانونية الواجبة   
  .)٨١(وزارة العدل واجلهاز القضائي تعزيز نظام القضاء اجلنائي

، أفادت اخلبرية املستقلة املعنية بالتعاون التقين واخلدمات االستشارية     ٢٠٠٨ويف عام     -٣٤
 يف املائة من احملتجزين يف سجن مونروفيا املركـزي هـم حمتجـزون     ٩٥يف ليبرييا أن نسبة     

ويف . )٨٢(ذمة احملاكمة، وما زال بعضهم حمتجزاً دون حماكمة ملدة تزيـد عـن عـامني       على
، الحظ األمني العام وجود اجتاه مثري للقلق من اإلبالغ عـن ارتكـاب أفـراد                ٢٠١٠ عام

وعدم وجـود مرافـق     . )٨٣(الشرطة وموظفي السجون اعتداءات على السجناء واحملتجزين      
احتجاز يف بعض أحناء البلد يدفع ببعض القضاة إىل إنشاء مرافق احتجاز وإدارهتا بصورة غري               

 السامية حلقوق اإلنسان بأن حتدد وزارة العدل مجيع مراكـز           وأوصت املفوضية . )٨٤(قانونية
االحتجاز غري املرخصة وتقوم بإغالقها وأن يشيد سجن مركزي واحـد علـى األقـل يف                

  .)٨٥(املقاطعات اخلالية من مرافق االحتجاز
وأشار الفريق القطري إىل وجود أحكام تتعلق بقضاة الصلح، والحظ، مع ذلك، أن             -٣٥

وأبلـغ املقـرر    . )٨٦( مل ُيكلّف أياً منهم، على النحو املنصوص عليه يف القانون          رئيس الدولة 
اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني عن استمرار بعض قضاة الصلح، رغـم ذلـك، يف               

وأوصت املفوضية السامية حلقوق    . )٨٧(االستماع إىل الدعاوى، مبا يف ذلك الدعاوى اجلنائية       
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ز القضاء بالقيام، على وجه االستعجال، بتوضيح مركز قضاة الصلح          اإلنسان احلكومة وجها  
للجمهور، إذ إن استمرار عمل هؤالء القضاة بصورة غري قانونية يشكل انتهاكاً ملعايري حقوق 

  . )٨٨(اإلنسان املتعلقة باحملاكمة العادلة
 يغذ فحسب   والحظ الفريق القطري أن انعدام ثقة اجلمهور بنظام العدالة اجلنائية مل            -٣٦

حوادث عنف الغوغاء بل أحياناً بأصحاب الشكاوى إىل التماس العدالة من خالل النظـام              
، ٢٠٠٨ويف عـام    . )٨٩(القضائي العريف الذي يعتمد يف مجلة أمور على إجراء امتحان الرباءة          

امتحـان  (أبلغ املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني عن حالة حماكمة بالتعـذيب             
 شخصاً اشُتبه يف ممارستهم الشعوذة وأدت إىل إصابات عديـدة وحالـة             ٣٧مشلت  ) لرباءةا

وأوصت املفوضية السامية   . )٩٠(ومل ُيحضر أي شخص ارتكب هذه اجلرائم إىل القضاء        . وفاة
 من النظم واللوائح املنقحة املتعلقة باألراضي الداخلية، واليت         ٧٣حلقوق اإلنسان بتعديل املادة     

 احملاكمات يف ظل ظروف استثنائية، وإبطاهلا، وبتعديل قانون العقوبات لتـضمينه            جتيز هذه 
  .)٩١(أحكاماً ُتجّرم تنظيم هذه احملاكمات

، أوصت جلنة حقوق الطفل ليبرييا مبواصلة جهودهـا يف سـبيل            ٢٠٠٤ويف عام     -٣٧
اسـي  والحظ الفريق القطري أن اإلطار القـانوين األس       . )٩٢(إصالح نظام قضاء األحداث   

 من قانون النظام القضائي الـذي أنـشئت         ١١للمجرمني األحداث مدرج اآلن يف الفصل       
لقـضاء   وبسبب انعدام وجود نظام عامل بالكامل     . )٩٣(مبوجبه حمكمة األحداث يف مونروفيا    

األحداث، فإن تنفيذ القوانني واإلجراءات املتعلقة باجملرمني األطفال واألطفال الـذين هـم             
وأوصـى  . )٩٤(ة ومحاية، ضعيف للغاية وال توجد مرافق تأديبية أو إصالحية         حباجة إىل رعاي  

الفريق القطري واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان ليبرييا بتيسري ُحسن سـري نظـام قـضاء               
األحداث بتوفري تدريب واسع النطاق للقضاة والعاملني يف جمال إنفاذ القوانني على قـضاء              

  .)٩٥( التأهيل وتقومي سلوك اجملرمني األحداثاألحداث وبناء مؤسسات إلعادة
والحظ األمني العام والفريق القطري أن جلنة احلقيقة واملصاحلة يف ليبرييا املنشأة يف               -٣٨

 /كــانون األول قــد أهنــت واليتــها وأصــدرت تقريرهــا النــهائي يف ٢٠٠٦عــام 
اكمة األشخاص الذين   وأوصى التقرير بإنشاء حمكمة جنائية استثنائية حمل      . )٩٦(٢٠٠٩ ديسمرب

كما تضّمن التقرير قائمة تضم عدداً من األفراد،        . ارتكبوا انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان    
  .)٩٧(مبن فيهم أعضاء يف احلكومة، يوصى بتطبيق اجلزاءات العامة عليهم

ووفقاً للفريق القطري، كان رد فعل اجلمهور على هذا التقرير متبايناً، يف حـني أن                 -٣٩
. )٩٨(التوصيات املنبثقة عن املناقشة يصب يف اجتاه مساءلة مرتكيب تلك االنتـهاكات           معظم  

وأوصى كل من األمني العام واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان بأن ُيعطى شعب ليبرييا فرصة     
وأعرب األمني  . )٩٩(كاملة للنظر يف توصيات اللجنة لكي حيدد بنفسه أفضل السبل لتنفيذها          

 إزاء التهديدات اليت صدرت مؤخراً ضد بعض أعضاء اللجنة، ودعا احلكومـة        العام عن قلقه  
إىل اختاذ تدابري مناسبة ضد كل من يثبت ضلوعه يف أعمال حتريضية ميكن أن تقوض عملية                 
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وأوصى الفريق القطري واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان ليبرييا بإنشاء آليـة           . )١٠٠(السالم
حوزة جلنة احلقيقة واملصاحلة من معلومات وسجالت ووثـائق،         فعالة لضمان سالمة ما يف      

  .)١٠١(سيما تلك املصنفة سرية ال
 على أن اللجنة ليست     ٢٠٠٨وشددت اخلبرية املستقلة املعنية بالتعاون التقين يف عام           -٤٠

 إال عنصراً واحداً من عناصر العدالة االنتقالية، وأنه يتعني على احلكومة أيضاً أن تنشئ آليات              
  .)١٠٢(فعالة للجرب

  احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية  -٤  
، أعربت اخلبرية املستقلة املعنية بالتعاون التقين يف ليبرييا عن قلقها إزاء ٢٠٠٧يف عام   -٤١

 يف املائة وإزاء استمرار مشكلة عدم دفع املرتبـات يف    ٨٠    ارتفاع معدل البطالة الذي ُيقدَّر ب     
كما أعربت عن قلقها بشكل خاص إزاء مسألة محاية حقوق اإلنسان فيما            . القطاع اخلاص 

  .)١٠٣(تبقى من مزارع املطاط الكربى
، أن  ٢٠١٢-٢٠٠٨ولوحظ يف إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة            -٤٢

حصة النساء من األعمال املدفوعة األجر يف قطاعات غري القطاع الزراعـي هـي حـصة                
 للغاية، وهو ما يشري إىل احلاجة إىل إعطاء املرأة حقوقاً كاملة فيما يتعلق بإتاحـة                منخفضة

فرص العمل على قدم املساواة مع الرجل وحبرية اختيار املهنة واألجر املتساوي، على النحـو        
  .)١٠٤(١١١ ورقم ١٠٠الذي تنص عليه اتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقم 

احلكومة بصدد وضع الصيغة النهائية ملشروع قانون شامل        وذكر الفريق القطري أن       -٤٣
وسيتبع ذلك صياغة تشريع منفـصل يغطـي        . عن العمل الالئق للعاملني يف القطاع اخلاص      

والحظت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية عدم وجود         . )١٠٥(العاملني يف القطاع العام   
وطلبت إىل  ) ١١١رقم  ) (يف االستخدام واملهنة  (ييز  تشريع أو سياسة وطنية لتنفيذ اتفاقية التم      

احلكومة أن تكفل تضمني مشروع القانون املتعلق بالعمل الالئق أحكاماً تعـّرف التمييـز              
  .)١٠٦(صراحةً وحتظره
وذكر األمني العام أن بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا، استمرت، باالشتراك مع البنـك                -٤٤

حدة اإلمنائي، وبرنامج األغذية العاملي، يف بذل اجلهود إلجياد فرص          الدويل، وبرنامج األمم املت   
عمل قصرية األجل يف املناطق ذات اخلطورة األمنية العالية، يف حماولة منها للتخفيف من حدة               
ارتفاع معدل البطالة الذي يؤثر بشدة على توفري فرص لكسب الرزق للمقاتلني الـسابقني              

  .)١٠٧(خاطر شديدة وغريهم من الشباب املعرضني مل
 ١٢والحظت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية بارتياح إلغاء املرسوم رقـم               -٤٥

 الذي حيظر اإلضرابات، وأعربت عن أملها يف أن يؤدي إصالح قانون العمل إىل      ١٩٨٠لعام  
اعـة إىل   جعل املواد املدرجة يف قانون ممارسات العمل اليت حتظر انضمام العـاملني يف الزر             
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منظمات العاملني يف الصناعة ومتنع العاملني يف مؤسسات الدولة واخلدمة العامة من إنـشاء              
  .)١٠٨( املتعلقة باحلرية النقابية٨٧نقابات عمالية، مّتفقةً مع أحكام االتفاقية رقم 

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشة الئق  -٥  
 إىل أن   ٢٠١٢-٢٠٠٨مساعدة اإلمنائيـة للفتـرة      أشار إطار عمل األمم املتحدة لل       -٤٦

معظم اهلياكل األساسية واخلدمات االجتماعية األساسية موجودة يف مونروفيا وغريها مـن            
املراكز احلضرية، األمر الذي يعزز التفاوت يف مستويات املعيشة بني املناطق احلضرية واملناطق             

لية ومتكني اجملتمعات احمللية والتعاونيات من      ويتطلب األمر بناء القدرات للسلطات احمل     . الريفية
  .)١٠٩(أجل الوصول إىل معظم السكان الفقراء

 يف املائة مـن     ٤٠وأبلغت اخلبرية املستقلة املعنية باملساعدة التقنية أن نسبة تتجاوز            -٤٧
  .)١١٠(السكان تعاين من انعدام األمن الغذائي

 أن النتائج   ٢٠١٢-٢٠٠٨إلمنائية للفترة   وأكد إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة ا        -٤٨
االجتماعية املترتبة على احلرب اليت زاد من تفاقمها التدمري اهلائل للهياكل األساسية، جيّسدها             

وُيالحظ أن أقل من نصف حاالت الوالدة متت       . )١١١(ارتفاع معدل وفيات األمهات والرضع    
الوفيات يف صفوف األطفـال      وأن عدد    ٢٠٠٧على أيدي موظفني صحيني ماهرين يف عام        

وقد خلـف العنـف     . )١١٢( وليد حي  ١ ٠٠٠ حالة وفاة لكل     ١٣٣دون سن اخلامسة بلغ     
وأعربـت  . )١١٣(وكذلك إدمان املخدرات صدمات نفسية شديدة لدى العديد من الشباب         

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء املعدل املخيف لوفيات األمهـات               
. )١١٤(وكثرة حاالت احلمل يف أوساط املراهقات، وانعدام وصول املرأة إىل اخلدمات الصحية           

وشجعت اللجنة ليبرييا على مواصلة التعاون مع اجملتمع املدين واجملتمع الدويل بغرض تعزيـز              
قدرهتا على توفري الرعاية واخلدمات الصحية األساسية وزيادة فرص حصول النساء والفتيات            

  .)١١٥(ه اخلدمات على أساس املساواةعلى هذ
 إىل أن   ٢٠١٢-٢٠٠٨األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفتـرة       وأشار إطار عمل      -٤٩

اإليدز منخفض يف صفوف جمموع الـسكان،       /مستوى الوعي بفريوس نقص املناعة البشرية     
ايـة إىل   وإىل أن انعدام فرص الوصول إىل الرعاية الصحية حيول دون تقدمي العـالج والرع             

  .)١١٦(األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز
 ُتبني أن ثالثة أرباع     ٢٠٠٦وأشار الفريق القطري إىل نتائج استفتاء أجري يف عام            -٥٠

  .)١١٧(سكان ليبرييا ال حيصلون على مياه الشرب املأمونة

  احلق يف التعليم  -٦  
 إىل أن   ٢٠١٢-٢٠٠٨عدة اإلمنائيـة للفتـرة      أشار إطار عمل األمم املتحدة للمسا       -٥١

 يف املائة وإىل أن التفـاوت بـني اجلنـسني          ٥٠معدل األمية العام يف ليبرييا يقدر بأكثر من         
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وكذلك االختالفات بني املناطق احلضرية واملناطق الريفية يف الوصول إىل التعلـيم تـشكل              
 بأن أقل من ثلـث      ٢٠٠٥لعام  ويقدر تقرير الرصد العاملي لليونسكو      . )١١٨(مشكلة خطرية 

وأشار الفريق القطري إىل أن اخنفـاض       . )١١٩(األطفال يف سن الدراسة، مسجلون باملدارس     
صايف معدالت االلتحاق باملدارس االبتدائية يعزى يف الغالـب إىل الرسـوم غـري الرمسيـة                

لك، ال يزال   وفضالً عن ذ  . والتكاليف املتعلقة بالزي املدرسي واللوازم املدرسية مثل الكتب       
هناك نقص يف املدارس وال سيما يف اجملتمعات الريفية، الستيعاب مجيع األطفـال يف سـن                

وأبلغت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان أنه جيري يف الوقت الراهن تنفيـذ             . )١٢٠(الدراسة
  .)١٢١(خطط إلعادة تأهيل ثالث مؤسسات لتدريب املعلمني موجودة يف املناطق الريفية

، أوصت جلنة حقوق الطفل ليبرييا بضمان التعليم اجملاين بدون أي           ٢٠٠٤يف عام   و  -٥٢
تكاليف مستترة، ووضع برامج تعليمية وبرامج للتدريب املهين معجلة لصاحل الشباب الـذين             

وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة          . )١٢٢(حيصلوا على فرص التعليم    مل
مة لضمان وصول الفتيات والنساء على قدم املساواة إىل مجيع مستويات        باختاذ اخلطوات الالز  

  .)١٢٣(التعليم والتصدي ملشكلة االعتداء والتحرش اجلنسي يف املدارس

  الالجئون وملتمسو اللجوء  -٧  
 الجـئ وأكثـر    ٧ ٠٠٠الحظ الفريق القُطري أن ليبرييا تستضيف حاليـاً حنـو             -٥٣
وتقدم كل من مفوضية األمم     . ة حتديد مركز الالجئني    ملتمس جلوء، تشملهم عملي    ٥٠٠ من

املتحدة لشؤون الالجئني واللجنة املعنية بإعادة الالجئني الليبرييني إىل وطنهم وإعادة توطينهم            
ويتم بوجه عام احترام حقوق الالجئني وملتمسي اللجوء، . الدعم من خالل بناء مآوى دائمة

 الالجئني يشتركون يف أنشطة اقتـصادية ويواجهـون         على الرغم من التقارير اليت تفيد بأن      
وأوصى الفريق القُطري احلكومة    . )١٢٤(التخويف من جانب ضباط اهلجرة أو ضباط اجلمارك       

والسلطات احمللية مبراعاة أوضاع الالجئني وملتمسي اللجوء عند صياغة وتنفيذ مـشاريع يف             
ار وثائق إقامة قانونية طويلة األجل مبا       وبالتعجيل بإصد . )١٢٥(إطار استراتيجية احلد من الفقر    

  . )١٢٦(يف ذلك جتنيس الالجئني من سرياليون سابقاً ممن اختاروا االندماج يف البالد

  احلق يف التنمية  -٨  
 إىل أن   ٢٠١٢-٢٠٠٨أشار إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائيـة للفتـرة             -٥٤

عادة البناء والتنمية وأن تركة احلكم االستبدادي       ليبرييا ال تزال تواجه حتديات كبرية تتعلق بإ       
والرتاع وتفكك اجملتمع، إضافة إىل انتشار الفقر وانعدام األمن الغذائي واألمية والبطالة تقيد             

وبغية جناح استراتيجية احلـد مـن الفقـر للفتـرة              . )١٢٧(جهود ليبرييا يف تعزيز االنتعاش    
بة للتحديات اإلنسانية املستمرة ولكـون معظـم        ، ينبغي إيالء العناية الواج    ٢٠١١-٢٠٠٨

الليبرييني ال يتمتعون حبقهم يف الرعاية الـصحية وامليـاه املأمونـة واإلصـحاح واملـأوى                
 عاماً  ١٤وتشري دراسة أجراها برنامج األمم املتحدة للبيئة أن الرتاع الذي دام            . )١٢٨(والتعليم
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ية، إىل جانب هتدمي اهلياكل األساسية احليوية اليت        أدى إىل تدهور البيئة واستنفاد املوارد الطبيع      
  .)١٢٩(صنعها اإلنسان يف قطاعات الطاقة واملاء واإلصحاح وإدارة النفايات والسكن

  االجنازات وأفضل املمارسات  -ثالثاً   
الحظ الفريق القطري أن وزارة العمل قامت، بدعم من اليونسكو وبعثـة األمـم                -٥٥

جزء من جهود احلكومة لترسيخ السلم واملواطنة والتثقيـف يف جمـال          املتحدة يف ليبرييا، وك   
، بوضع أدلة تعليمية عن هذا      ١٢حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية للصفوف من األول إىل          

  .)١٣٠( من املربني الليبرييني٥٥املوضوع وتدريب 
شاء معهد للتـدريب    وأبلغت اخلبرية املستقلة املعنية بالتعاون التقين يف ليبرييا عن إن           -٥٦

وأشار الفريق القطري إىل أن املعهد وضع الصيغة النهائية خلطة اسـتراتيجية            . )١٣١(القضائي
لثالث سنوات، تتضمن أهدافها تقدمي تدريب منتظم ملـوظفي القـضاء وتعزيـز برنـامج               

 /آذاركما شرع املعهد يف تنفيذ برناجمه التـدرييب األول للقـضاة املهنـيني، يف               . للزماالت
  .)١٣٢(٢٠١٠ مارس
 /آذاروأفاد الفريق القطري أن وزارة الصحة والرعايـة االجتماعيـة بـادرت يف                -٥٧

 إىل وضع لوائح جديدة لالستخدام املناسـب للرعايـة البديلـة لألطفـال              ٢٠١٠ مارس
وحتدد هذه اللوائح مواعيد زمنية واضحة العتماد مؤسسات الرعايـة البديلـة            . وشروطها

  . )١٣٣(هلا الشروط املطلوبة من جانب فريق مستقل لالعتمادوالتحقق من امتثا

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   

  توصيات حمددة للمتابعة    
 مـن ليبرييـا أن   ٢٠٠٩طلبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف عام            -٥٨

اخلطوات املتخذة لتنفيذ التوصيات الـواردة يف  تقدم، يف غضون سنتني، معلومات خطية عن     
التشريع الـذي حيظـر تـشويه األعـضاء          (٢١و) الوضع القانوين لالتفاقية   (١٣الفقرتني  
  .)١٣٤()لألنثى التناسلية

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
يتها، طلب اجمللس   بعد أن أجنزت اخلبرية املستقلة املعنية بالتعاون التقين يف ليبرييا وال            -٥٩
 من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، من خالل مكتبها يف ليبرييا،           ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلوليف  

  .)١٣٥(مواصلة أنشطتها وبراجمها للتعاون التقين بالتشاور مع السلطات الوطنية
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 ومفوضـية األمـم     برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   وأبلغ الفريق القطري عن مواصلة        -٦٠
دة لشؤون الالجئني وصندوق األمم املتحدة للسكان وبعثة األمم املتحدة يف ليبرييا تقدمي             املتح

  .)١٣٦(الدعم بغية إعادة هيكلة املؤسسات املعنية بسيادة القانون وبناء قدراهتا
وذكر الفريق القطري أن اليونيسيف وبعثة األمم املتحدة يف ليبرييا واملنظمات غـري               -٦١

وال سيما منظمة إنقاذ الطفولة تواصل تقـدمي الـدعم إىل وزارة الـصحة          احلكومية الدولية   
وتقـوم  . والرعاية االجتماعية لبناء أطر تنظيمية ومؤسسية ترمي إىل تعزيز محايـة الطفـل            

 طفل لديهم والـدان أو أقـارب        ٢ ٠٠٠اليونيسيف بتمويل مشروع يرمي إىل إخراج حنو        
  .)١٣٧(من مؤسسات الرعاية مستعدون لرعايتهم

وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ليبرييا مبواصلة االستفادة مـن               -٦٢
املساعدة التقنية لتنفيذ االتفاقية وبزيادة تعزيز تعاوهنا مع برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي               

دوق وصن) اليونيسيف(وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة ومنظمة األمم املتحدة للطفولة          
األمم املتحدة للسكان ومنظمة الصحة العاملية ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان   

  .)١٣٨(وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية
وتضطلع بعثة األمم املتحدة يف ليبرييـا بأنـشطة بيئيـة عمـالً بقـرار جملـس                   -٦٣
ـ         ) "٢٠٠٣(١٥٠٩ األمن ادة اإلدارة الـسليمة    ملـساعدة احلكومـة االنتقاليـة علـى إع

  .)١٣٩("الطبيعية للموارد
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