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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  تاسعةالدورة ال
  ٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين ١٢-١ جنيف،

) ج(١٥ق اإلنسان، وفقاً للفقـرة      موجز أعدته املفوضية السامية حلقو        
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *ياليبري    

من أصحاب املصلحة إىل عملية     مثانية   املقدمة من    )١(هذا التقرير هو موجز للورقات      
وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس         . االستعراض الدوري الشامل  

يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن جانـب             وال  . حقوق اإلنسان 
. املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل مبطالبـات حمـددة              

وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الـواردة يف التقريـر،              
ى االفتقار إىل املعلومات بشأن مسائل      وقد يعز . ُتغيَّر النصوص األصلية ما أمكن ذلك       ومل

حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة لورقات بشأن هذه 
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنـسان النـصوص           . املسائل بعينها 

ترية االستعراض يف اجلولة وقد روعي يف إعداد التقرير أن و. الكاملة جلميع الورقات الواردة
  .األوىل هي أربع سنوات

  

__________ 

  .مل ُتحرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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 املعلومات األساسية واإلطار  - أوالً  

   والتشريعيالدستورياإلطار   -ألف   
 إىل أنه ينبغي استعراض القوانني الوطنية ألغراض منـها          ٢أشارت الورقة املشتركة      -١

ع العهد الـدويل اخلـاص       ومواءمتها م  )٢( األحكام اليت تنطوي على التمييز ضد املرأة       حذف
بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق 

  .)٣(والسياسية املدنية
 أن املدافعني عن حقوق اإلنسان يف ليبرييا، نظرا لعـدم           ٢وذكرت الورقة املشتركة      -٢

ىل أن مثة حاجة    وأشارت إ . وجود قانون حيميهم، يظلون عرضة للخطر أثناء أدائهم لواجبهم        
  .)٤(لوجود قانون من هذا القبيل

والحظ معهد حقوق اإلنسان وقطاع األعمال أن قانون العمل يف ليبرييـا يـسمح              -٣
وبالتايل، ال حيمي القانون    . بالطرد الفوري للعمال دون إبداء السبب ولدواعي تتسم بالتمييز        

ذا الوضع غري منسجم، على ما      وأضاف املعهد أن ه   . )٥(معظم العمال من التعرض لالستغالل    
  .)٦(يبدو، مع دستور ليبرييا

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان  -باء   
ستقلة حلقوق اإلنـسان،    املوطنية  اللجنة   ال ذكرت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن       -٤
 / يف آذار  صـدر هبـا قـانون      و ٢٠٠٣تأسيسها ضمن اتفاق أكرا للسالم لعام       كُلِّف ب  اليت

 بسبب النظر يف التعديالت املقترحة للقانون املتعلق هبـا          مل يتم إنشاؤها بعد   ،  ٢٠٠٥ مارس
. )٧(االعتمـاد وبسبب فرز املفوضني واختيارهم ورفض الربملان للمفوضني عقـب جلـسة            

والحظت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن جملس الشيوخ رفض املفوضني للمرة الثانيـة يف              
وأوصت املنظمة بأن يقدم جملـس الـشيوخ        . )٨(ألسبابا بداءدون إ ،  ٢٠١٠فرباير  /شباط

 يبت يف مسألة مواصـلة النظـر يف       توضيحا مفصَّالً لسبب رفضه للمفوضني السبعة؛ وبأن        
جملتمع املـدين   ا؛ وبأن تكفل ليبرييا إشراك      على أساس فردي ال مجاعي    ترشيحات املفوضني   

رشيحات جديدة لتويل مناصب املفوضـني يف       أي ت املتعلقة ب نتقاء  االيف عملية   إشراكاً كافياً   
  .)٩(اللجنة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان

 ومنظمة العفو الدولية أن اهليئة التنظيمية للرقابة املنـشأة   ٢وذكرت الورقة املشتركة      -٥
ملكافحة الفساد، أي جلنة مكافحة الفساد، ضعيفة وغري فعالة وتعاين الـنقص يف التمويـل               

 مواطن الضعف يف نظام العدالة مبا أهنا ملزمة بإحالة مجيع القضايا             أيضاً عفهاوتضواملعدات،  
  .)١٠(إىل وزارة العدل من أجل املالحقة القضائية
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  التدابري املتعلقة بالسياسات  -جيم   
أشارت منظمة العفو الدولية إىل أن برنامج نزع السالح والتسريح وإعادة التأهيـل               -٦

 دون أن يسرِّح مجيع املقـاتلني الـسابقني       ٢٠٠٩يوليه  /يا يف متوز  وإعادة اإلدماج انتهى رمس   
ونتيجة لذلك، انضم كثري من هؤالء املقاتلني الـسابقني إىل          . ويعيد إدماجهم بالقدر الكايف   

  .)١١(ميليشيات يف بلدان أخرى يف املنطقة دون اإلقليمية
ألمم املتحدة واحلكومـة    لنوايا املعلنة   الكما الحظت منظمة العفو الدولية أنه، رغم          -٧

نوع اجلنس يف برنامج نزع السالح والتسريح وإعادة التأهيـل           ييراع اعتماد هنج    وهي تأييد 
ومل . وإعادة اإلدماج، مل ُتشَرك النساء ومجاعات املقاتلني السابقني يف عملية ختطيطه وتنفيذه           

فتيات عن تعريف أنفسهن  إحجام النساء والمثل يف االعتبار لدى تنفيذ الربنامج عوامل  يؤخذ
 ونقص مرافق رعايـة     ، السابقني القادة من التعرض النتقام     اًكمقاتالت خشية الوصم وخوف   

وقد أعاق هذا إعادة إدمـاج النـساء        .  الدراسية املسائية  الفصولاألطفال إىل جانب نقص     
  .)١٢(والفتيات يف احلياة املدنية

  الواقعتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض   -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

  التعاون مع هيئات املعاهدات    
 على أن ليبرييا مل تقدم بعد تقريرهـا األويل إىل جلنـة             ٢شددت الورقة املشتركة      -٨

  .)١٣(٢٠٠٤مناهضة التعذيب، وقد صدقت على اتفاقية مناهضة التعذيب يف عام 

  ال حقوق اإلنسانتنفيذ االلتزامات الدولية يف جم  -باء   

  املساواة وعدم التمييز  -١  
 أن احلكومة حتتاج إىل اختاذ إجراءات العمـل اإلجيـايب           ٢ذكرت الورقة املشتركة      -٩

ـ  )١٤(ملعاجلة مشاكل عدم املساواة بني الرجل واملرأة، وخباصة يف جمال العمل           ينبغـي   ه، وأن
افية والدينية اليت تنطـوي علـى       لحكومة أن تعاجل مسألة القيم واملمارسات التقليدية والثق       ل

 ٢وذكرت الورقة املشتركة    .  يف اإلرث  األراملالتمييز ضد املرأة، مثل الزواج املبكر وحقوق        
أن احلكومة، على ما يبدو، لـيس لـديها التـزام راسـخ بتخـصيص ميزانيـة ملعاجلـة                   

  .)١٥(املسائل هذه
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ة فيما يتعلق بشيوع عـادة     أن التمييز ضد املرأة، وخباص     ٢وذكرت الورقة املشتركة      -١٠
انتـشار  تشويه األعضاء التناسلية لإلناث ونقص املعلومات عن حقوق املـرأة، يـساهم يف            

  .)١٦( العنف ضد املرأةحاالت
 أن نسبة املشارِكات يف عملية صنع القرار السياسي ال          ٢وذكرت الورقة املشتركة      -١١

 العفو الدوليـة أن احلكومـة قـد         والحظت منظمة . )١٧(تزال أدىن من مخسة عشر يف املائة      
  .)١٨(شجَّعت التكافؤ بني اجلنسني يف الوزارات ويف احملكمة العليا وداخل نظام احلكم احمللي

   الشخصيواألمنحق الفرد يف احلياة واحلرية   -٢  
 /ذكَّر التحالف العاملي ملناهضة عقوبة اإلعـدام بـأن ليبرييـا وقعـت يف أيلـول           -١٢

لعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      با  امللحق وتوكول االختياري الثاين   على الرب  ٢٠٠٥ سبتمرب
 / متوز ١٦ يف   أقرغري أنه الحظ أن جملس شيوخ ليبرييا        . )١٩(املدنية والسياسية وانضمت إليه   

 مشروع قانون جيعل السطو املسلح واإلرهاب واالختطاف جـرائم يعاقـب            ٢٠٠٨يوليه  
 تطبيق عقوبـة    ت العودة إىل   املوت، وبرر  إىلها   في تفضيمرتكبها باإلعدام يف احلاالت اليت      

امللحـق  اإلعدام بكون اجمللس التشريعي مل يصدق قط على الربوتوكول االختياري الثـاين             
لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وليس بالتايل ُملَزماً بااللتزامات الدولية اليت            با

 ومنظمة العفو   لعاملي ملناهضة عقوبة اإلعدام   التحالف ا وذكر كل من    . )٢٠(يوجبها هذا الصك  
الدولية أن هذا القانون ينتهك بشكل مباشر التزامات ليبرييا مبوجب الربوتوكول االختياري            

 ٢، ودعت الورقة املشتركة     )٢١(لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      امللحق با  الثاين
وأوصت منظمة رصد حقـوق اإلنـسان   . )٢٢(ماتليبرييا إىل مطابقة قوانينها مع هذه االلتزا  
  .)٢٣(ليبرييا بأن تلغي القانون السالف الذكر

وذكر التحالف العاملي ملناهضة عقوبة اإلعدام أن القضايا اليت صدر فيهـا احلكـم                -١٣
أخافتـه  الذي  قضائي  النظام  ال تثري خماوف من أن يكون       ٢٠١٠ و ٢٠٠٩باإلعدام يف عامي    

وحث التحالف ليبرييا على    . )٢٤(قد أصدر أحكاما باإلعدام على أبرياء     محالت عدالة الغوغاء    
دعم شعيب ملـسألة    حتصل على    اإلعدام؛ وأن    تنفيذ عقوبات أن حتترم التزامها الدويل وتعلِّق      

 بأن عقوبة اإلعدام ليست أداة فعالة ملنع اجلرميـة          بإعالم عامة اجلمهور  إلغاء عقوبة اإلعدام    
ليبرييا من مراعاة التزاماهتا الدولية القائمة؛ وأن تلتـزم، متاشـياً مـع             وبأن إلغاءها سيمكِّن    

لعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة       امللحق با انضمامها إىل الربوتوكول االختياري الثاين      
والسياسية، بالتصويت لصاحل قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة بشأن الوقـف االختيـاري             

  .)٢٥(٢٠١٠ديسمرب /تقدميه يف كانون األوللعقوبة اإلعدام، املزمع 
 أن التعذيب ال يزال ُيماَرس يف النظام الليبريي للعدالـة           ٢وذكرت الورقة املشتركة      -١٤

اجلنائية، وال سيما يف شعبة االستخبارات التابعة إلدارة التحقيقات اجلنائية ويف وكالة األمن             
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دقت على اتفاقية مناهضة التعـذيب يف       الوطين ومكتب اهلجرة والتجنيس، رغم أن ليبرييا ص       
  .)٢٦(وادعت أن احلكومة ال تبذل أي جهد لتجرمي التعذيب يف قانوهنا احمللي. ٢٠٠٤عام 
 ثقة اجلماهري يف الشرطة ونظام العدالة عدموذكرت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن      -١٥

هبم أو االعتداء عليهم     لتحرير املشتبه    والقضاءأدى إىل اعتداءات الغوغاء على مراكز الشرطة        
  .)٢٧(أودت حبياة عدة أشخاص" قصاص أهلي"وإىل حوادث 

وذكرت منظمة العفو الدولية أن السجون ال تزال تعـاين مـن نقـص املـوظفني             -١٦
كمـا  . مقيداالكتظاظ وأن احلصول على الغذاء أو املاء أو خدمات النظافة والرعاية الطبية             و

ويتعرض األحداث  . ي إىل تكرر حاالت فرار السجناء     أن األمن يف السجون ضعيف، ما يؤد      
، ٢٠٠٩ويف عـام    . والنساء يف كثري من األحيان لالعتداء من قبل احلراس والرتالء اآلخرين          

 تـه  طاق أمثـال  املركزي، الذي يعمل بأربعـة       مونروفياأوِدع نصف سجناء البلد يف سجن       
وُيحتَجز الرجال مع النساء،    . اكمةاحمل بسبب وجود عدد كبري من احملتجزين رهن         يةستيعاباال

  .)٢٨( مع السجناء املداننياحملاكمةوكذلك األحداث مع البالغني، واحملتجزون رهن 
 أن عددا من مرافق االحتجاز ال ُيفَسح اجملـال دائمـا            ٢وذكرت الورقة املشتركة      -١٧

لمنظمات غـري احلكوميـة أو غريهـا مـن          للولوجه جملموعات رصد حقوق اإلنسان أو       
وأكدت أنه ال توجد أي برامج داخل السجون إلعادة تأهيل الرتالء، وال تتوافر             . املؤسسات

 أن املرافق واخلدمات الطبية     ٢وادعت الورقة املشتركة    . األنشطة الرياضية وبرامج الرفاه العام    
داخل السجون ومراكز االحتجاز حتتاج إىل عناية فورية وأن احلبس االحتيـاطي املطـول              

  .)٢٩( اكتظاظ مراكز االحتجازيساهم يف
 أن احلكومة، بدل أن تعاجل بفعاليـة مـسألة االجتـار            ٢وذكرت الورقة املشتركة      -١٨

وادعت الورقة  . باألشخاص، تقدم إعانات إىل كثري من مآوي األيتام اليت تتاجر باألشخاص          
 للتـبين،   أن مشكل االجتار باألشخاص ال يزال يتزايد رغم إعالن وقف اختياري  ٢املشتركة  

  .)٣٠(وذلك نظرا لعدم وجود قوانني مناسبة
 البدين لألطفال أن جلنة حقوق       العقاب والحظت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال       -١٩

، أوصت احلكومة بـأن   ٢٠٠٤الطفل، عقب نظرها يف التقرير األويل للدولة الطرف يف عام           
وذكـرت أن   . )٣١(ا يف ذلك األسرة   حتظر العقاب البدين بشكل صريح يف مجيع األوساط، مب        

العقاب البدين يف ليبرييا ال يزال مشروعا يف البيوت واملدارس ومؤسسات الرعاية البديلة وأن              
 ودسـتور   ١٩٧٦األحكام املتعلقة مبكافحة العنف واإليذاء يف قـانون العقوبـات لعـام             

حظت املبادرة العامليـة    وال. )٣٢(ُتفَسَّر على أهنا حتظر العقاب البدين لألطفال        ال ١٩٨٦ عام
إلهناء مجيع أشكال العقاب البدين لألطفال أنه ُصدِّق على قانون جديد لشؤون الطفـل يف               

وذكرت املبادرة أن   . ، ولكنها أشارت إىل أهنا ال متلك أي تفاصيل عن أحكامه          ٢٠٠٩ عام
يب يف  قانون اإلجراءات اجلنائية حيظر بشكل صريح استخدام العقاب البدين كـإجراء تـأدي            
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السجون، ولكنها ال متلك أي معلومات عن الوضع القانوين للعقاب البدين يف املؤسـسات              
  .)٣٣(األخرى اليت تأوي األطفال املخالفني للقانون

 ال يزال واسع االنتشار وأن هنـاك      وذكرت منظمة العفو الدولية أن إيذاء األطفال          -٢٠
  .)٣٤(زيادة يف عدد روايات العنف اجلنسي ضد األطفال

كما أشارت منظمة العفو الدولية إىل أن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث ميـاَرس               -٢١
تقليديا على صغار البنات، وال سيما يف املناطق الريفية، كجزء من طقوس البلوغ، والحظت              

  .)٣٥(أن القانون احمللي ال حيظر هذه املمارسة على وجه التحديد
 عمل األطفال منتشر بأسوأ أشكاله، اليت تـشمل         وذكرت منظمة العفو الدولية أن      -٢٢

عمل بالرغم من حظر     هوأشارت إىل أن  .  وبغاء األطفال  الغريينالعمل اخلطري يف قطاع املاس      
 ، فإن  خالل ساعات الدراسة    تدريبهم تدريباً مهنياً   وحظراألطفال دون سن السادسة عشرة      

يست فعالة يف إنفاذ القانون ذي الـصلة يف  ل اللجنة املعنية بعمل األطفال التابعة لوزارة العمل      
  .)٣٦(هذا الصدد

  مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانونإقامة العدل، مبا يف ذلك   -٣  
احلق الحظت منظمة العفو الدولية ومنظمة رصد حقوق اإلنسان شيوع انتهاكات             -٢٣
عزت منظمة رصد حقوق    و. )٣٧(على نطاق واسع  القانونية   األصول   العادلة وفق  احملاكمة   يف

اإلنسان هذه االنتهاكات إىل نقص املوظفني القضائيني وحمدودية اهلياكل األساسية للمحاكم           
وذكرت منظمـة   . )٣٨(ومستلزماهتا اللوجستية وِقدم قواعد اإلجراءات وُضعف إدارة القضايا       

احملاكم عن رصد حقوق اإلنسان ومنظمة العفو الدولية أن املئات من السجناء، كنتيجة لعجز        
 يف مراكز احتجـاز     حيتجزون لفترات طويلة قبل احملاكمة    ،  بالشكل املناسب معاجلة قضاياهم   

وأوردت منظمـة   . )٣٩(مكتظة تفتقر إىل مرافق الصرف الصحي والرعاية الصحية األساسية        
. )٤٠( احملاكمـة  يف املائة من املساجني كانوا رهـن        ٩٢ أن حنو    ٢٠٠٩العفو الدولية يف عام     

بأن ُتجري استعراضا شامال لقضايا مجيـع  ) ١(ت منظمة رصد حقوق اإلنسان ليبرييا      وأوص
لفترات ممتدة قبـل    بصفة غري قانونية    احملتجزين  األشخاص احملتجزين حاليا لتحديد املساجني      

بأن تكفل التمويل الكايف والدعم احلكومي الطويل األمد للسلطة القـضائية،           ) ٢(؛  احملاكمة
بأن حترص على أن ُيقدَّم مجيع املتـهمني إىل         ) ٣(كفي من موظفي احملاكم؛ و    يف ذلك ما ي    مبا

 احملاكمات املتعلقة يف  " ة اخلاص العناية"احملاكمة ضمن أجل معقول وأن تطبق السلطات مبدأ         
  .)٤١(لحبس االحتياطيلاملتهمون فيها خيضع القضايا اليت ب

. )٤٢(قيد مبعايري تعـيني القـضاة      أنه يوجد تراخٍ يف الت     ٢وذكرت الورقة املشتركة      -٢٤
وأشارت إىل أنه ينبغي أن يعتمد القضاء التنظيم الذايت الفعـال يف التحقيـق يف حـاالت                 

ويف هذا الـصدد، تلـزم      . )٤٣(املخالفات القضائية والفساد وسوء السلوك املهين للمحامني      
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، مبا يف ذلك    لقضاءاملالية جلهاز ا  حتياجات  االإصالحات دستورية وقضائية تعاجل أيضا مسألة       
  .)٤٤(مرتبات القضاة

 أن إدماج املعايري القانونية الدولية يف القـوانني احملليـة           ٢وذكرت الورقة املشتركة      -٢٥
. )٤٥(سيساعد القضاء يف االضطالع مبسؤولياته وسيؤكد أيضا التزام احلكومة بسيادة القانون          

  .)٤٦(ق مبسائل حقوق اإلنسانوشددت على أن القضاء سيستفيد من حتسني التدريب املتعل
ال تعمل بشكل جيد وأنه     الوطنية  حملامني  ا نقابة إىل أن    ٢وأشارت الورقة املشتركة      -٢٦

  .)٤٧(ينبغي أن حتدد وتعاجل شواغل أعضائها
وذكرت منظمة رصد حقوق اإلنسان أنه، نظرا لغياب السلطات القضائية أو فقدان              -٢٧

. خطرية يف ليبرييا بسبب املمارسات التقليديـة الـضارة        الثقة فيها، ال تزال تقع انتهاكات       
، "احملاكمات بالتعـذيب  "الساحرات و من يطلق عليهم وصف     وتشمل هذه االنتهاكات قتل     

حيث ُيجَبر املشتبه هبم على ابتالع النسغ السام لشجرة أو حتمل هليب احلرق، ويتحدد أمـر                
وتنطـوي هـذه    . ائهم على قيـد احليـاة     وفقاً لبقائهم أو عدم بق    ذنبهم املزعوم أو براءهتم     

املمارسات احمللية يف كثري من األحيان على االبتزاز وانتزاع االعترافات بالتعذيب وأشـكال             
وذكرت منظمة العفو الدولية أن طريقة عمل احملاكم        . )٤٨(أخرى من االعتداء البدين واجلنسي    

وأوصت منظمة رصـد    . )٤٩("تعذيباحملاكمات بال "    بالعرفية تثري القلق، وخباصة فيما يتعلق       
حقوق اإلنسان احلكومة بأن تصدر تعليماهتا إىل الشرطة واملدعني العامني يف مجيع املقاطعات             

  .)٥٠(باعتقال من ميارسون هذه العادات الضارة ومالحقتهم قضائيا
حمتجـزين  تشري إىل تعرض  منظمة رصد حقوق اإلنسان االنتباه إىل تقارير  وجهتو  -٢٨

تحقيقـات  ال إجـراء    وعدم البدين على أيدي رجال الشرطة، مبا يف ذلك التعذيب،           لإليذاء
 .)٥١(قليل من تلك احلاالت    إال يف عدد    عن العمل أو املالحقة القضائية     اإليقافداخلية أو   ال

 أفـراد  مجيـع     بوضـوح  أن خترب ) ١: (وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان ليبرييا مبا يلي       
 بأن مجيع من يتورطون يف الفساد أو الـسرقة أو           رى جبميع رتبهم  األخالشرطة ودوائر األمن    

أن تعزز قدرة اجلهاز القضائي، ) ٢(االبتزاز أو غريها من االنتهاكات سيخضعون للمساءلة؛ و
األخرى الذين  دوائر األمن   و الشرطة   أفراديف إطار إصالح قضائي أوسع نطاقا، على مساءلة         

  .)٥٢(يرتكبون هذه االنتهاكات
 أن معظم حاالت االغتـصاب ال ختـضع للمالحقـة           ٢وذكرت الورقة املشتركة      -٢٩

والحظت منظمة رصـد حقـوق      . )٥٣(القضائية الكاملة رغم أن االغتصاب ُمَجرَّم يف البلد       
اإلنسان أن اجلهود الرامية إىل مالحقة املتورطني يف هذه احلاالت قضائيا ال تـزال تعيقهـا                

وأوصت املنظمة ليبرييا بأن تعزز وحدات الـشرطة املتخصـصة          .  نظام العدالة  النواقص يف 
للتحقيق يف حاالت االغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي وبـأن تكفـل احلمايـة               
للضحايا؛ وبأن تعزز قدرة اهليئة القضائية املتخصصة يف قضايا العنف اجلنسي بإنشاء حمـاكم           
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شرة، بغية ضمان املعاجلة املناسبة لقـضايا ضـحايا         متخصصة يف مجيع املقاطعات اخلمس ع     
  .)٥٤(االغتصاب وغريه من أشكال االعتداء اجلنسي يف مناطق البلد الريفية

وذكرت منظمة العفو الدولية أن حاالت األطفال املخالفني للقانون ال تزال ُتعـالَج               -٣٠
  .)٥٥(بطريقة غري مناسبة، وذلك بسبب عدم وجود نظام عامل لقضاء األحداث

جمال مقاضاة مـن يـدعي      وذكرت منظمة العفو الدولية أنه أُحرِز تقدم ضئيل يف            -٣١
 عن االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان خالل فترة الرتاعـات الـيت دارت يف              مسؤوليتهم

جرائم حرب  بتهمة ارتكاب   الرئيس السابق تشارلز تايلر     غري أهنا الحظت أن حماكمة      . ليبرييا
تايلر االبن يف بلد آخـر      " تشوكي"ن يف الهاي وحماكمة تشارلز      اصة لسرياليو احملكمة اخل يف  

والحظت منظمة العفو الدولية كذلك أن بينيامني ييتني،        . أمران شكَّال خطوتني هامتني للغاية    
 سابق يف اجلبهة الوطنية القومية لليبرييا، أُدين بارتكاب جرائم قتل، ولكنه، حسبما             لواءوهو  

  .)٥٦(يف بلد آخرُزِعم، خمتبئ 
 أهنـم   يدعىوذكرت منظمة أنصار حقوق اإلنسان أن ليبرييا مل تالحق قضائيا من              -٣٢

مسؤولون عن انتهاكات خطرية للقانون الدويل رغم توصيات اللجنـة الليبرييـة للحقيقـة              
           /واملصاحلة بصيغتها الواردة يف تقريرها النهائي املوحـد الـذي ُنـشر يف كـانون األول                

ورغم أنه يوجد على ما يبدو دعم مهم ملسألة املالحقـة القـضائية يف             . )٥٧(٢٠٠٩ديسمرب  
ليبرييا ويف الشتات، فإنه ال تزال مثة مسائل خطرية فيما يتعلق باإلرادة السياسية للحكومـة               

وذكرت منظمة أنـصار حقـوق      . )٥٨(وجمتمع املاحنني الدوليني معا إلنشاء آليات للمساءلة      
جلهود الرامية إىل إنشاء آلية للمساءلة تزيد يف تعقيدها مواطن الضعف داخـل             اإلنسان أن ا  

نظام العدالة، مبا يف ذلك وجود نقص يف وكالء االدعاء واحملامني املؤهلني ويف تدريب القضاة  
عـدم   احليز املتاح يف الـسجون، و      وقلةوقضاة التحقيق، وانتشار الفساد يف جهاز القضاء،        

  .)٥٩(نيا حلقوق اإلنسان يف السجون املعايري الدتطبيق
وذكرت منظمة أنصار حقوق اإلنسان أن ليبرييا ينبغي أن جتري تقييمـا جلميـع                -٣٣

انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون    ملن ُيدعى ارتكاهبم    اخليارات املمكنة للمالحقة القضائية     
حملكمة ا اختصاصبل  بأن تق ) ١(ويف هذا الصدد، أوصت ليبرييا      . اإلنساين خالل فترة الرتاع   

 / متوز ١( أهنا ارُتِكبت بعد بدء نفاذ نظام روما األساسي          ُيدعى اجلرائم اليت    يفاجلنائية الدولية   
بأن تالحق ) ٢(؛ )٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٢( تاريخ تصديق ليبرييا عليه    ولكن) ٢٠٠٢يوليه  

القائمـة ويف اهليئـات   اآلليات اإلقليمية إطار  يف  األشخاص املدعى ارتكاهبم للجرائم   قضائيا  
القـضاء التقليـدي    ليات  إطار آ القضائية احمللية للبلدان األجنبية اليت يوجدون فيها فعليا ويف          

بلـدان  البأن تلتمس ضمانات مـن      ) ٣( اليت متتثل للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان؛        والعريف
ارتكـاب جـرائم     احلماية، مبا يف ذلك اللجوء الدبلوماسي، للمتهمني ب        بعدم منح خرى  األ

بأن تنشئ حمكمة جنائية استثنائية على حنو ما أوصت به جلنة           ) ٤(مبوجب القانون الدويل؛ و   
  .)٦٠( للمعايري الدوليةااحلقيقة واملصاحلة وبأن حترص على امتثاهل
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والحظت منظمة رصد حقوق اإلنسان توصية جلنة احلقيقة واملصاحلة بإنشاء حمكمة             -٣٤
ذكرت أنه ال تزال مثة تساؤالت جدية خبصوص اإلرادة الـسياسية           وطنية هجينة و   - دولية

ويف هذا الـصدد،  . )٦١(للحكومة وجمتمع املاحنني الدوليني معا فيما يتعلق بإنشاء هذه احملكمة      
أوصت املنظمة ليبرييا بأن تنشئ آلية مستقلة متحررة من النفوذ اخلارجي ميكنها أن تكفـل               

من قبيل " ملن يتحملون أكرب قدر من املسؤولية" القضائية بشكل نزيه وكفء العدل واملالحقة 
وينبغي .  أهنم ارتكبوا أفظع اجلرائم    ُيدعىمن هم يف مواقع القيادة السياسية والعسكرية ومن         

أن يكون بإمكان اآللية إجراء حماكمات وفق معايري احملاكمة العادلة املنصوص عليها يف النظم              
جينـة القائمـة ويف العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق             األساسية للمحاكم الدولية واهل   

  .)٦٢(والسياسية املدنية
وأكدت منظمة العفو الدولية أن اإلفالت من العقاب ال يزال مـصدر قلـق بـالغ       -٣٥

 مسؤولني رفيعي املستوى شاركوا يف عمليـات الـضرب والنـهب            وُيدعى أن هناك أيضاً   
وغري ذلك من االنتهاكات أو     الطقسي  لقتل  واالعتقال التعسفي واالختطاف وإطالق النار وا     

وعالوة على ذلك، أُفيد بأن مـوظفني يف الـشرطة ومـسؤولني أمنـيني              . أمروا بالقيام هبا  
ويف معظـم احلـاالت، مل جتـر أي         . استخدموا التعذيب وغريه من ضروب املعاملة السيئة      

  .)٦٣(ئممن يدعي ارتكاهبم هلذه اجلراحتقيقات ومل ُتتَّخذ أي إجراءات يف حق 
وذكرت منظمة رصد حقوق اإلنسان أنه اتضح أن فساد موظفي الدولة سـاهم يف                -٣٦

 تزويد أشد الفئات ضعفاً يف البلد خبدمات أساسية من قبيـل            وعدمعدم االستقرار السياسي    
وقد اتُِّخذت خطوات للحد من الفـساد وأنـشئت جلنـة           . التعليم واملياه والرعاية الصحية   

 هذا الصدد، أوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان ليبرييا بأن تعزز جهود            ويف. )٦٤(ملكافحته
موظفي احلكومة  اليت تشري إىل فساد     دعاءات  يف اال تحقيقات  الجلنة مكافحة الفساد من أجل      

  ممتلكـاهتم وفقـاً    إعـالن وبأن ُتشهِر نتائجها؛ وبأن تشجع مجيع موظفي احلكومة علـى           
 خاصة سريعة اإلجراءات للفـصل يف القـضايا         للمقتضيات ذات الصلة؛ وبأن تنشئ حمكمة     

  .)٦٥(املتعلقة بالفساد

  اخلصوصيةاحلق يف   -٤  
 أن ليبرييا تبقي على عقوبات جنائية ضد النشاط اجلنسي          ١ذكرت الورقة املشتركة      -٣٧

أن القوانني اليت حتظر هـذا النـشاط        ما تبّين من    بني بالغني متراضني من نفس اجلنس رغم        
وأوصت بأن حيث جملس حقوق     . )٦٦(ضحا للقانون الدويل حلقوق اإلنسان    تشكل انتهاكا وا  

اإلنسان، يف استعراضه القادم، ليبرييا على مطابقة قوانينها اللتزاماهتا الدولية يف جمال حقـوق   
اإلنسان بإلغاء مجيع األحكام اليت جترِّم ممارسة النشاط اجلنسي يف السر بني بالغني متراضـني               

  .)٦٧(من نفس اجلنس
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  احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية  -٥  
ذكر معهد حقوق اإلنسان وقطاع األعمال أن القطاع اخلاص يف ليبرييـا ال يـزال         -٣٨

 يف جمال حقوق اإلنـسان مبوجـب         البلد يعاين من عدد من العيوب اليت تؤثر على التزامات        
السالمة يف مـزارع املطـاط،   عدم كفاية رصد معايري    هذه العيوب   وتشمل  . القانون الدويل 

يف ذلك محاية العمال من املواد اخلطرة؛ واستخدام األطفال يف مزارع املطاط والزراعـة               مبا
 ظروف عمـل    ومومسية يف ظل  وصناعة املاس الغريين؛ واالعتماد على قوة عاملة غري رمسية          

ال مـن التمييـز     ومعيشة أدىن من املستوى؛ ونقص القوانني اليت تضمن احلماية الكافية للعم          
ـ القائم على أساس مناهضة احلركة النقابية؛ وعدم وجود ما يكفي من             لتـأمني  ضمانات  ال

  .)٦٨(حقوق العمل للنسبة املرتفعة من العامالت يف القطاع غري الرمسي
وذكر معهد حقوق اإلنسان وقطاع األعمال أن موقف احلكومة التفاوضـي مـع               -٣٩

.  ما يسمح بقيام بعض الشركات مبمارسات استغاللية       الشركات املتعددة اجلنسيات ضعيف،   
يف تعمل يف ليبرييا مبوجب عقود امتياز ختالف        اليت  جنبية  األشركات  ال ه تبني أن  وأشار إىل أن  

شروط االمتياز احملددة يف العقود، مثل توفري السكن أو التعليم ألسر العمال            كثري من األحيان    
وذكر معهد حقوق اإلنسان    . وطنية لتنمية اهلياكل األساسية   يف املزارع واملسامهة يف الربامج ال     

وقطاع األعمال أن تفاوض احلكومة بشكل أقوى وإنفاذهـا لعقـود االمتيـاز سـيفيدان               
  .)٦٩(الليبرييني السكان

وأشار معهد حقوق اإلنسان وقطاع األعمال إىل أن األحكام اخلاصة مبتعهدي األمن       -٤٠
اليت تفاوضت احلكومة بشأهنا مع شركات متعددة اجلنسيات        اخلواص يف بعض عقود االمتياز      

وأوضح، على سبيل   . ليست متوافقة مع املبادئ التوجيهية لوكاالت األمن اخلاصة يف ليبرييا         
املثال، أن متعهدي أمن خواص استخدمتهم إدارة مزارع املطاط ارتكبوا، حسبما أفادت بـه   

يف الحتجاز غري القانوين يف املرافق التابعة هلـم         تقارير، انتهاكات حلقوق اإلنسان، من قبيل ا      
  .)٧٠( مؤقتةتوقيف عمليات أعقاب
أن تـضع   ) ١: (وأوصى معهد حقوق اإلنسان وقطاع األعمال ليبرييا مبـا يلـي            -٤١

أو إطارا لسياسات قطاع األعمال وحقوق اإلنسان يتعلق بتنفيذ إطـار           /استراتيجية وطنية و  
 أن منتـدى    ورأى )٧١( احلقوق ومراعاهتا وتوفري سبل االنتصاف     األمم املتحدة املعتمد حلماية   

أن تكفل توجيـه    ) ٢(؛  )٧٢(ليبرييا ملسؤولية الشركات قد يكون اإلطار املناسب هلذا الغرض        
أن حتدد األولويات   ) ٣(؛  )٧٣(قدر أكرب من املوارد إلصالح قوانني العمل ورصد االمتثال هلا         

القلق اليت أثارهتا هيئات معاهدات حقوق اإلنسان التابعة        فيما يتعلق بإجراءات معاجلة دواعي      
لألمم املتحدة خبصوص حالة العامالت يف القطاع اخلاص والعدد املرتفع من العـامالت يف              

 االجتماعية املتاحة هلن، مبا يف ذلك وسائل محاية         واملزاياالقطاع غري الرمسي وانعدام احلقوق      
اآلخذ يف التطور   عيار  املاملعلَّق الذي يعكس    "  العمل الالئق  قانون"أن تنفِّذ   ) ٤(؛  )٧٤(األمهات

أن تستعرض مجيع مراسيم اجملالس     ) ٥(؛  )٧٥( أسواق العمل يف التنمية املستدامة     املتعلق مبسامهة 
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البلدية وغريها من القوانني احمللية ذات الصلة لكفالة توافقهـا مـع االلتزامـات القانونيـة                
ألولوية للتنمية االقتصادية واحلد من الفقر والنهج القائمـة علـى           أن متنح ا  ) ٦(؛  )٧٦(الدولية

 ة الواجب العناية خطوات لضمان التزام الشركات بعمليات        اختاذ حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك    
أن حتـرص   ) ٧(؛ و )٧٧(فيما يتعلق حبقوق اإلنسان يف املفاوضات املقبلة بشأن عقود االمتياز         

 بشأن متعهدي األمن اخلواص مـع املبـادئ         بنوداًيت تتضمن   على أن تتوافق عقود االمتياز ال     
التوجيهية لوكاالت األمن اخلاصة والتزامات ليبرييا مبوجب القانون الدويل، مبـا يف ذلـك              

  .)٧٨(وفقاً هلذه املبادئمبادئ األمم املتحدة ذات الصلة املتعلقة باستعمال القوة، وأن ُتنفَذ 

   مستوى معيشي الئقاحلق يف الضمان االجتماعي ويف  -٦  
ذكرت منظمة العفو الدولية أن وفيات األمهات ال تزال مرتفعة ويبـدو أهنـا قـد       -٤٢

 ٢٠٠٧ حالـة وفـاة يف عـام         ٩٩٤ إىل   ٢٠٠٠ حالة وفـاة يف عـام        ٥٧٨ارتفعت من   
 مولود حي، وذلك بسبب نقص حاد يف العمالة ذات املهارات وعدم كفاية    ١٠٠ ٠٠٠ لكل

د يف حاالت الطوارئ والنقص يف نظم اإلحالة وضعف احلالة الغذائيـة            الرعاية يف جمال التولي   
وقد تعهدت احلكومـة مبعاجلـة      . للحوامل والعدد املرتفع للغاية من حاالت محل املراهقات       

مشكل ارتفاع معدل وفيات األمهات وقطعت بعض االلتزامات يف هذا الـصدد، ال تـزال               
الدولية أن كثريا من احلوامل الالئـي يلتمـسن         وذكرت منظمة العفو    . كلها بانتظار التنفيذ  

 يف بعض احلاالت، وذلك رغـم تعهـد         باهظةالرعاية ال يزلن يدفعن الرسوم الطبية، وهي        
احلكومة مبواصلة تعليق أداء الرسوم الطبيـة اخلاصـة باحلوامـل إىل أن يتحـسن الوضـع       

  .)٧٩(واالقتصادي االجتماعي
فريوس نقص املناعة   ب للمصابنييا ال توفر العالج      أن ليبري  ٢وذكرت الورقة املشتركة      -٤٣

  .)٨٠(اإليدز/البشرية املكتسبة
ون سـابقون   منـهم مقـاتل   ووأكدت منظمة العفو الدولية أن كثريا من األطفال           -٤٤

. نروفيـا و يعيشون يف الـشوارع، وخباصـة يف م        ومشردون داخليا غري مصحوبني بذويهم    
 توفري املرافق الصحية األساسية والرعاية الطبية       وذكرت أن مآوي األيتام تواجه صعوبات يف      

  .)٨١( وأن كثريا من األيتام يعيشون خارج هذه املؤسساتوالتغذية املناسبةالكافية 

  احلق يف التعليم  -٧  
إىل صـعوبة    نقص يف املدارس ومرافقهـا و      وجود على   ٢شددت الورقة املشتركة      -٤٥

سـاعتني  ملدد تتراوح بني     األطفال للمشي    راضطرااملدارس يف بعض احلاالت و    الوصول إىل   
 نسبة ما خصصته    تتجاوزوأكدت أنه، رغم هذه الظروف، مل       . )٨٢(ثالث ساعات لبلوغها  و

 أن ليبرييـا طـرف   ٢والحظت الورقة املشتركة .  من امليزانيةاحلكومة للتعليم تسعة يف املائة  
ول بـشأن تـوفري التعلـيم       موقِّع على اتفاقية حقوق الطفل وأهنا وقعت أيضا على بروتوك         

  .)٨٣(٢٠٠٠السنغال، يف عام باالبتدائي اإللزامي واجملاين، وذلك يف داكار، 
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 أن تعليم حقوق اإلنـسان لـيس جانبـا مهمـاً يف             ٢وذكرت الورقة املشتركة      -٤٦
  .)٨٤(احلكومة برامج

  ون وطالبو اللجوءئالالج  -٨  
 ٢٣٣ ٢٦٤ من أصل ما جمموعه       ليبريياً ١٦٨ ٧٩٢ذكرت منظمة العفو الدولية أن        -٤٧

 إىل بلدهم، وأشارت إىل أن حاالت العودة غري الرمسية          ٢٠٠٤الجئا مسجال عادوا منذ عام      
وأشارت منظمة العفو الدولية كذلك إىل أن كثريا من العائدين يعاين العوز،            . ليست حمسوبة 

خـدمات  وذلك بسبب ندرة فرص العمل ونقص األراضي واملأوى واملياه فضال عن نقص             
  .)٨٥(أساسية من قبيل الرعاية الصحية والتعليم

  املشردون داخلياً  -٩  
ذكرت منظمة العفو الدولية أن عددا كبريا من املشردين داخليا والالجئني حباجة إىل               -٤٨

إعادة التوطني وأن الوكاالت اإلنسانية الدولية واحمللية تكافح من أجـل تـوفري اخلـدمات               
كـثرياً  و. ممتلكاهتمبسبب استيالء آخرين على     ئدين مشردون داخليا    وبعض العا . )٨٦(الالزمة

تقع منازعات عنيفة وأحيانا قاتلة بني مالك األراضي العائدين الذين فروا مـن احلـرب                ما
فاقم هذه الرتاعات يف كثري من األحيـان        تو. واملشردين داخليا الذين استولوا على أراضيهم     

  .)٨٧(عدم وضوح صكوك امللكيةبسبب 

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات والقيود  -ثالثاً   
  .ال ينطبق

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   
  .ال ينطبق

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
  .ال ينطبق
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