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  موجز

 ٢٠يا يف الفترة من     ريهذا التقرير النتائج اليت خلصت إليها بعثة قامت هبا اخلبرية املستقلة إىل ليب            يتضمن    
مبمـثلني  وخالل هذه البعثة اليت استغرقت عشرة أيام، اجتمعت اخلبرية املـستقلة   . ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٩إىل  

سؤولني حكوميني، واجملتمع املدين، وهيئات ومبلسلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية والقضاء، رفيعي املستوى عن ا
وشكلت املعلومـات الـيت مت      . وصناديق األمم املتحدة، وبعض الزعماء التقليديني وأعضاء السلك الدبلوماسي        

عي القلق والتحديات والثغرات املتعلقة احلصول عليها إسهامات قّيمة يف تقييم اخلبرية املستقلة للتقدم احملرز، ولدوا
  . ياريبتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف ليب

يف حتسني الوضع األمين وتنفيذ بعض اجلوانب املتـصلة         تقدم كبري   ، منذ تقدمي التقرير األخري،      وقد أُحرز   
برفع العقوبات املفروضـة    وأدى قيام جملس األمن     . باحلقوق املدنية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية     

كمـا  . على األحجار الكرمية واألخشاب إىل فتح ُسبل إدرار الدخل بالنسبة للقطاعني العام واخلاص على السواء   
وأُنشئت جلان فرعية . تعيني أمني تنفيذيمت أمانة اللجنة وأنشئت فقد . أُحرز تقدم يف عمل جلنة احلقيقة واملصاحلة

ومع ذلك، ال تزال اللجنة تواجه حتديات كثرية نتج عنـها           . ة للجنة احلقيقة واملصاحلة   يف املقاطعات واملناطق تابع   
  . وتشمل هذه التحديات أوجه قصور تتعلق باهلياكل وامليزانية. تأخري اإلدالء باإلفادات وعقد اجللسات العامة

فاألحكام التمييزيـة يف    . ومثة شواغل خطرية ال تزال قائمة فيما يتعلق بسيادة القانون والنظام القضائي             
اللوائح التنظيمية اخلاصة باملناطق الداخلية من البلد مل تلغ بعد، وُيصّنف بعض الليبرييني حىت اآلن علـى أهنـم                   

ومن الشواغل الرئيسية ضعف تنفيذ القانون املتعلـق باالغتـصاب، واسـتمرار            . متحضرون أو غري متحضرين   
تشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث  وتتواصل ممارسة .  كاحملاكمة بالتعذيب  املمارسات التقليدية الضارة والتمييزية،   

  .الذي مل ُيحظر مبوجب القانون

ويف حني أبدت احلكومـة     . يا واجملتمع الليبريي بأسره يواجهان حتديات كبرية      ريوبالتايل، فإن حكومة ليب     
الفقر بالنسبة للفئات السكانية احملرومة، فال بد        ملشاريع ختفيف     قوياً اإلرادة السياسية لتغيري اجملتمع وقدمت دعماً     

أن يقوم اجملتمع الدويل بتقدمي الدعم يف الوقت املناسب وبطريقة فعالة من أجل معاجلة الثغرات املتصلة بقدرات من 
  . اهلياكل احلكومية

  . لدويل واألمم املتحدةيا، واجملتمع اريوختتتم اخلبرية املستقلة تقريرها بتقدمي جمموعة توصيات إىل حكومة ليب  
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  عرض عام حلالة التنمية البشرية -  أوالً
وفقاً للمؤشرات األساسية اليت تشمل العمر املتوقع عند الوالدة، واملعدل اإلمجايل للتسجيل يف التعلـيم                 - ١
بتدائي والثانوي واجلامعي، ومعدالت وفيات األطفال حتت سن اخلامسة وانتشار سوء التغذية بني السكان، فإن اإل
  .البلدان منواً يف الوقت الراهن من أقل يا هي واحدةريليب

 ١٨وتتألف التركيبة السكانية يف معظمها مـن  . )١()٢٠٠٥( مليون نسمة    ٣,٢سكان البلد   عدد  ويبلغ    - ٢
واتسم تاريخ ليبرييا .  األمريكيني والكنغوليني-  إىل جنب مع عدد قليل من الليبرييني جمموعة إثنية حملية تعيش جنباً

 ٣األمريكيني الذين يشكلون  -  سياسية واملوارد االقتصادية واملزايا االجتماعية يف أيدي الليبريينيبتركيز السلطة ال
  . يف املائة من السكان

 من السكان حتت خط الفقر الدويل احملدد ٧٦,٢يعيش : وتعيش الغالبية العظمى من الليبرييني يف حالة فقر  - ٣
  ).أقل من نصف دوالر يف اليوم( يف فقر مدقع ريباًبدوالر واحد يف اليوم، ويعيش نصف السكان تق

   حلـسابه خـالل      سـنة، وفقـاً    ٤٢,٥العمر املتوقع عند الوالدة     متوسط  وعلى املستوى الوطين، يبلغ       - ٤
من  ١ ٠٠٠ لكل   ٢٣٥، كان معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة         ٢٠٠٤ويف عام   . ٢٠٠٥- ٢٠٠٠الفترة  

باالفتقار إىل التعليم والتوعية بتنظيم النسل، فإن معدل اخلـصوبة اإلمجـايل يف             وألسباب تتعلق   . املواليد األحياء 
ويتركز السكان بصورة أساسية يف ).  والدة٣,٨(أكرب بكثري منه يف املناطق احلضرية )  والدة٦,٢(املناطق الريفية 

  .  يف املائة من السكان٦٨املناطق الريفية اليت تضم 

 ٥٠ بنسبة    يف املائة مقارنةً   ٧٣ يف املائة؛ وتبلغ نسبة النساء األميات        ٦٣برية هي   ويبلغ معدل األمية نسبة ك      - ٥
يبلغ عدد الذين حيسنون القراءة والكتابة مـن        :  بني املناطق الريفية واحلضرية    ومثة تفاوت أيضاً  . يف املائة من الرجال   

  .  يف املائة فقط٢٥سكان الريف حوايل 

  تطورات حدثت مؤخراً -  ثانياً
  احلالة األمنية والسياسية -  ألف

أُحرز تقدم كبري يف حتسني األمن وحتقيق بعض اجلوانب املتصلة باحلقوق املدنية والسياسية واالجتماعية                 - ٦
وأدى قيام جملس األمن برفع العقوبات املفروضة على األحجار الكرمية واألخشاب إىل إعادة . واالقتصادية والثقافية

وسيؤدي ذلك إىل تعزيز قدرهتا علـى       . قطاع اخلاص وزيادة الوعاء الضرييب للحكومة     فتح موارد إدرار الدخل لل    
  . اإلعمال التدرجيي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                                                      

 الذي أعده برنامج األمم ،٢٠٠٦تقرير التنمية البشرية  أُخذت مجيع بيانات مؤشر التنمية البشرية من         )١(
 ./http:/hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2006وهو متاح على العنوان . ISBN 0-230-50058-7املتحدة اإلمنائي، 
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وال يزال اجملتمع الليبريي    . وال تزال اجملتمعات احمللية منقسمة بشأن قضايا تتعلق باألرض والثروة والدين            - ٧
رية؛ وهي مستمدة من مفاهيم ترى أن بعض اهلويات واملعتقدات الدينية غري قانونية ألهنا              يعاين من انقسامات كب   

 باعتبارها غري ليبريية من     "املاندينغو"ويسود مفهوم أن ليبرييا دولة مسيحية، ورفض هوية         . ليست ليبريية األصل  
وتؤدي . ب التسييس اإلثين خالل احلرب     بسب وأصبح التمييز القائم على أساس إثين أكثر تعقيداً       . الناحية القانونية 

الرتاعات بسبب األرض والثروة، وهي أشد حدة يف مقاطعة منبا، إىل وقوع صدامات بني خمتلف اجملموعات اإلثنية، 
  . وال سيما يف مدينة غانيت ويف مقاطعة لوفا

  جلنة احلقيقة واملصاحلة -  باء

 ة املعنيـة بالتعـاون الـتقين واخلـدمات االستـشارية          اخلبرية املـستقل  منذ التقرير األخري الذي قدمته        - ٨
)A/HRC/4/6(             وكانـت  . يـا ري، أُحرز بعض التقدم فيما يتعلق بتنفيذ قانون إنشاء جلنة احلقيقة واملصاحلة يف ليب

كما أُنشئت جلان فرعية للحقيقة واملصاحلة يف املقاطعات . اخلطوة اهلامة هي إنشاء أمانة وتعيني أمني تنفيذي للجنة
  . واعتمدت اللجنة قواعد وإجراءات منقحة لعملها. املناطقو

 وتنظيم حلقة عمل للمجـالس      هيولي/واضطلعت اللجنة بأنشطة مشلت إطالق محلة توعية وطنية يف متوز           - ٩
وكان هدف حلقة العمل هو تشجيع إشراك اجملالس التقليدية والزعماء الـدينيني يف             . التقليدية والزعماء الدينيني  

  . وقد شاركت اخلبرية املستقلة يف حلقة العمل تلك. قيقة واملصاحلةعملية احل

 تتسبب يف إعاقة عمل اللجنة تشمل مسائل هيكلية تتمثل عادة يف عدم وضوح مهمة               ةومثة عوامل كثري    - ١٠
تصلة بعدم وبإيعاز من فريق االتصال الدويل املعين بليبرييا، ونتيجة للشواغل اخلطرية امل. اللجنة وسوء تنظيم عملها

مارس إنشاء فرقة عمل تشترك يف رئاستها بعثة األمم املتحدة يف ليبرييـا وجلنـة               /استعداد اللجنة، جرى يف آذار    
 عن وهدف فرقة العمل هو مساعدة اللجنة يف معاجلة املسائل املتصلة باإلدارة واملوظفني، فضالً. احلقيقة واملصاحلة

،  تامةً  احلاجة إىل مشاركة مجيع عناصر اجملتمع الليبريي مشاركةً        وعلى الرغم من  . مساعدهتا يف وضع خطة عمل    
وعالوة على  . إذا أُريد للجنة أن تعمل بفعالية تامة، فإن املناطق الريفية والنائية ال تزال جتهل وجود هذه اللجنة                

العدد املناسب مـن  ذلك، ال ميكن الوفاء باحلاجة املاسة إىل االختصاصيني النفسيني، إذ تبني أن من الصعب توفر   
والتحدي الرئيسي اآلخر الذي واجه اللجنة هو       . االختصاصيني املؤهلني القادرين على العمل على أساس التفرغ       

 مليـون   ١٤ اليت تبلغ    ٢٠٠٨سبتمرب  / إىل أيلول  ٢٠٠٦يونيه  /فامليزانية املتوقعة للفترة من حزيران    . قصور امليزانية 
  .  مليون دوالر٢,٢ سوى ٢٠٠٧رب سبتم/منها حىت أيلولُيستلم دوالر مل 

وسيؤدي التأخري اإلضايف يف تعيني أعضاء اللجنة االستشارية التقنية، بعد استقالة األعضاء الـسابقني يف                 - ١١
وجيب أن تكون أولوية اللجنة هي      . ، إىل التأثري سلباً على عمل جلنة احلقيقة واملصاحلة        ٢٠٠٧يناير  /كانون الثاين 

  .اء ووضع عقود خدمتهمحتديد اختصاصات األعض

وعليه، . ٢٠٠٨أغسطس  /ومن األرجح أال تتمكن اللجنة من إكمال مهمتها بنهاية فترة واليتها يف آب              - ١٢
وحىت يف هذه املرحلة، قد ترغب اجلهات صاحبة املصلحة النظر يف متديد واليتها حسبما ينص عليه القانون املتعلق 

  . بإنشاء جلنة احلقيقة واملصاحلة
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  اللجنة الوطنية املستقلة املعنية حبقوق اإلنسان -  جيم

لقد أُرجئ إنشاء اللجنة الوطنية املستقلة املعنية حبقوق اإلنسان اليت نص عليها اتفاق السالم الشامل املربم يف   - ١٣
 كما أعرب عدد من احملاورين عن قلقهم إزاء ما تتمتع به          . ومل ُيعّين أعضاء اللجنة حىت اآلن     . ٢٠٠٣أغسطس  /آب

وإلجياد حل هلذه املسألة، اقترح احملاورون أن توقع اللجنة على اتفاق مع            . اللجنة من سلطات واسعة وال حدود هلا      
  .  للنظر فيهاوميكن مبوجب هذا االتفاق إحالة القضايا املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان إىل قاضٍ. القضاء

إلنسان بأمهية خاصة يف كفالة احلماية املستدامة حلقـوق         وتتمتع اللجنة الوطنية املستقلة املعنية حبقوق ا        - ١٤
 علـى  وبنـاءً .  لطبيعة واليتها الدائمة، مقارنة بالوالية املمنوحة للجنة احلقيقة واملصاحلةيا، نظراًرياإلنسان يف ليب  

 وجود جلنة   ذلك، ال بد من القيام، بعناية وعلى وجه السرعة، مبعاجلة املشاكل اليت تعترض إنشائها، ال سيما وأن                
 فيما يتعلق جبهود املصاحلة والتحول وإعادة البناء اجلاريـة يف           جوهرياً فعالة معنية حبقوق اإلنسان قد يؤدي دوراً      

يا، على أن تعمل من منظور يقوم على حقوق اإلنسان وأن تكون األداة اليت تستخدمها هي الصكوك املقبولة ريليب
  . يف جمال حقوق اإلنساندولياً

  لس التشريعياجمل -  دال

 مايو، اعتمدت اهليئة التشريعية القانون املتعلق باالستقالل املايل الذي جيعل اللجنة مستقلة ماليـاً      /يف أيار   - ١٥
 بأن اجمللـس  وصّرح رئيس جملس النواب شخصياً. وقد صّوتت الرئيسة لصاحل هذا القانون     . عن السلطة التنفيذية  

الراهن بالقوة الكافية من حيث اهلياكل وليس على مستوى املسؤولية الالزم التشريعي الليبريي ال يتمتع يف الوقت 
  . إلدارة اجلوانب املالية اخلاصة به

  اإلصالح القانوين وسيادة القانون -  ثالثاً
  إعادة النظر يف التشريعات الوطنية -  ألف

  موثق يف خطـة عملـها      على الرغم من أن إصالح القوانني هو من أولويات رئيسة الدولة، حسبما هو                - ١٦
وأكد رئيس جملس النواب أن اجمللس التـشريعي مل         . ، مل يتم بعد إنشاء جلنة إلصالح القوانني        يوماً ١٥٠ لالفترة  

  . يستلم بعد مشروع القانون املتعلق بإنشاء هذه اللجنة

  نظام العدالة الليبريي -  باء

يا ري فقط من جمموع القضاة العاملني يف ليبقاضياً ١٨يبلغ عدد القضاة احلاصلني على شهادات يف القانون   - ١٧
تـدريب  "وحصل مجيع القضاة اآلخرين علـى       . ؛ ويوجد مخسة منهم يف احملكمة العليا       قاضياً ٥٢البالغ عددهم   

 من أكمـل دراسـة       قضائياً  موظفاً ١٣٥ فقط، يف حني ال يوجد بني املوظفني القضائيني البالغ عددهم            "عملي
وعالوة على .  من حصل على درجة يف القانون  ١١ املدعني العامني العاملني البالغ عددهم       وليس من بني  . القانون

روفيا بسبب سوء ظروف العمـل      ونذلك، حيجم القضاة واحملامون بصورة عامة عن املوافقة على العمل خارج م           
 كلية القانون يف جامعة ليبرييا      وتشري املعلومات اليت تلقتها اخلبرية املستقلة إىل أن       . واملعيشة يف املقطعات األخرى   
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وينتج . تفتقر إىل املوارد الضرورية اليت متكنها من ختريج العدد املناسب من احملامني خالل السنوات القليلة القادمة             
عن نقص عدد املوظفني املؤهلني أن كثري من احملاكمات جتري يف ظروف ال تراعي معايري احملاكمة العادلة، مبا يف                   

 احلصول على حمام، واحلق يف احلصول على ترمجان، وحق الشخص يف احلصول على الوقت الالزم                ذلك احلق يف  
  . لتجهيز دفاعه، وكثري من احلقوق األخرى

ويف حني يقتضي القانون إنشاء حمكمة أحداث يف رئاسة شرطة كل مقاطعة، ال توجد يف الوقت الـراهن                    - ١٨
وال توجد مؤسسات إصـالحية لألحـداث أو موظفـون          . روفيانوسوى حمكمة واحدة من هذا النوع مقرها يف م        

وال توجد مراكز إصالحية عاملة الستقبال األحـداث       . قضائيون جرى تدريبهم على تويل أمر األحداث املشتبه هبم        
 ما يوضع األطفال رهن االحتجاز السابق للمحاكمة بطريقـة ال           وكثرياً. اجلاحنني، مع أن القانون ينص على ذلك      

يا ريوقام القسم املعين حبقوق اإلنسان واحلماية التابع لبعثة األمم املتحدة يف ليب           .  قانون األحداث املعمول به    تتسق مع 
كما . جرى احتجازهم يف زنزانات مع أشخاص بالغني      )  سنة ١٦(بتوثيق حاالت أطفال دون سن املسؤولية اجلنائية        

  . ضائية يف شكاوى اغتصاب، منها حاالت مشلت أطفاالً حاالت مل جير فيها التحقيق أو املالحقة القرصد أيضاً

   /ومل يطرأ تغيري كثري على نظام القضاء منذ التقرير السابق الذي قدمته اخلبرية املستقلة املـؤرخ شـباط                   - ١٩
ومع ذلـك،   . ياري حمكمة دورية يف مجيع أحناء ليب      ١٦ افتتاح   ٢٠٠٧فرباير  / يف شباط  وجرى رمسياً . ٢٠٠٧فرباير  

.  حماكم دورية، على األقل، ال تعمل بشكل تام بسبب عدم توفر املوظفني القضائيني األساسيني واملرافقهناك ست
. نروفيا واملقاطعات، أو بسبب صعوبات إدارية     وويبدو يف بعض األحيان أن ذلك ناتج عن سوء االتصاالت بني م           

 )Grand Cape Mount( كيب ماونـت  وغراند) Sinoe(مايو، تعذر عقد حماكمات يف مقاطعيت سيوين /ويف أيار
 )Grand Gedeh(سبتمرب، بدأت احملكمة الدورية يف مقاطعة غراند جيديه /ويف أيلول. بسبب غياب حماميي الدفاع

  .أغسطس/عقد حماكمتها األوىل لفترة شهر آب

 أو آلة ستخدم حاسوباًوال توجد حمكمة هبا أو ت. أما حالة املرافق املادية جلميع احملاكم يف البلد فهي بائسة  - ٢٠
، )Montserrado(وفيما عدا احملكمة الكائنة يف منتسريادو       . نسخ أو آلة تصوير أو أجهزة فيديو أو ماكينة طباعة         

ويبدو أن املوارد املتاحة جلميع احملاكم تتمثل يف آلة         . ال توجد حمكمة يف البلد مزودة بالكهرباء ووسائل اتصاالت        
وأدى هذا النقص احلرج يف املوارد إىل وضع مل يسمح بإرسـال أي             . ة واإلمدادات طابعة يدوية وبعض القرطاسي   

  . تقرير إىل رئيس القضاء عن حاالت االغتصاب اليت نظرت فيها احملاكم

أو الريفية أو غيابه التام عنها، أصبح املواطنون / لضعف النظام القانوين يف اجملتمعات احمللية الفقرية وونظراً  - ٢١
كما أدى انتشار األمية على نطاق واسع يف هذه اجملتمعات احمللية، مبا            . ن يعتمدون على القضاء التقليدي    الليبرييو

  . يف ذلك األمية القانونية، إىل زيادة اعتمادها على القانون العريف

 القبليون  فالقرارات اليت يتخذها الزعماء   . ويسود التمييز وعدم املساواة على نطاق واسع يف القانون العريف           - ٢٢
 ما تتسم بالتحامل يف املدن أو زعماء العشائر أو زعماء القبائل الذين يعملون حتت إمرة وزارة الشؤون الداخلية غالباً

وال ختضع هذه العقوبات بشكل عام إىل إعادة النظر فيها من جانـب حمـاكم               . وتؤدي إىل توقيع عقوبات جمحفة    
. ارسات السخرة بسبب جهل الزعماء القبليني للدور القضائي املنوط هبم وحيدث االحتجاز غري القانوين ومم    . مستقلة

ومع ذلك، ينتهز بعض هؤالء الزعماء قصور النظام القانوين الستغالل األشخاص الذين تنقصهم املعرفـة املالئمـة                 
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 التابعـة  )Bong Mines(مايو يف منطقة بونغ مايرت / يف سن اخلامسة قُتل يف أياروذكر أن طفالً. حبقوقهم القانونية
يوليه، تعرضت امرأة يف اخلامسة     /ويف متوز .  أهنا مشعوذة  "طبيب شعيب " جلدته اليت زعم     عقاباً )Bong( ملقاطعة بونغ 

 إىل الضرب بواسطة جمموعة من الغوغاء اهتمت املرأة مبمارسة الشعوذة            عاماً ٧٠والستني وزوجها البالغ من العمر      
  . )River Cess(ية عشرة يف مقاطعة ريفر سيس والتسبب يف موت طفل يف سن الثان

انتهاكات حقوق اإلنسان اليت تقع بسبب بعض اجلوانب املتصلة بالنظام التقليدي العريف، من وعلى الرغم   - ٢٣
فمن الصعب للغاية إبطال االعتراف الرمسي هبذا النظام يف الوقت الذي ال يتمكن فيه املواطنون الليبرييـون مـن                

  .اكم ألسباب عديدة منها اجلغرافية واملاليةالوصول إىل احمل

  القضاء على اإلفالت من العقاب -  جيم

، ٢٠٠٧سبتمرب /ففي أيلول. لقد أُحرز بعض التقدم يف إعادة هيكلة وتعزيز قدرة الشرطة الوطنية الليبريية  - ٢٤
وقامت .  شرطيا٣ً ٤٦١ شرطية من جمموع رجال الشرطة البالغ عددهم ٢٠٣بلغ عدد الشرطيات يف قوة الشرطة 

ويضطر رجال الشرطة إىل السفر إىل رئاسة .  رجل شرطة يف املناطق الريفية١ ٢٠٠الشرطة الوطنية الليبريية بنشر 
نروفيا لصرف مرتباهتم ألن نظام كشوف مرتبات الشرطة غري مدمج يف الوقت الـراهن يف نظـام                 والشرطة يف م  

  . كشوف املرتبات الوطين

 االحتجاز يف السجون سيئة للغاية مع أن حتسينها هو من األولويات األمنيـة لـوزارة                وال تزال ظروف    - ٢٥
وُيضطر . العدل، فهناك كثري من الشكاوى املتعلقة باالفتقار إىل الغذاء ومياه الشرب يف سجن سانكيلي املركزي              

  . م احملتجزينأقرباء احملتجزين إىل تقدمي رشاوى للحراس لكي يسمحوا هلم بإحضار الطعام إىل ذويه

ويف الكـثري مـن     . وحيصل ضباط السجون على مرتبات تعادل مرتبات ضباط الشرطة الوطنية الليبريية            - ٢٦
 يف مجيـع     ضابطاً ١٣٩ويبلغ عدد ضباط السجون املدربني      . املناطق الريفية، أُنشئت زنزانات مستقلة للسجينات     

  .  من النساءم، وخصوصاًأحناء البلد؛ وبالتايل، توجد حاجة ماسة إىل املزيد منه

وتلقى القسم املعين حبقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم املتحدة يف ليبرييا تقارير متواترة عن سوء سـلوك                   - ٢٧
وتتراوح االدعاءات يف هذا الصدد من سوء املعاملة يف احلجز إىل املمارسات            . رجال الشرطة أثناء تأدية واجبهم    

  . اليت تتسم بالفساد

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان -  رابعاً
  حقوق اإلنسان يف مزارع املطاط -  ألف

فهناك : )Bomi(الواقعة يف مقاطعة بومي      )Guthrie(توجد فئتان من األجور يف مزارع غوثري للمطاط           - ٢٨
أجور ثابتة تدفع للمعلمني واملمرضني وموظفي اإلدارة واألمن، وأجور حبسب اإلنتاج تدفع جلامعي املطاط على               

 مـن    يف الشهر إذا أنتج طناً      دوالراً ١٦٠ويتقاضى جامع املطاط    . ساس كمية عصارة املطاط املنتجة يف الشهر      أ
  .  لعدم وجود أجر أساسي، ال حيصل العمال على أجور إال على أساس اإلنتاجونظراً. عصارة املطاط
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مال يف مزارع غوثري للمطاط      لعدم وجود نقابة ع    ونظراً: وال تزال نقابات عمال مزارع املطاط ضعيفة        - ٢٩
)Guthrie(يقوم العمال بتقدمي تظلماهتم وعرض مشاكلهم عن طريق جملس تظلمات خاص هبم ، .  

  فال يوجد يف هـذه املـزارع       : )Guthrie(وُتقّدم خدمات طبية رديئة للغاية يف مزارع غوثري للمطاط            - ٣٠
كما أن الظروف   .  مواطن ١٧ ٠٠٠ثر من    وطبيب واحد مقابل أك     موظفاً ٥٤سوى مستوصف واحد يعمل فيه      

 مضخة مياه يدوية؛ وال توجد مراحيض إال يف عدد قليل مـن             ٢٨وتوجد يف هذه املزارع     . الصحية سيئة للغاية  
  . معسكرات العمال

وفيما يتعلق بالسكن، ال يوفر السكن املالئم إال للممرضني واملعلمني، بينما يعيش املوظفون اآلخـرون،                 - ٣١
  ، )Cavalla(أما يف مزارع املطاط يف كفـاال        . ال مجع عصارة املطاط، يف وحدات سكنية متهالكة        عم وخصوصاً

 يف املائة من العاملني؛ كما أن مياه اآلبار املوجودة غري آمنة            ١٠فال يتوفر ماء الشرب النظيف واآلمن إال حلوايل         
اإلدارة  من برنـامج  هنيتني ال تشكل جزءاًوعالوة على ذلك، يبدو أن محاية البيئة والصحة والسالمة امل      . للشرب

  .احلايل يف هذه املزارع

واتفاقات حقوق االمتياز ال تشتمل يف الوقت الراهن، بصورة تلقائية، على توفري احلد األدىن من اخلدمات   - ٣٢
، وهي )Firestone(وجيري تنفيذ مشروع جترييب يتعلق هبذه املسألة يف مزارع فريستون للمطاط . األساسية للعاملني

  . يارياألكرب يف ليب

  حقوق اإلنسان املتعلقة باملرأة وتنفيذ القانون املتعلق باالغتصاب -  باء

هناك كثري من النساء والفتيات الليبرييات الاليت يعانني، بصرف النظر عن العمر واحلالـة االجتماعيـة                  - ٣٣
 ذلك االغتصاب اجلماعي، واالستعباد اجلنـسي،       واالنتماء اإلثين، من أشكال شىت من العنف واالستغالل، مبا يف         

واإلكراه على ممارسة اجلنس مقابل احلصول على الطعام أو البقاء على قيد احلياة، كما يتعرضن لإلكـراه علـى           
يا مشلت عشرة ري لدراسة أجرهتا منظمة الصحة العاملية بشأن العنف اجلنساين يف ليبووفقاً. الزواج أو الزواج املبكر

 يف املائة من العّينة اليت خضعت للدراسة قد تعرضت إىل      ٩٠,٨ بالسكان، تبّين أن     قاطعات األكثر اكتظاظاً  من امل 
   يف املائـة إىل     ٧٥أو إىل العنـف اجلنـسي؛ وتعرضـت نـسبة           /شكل أو أشكال متعددة من االنتـهاكات و       

 يف البلد هي العنف نتشاراًوأشكال العنف اجلنساين األكثر ا.  جرى اغتصاب معظمهن بشكل مجاعي- االغتصاب 
اجلنسي، والعنف املرتيل، واالستغالل اجلنسي، وسفاح احملارم، والزواج املبكر أو اإلكراه على الزواج، ومـسألة               

وعالوة على ذلك، فإن مستوى الفقر يف أوساط النـساء          . توريث الزوجات، وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث     
  . سالمة االجتماعية يعرضاهنم بشدة لالستغالل واإليذاء اجلنسينيواألطفال واالفتقار إىل شبكات ال

بفريوس نقص املناعـة    وينطوي انتشار العنف اجلنساين على انعكاسات خطرية منها التعرض خلطر اإلصابة              - ٣٤
حلمل  وغريه من األمراض املنقولة عن طريق اجلنس، ووقوع حاالت ا)اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /البشرية

والتقييم الذي أُجري ملعرفة احتياجات املرافق الصحية يبّين أهنا، على الرغم من            . غري املخطط له أو غري املرغوب فيه      
استعدادها الستقبال ضحايا العنف اجلنساين، غري جمهزة بصورة تامة وتفتقر إىل األدوية املناسبة، واإلمدادات الطبية               
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وباإلضافة إىل ذلك، فإن . ال التعامل السريري والنفسي مع ضحايا العنف اجلنساينواملوظفني الصحيني املدربني يف جم
  . معظم املرافق الصحية غري متاحة للضحايا الاليت يطلنب احلصول على رعاية طارئة على وجه السرعة

، فإن ٢٠٠٦ر يناي/وعلى الرغم من أن القانون املعدل املتعلق باالغتصاب دخل حّيز النفاذ يف كانون الثاين  - ٣٥
وال يزال ضعف نظـام     . )Lofa( يف البلد، وال سيما يف مقاطعة لوفا         االغتصاب ال يزال هو أكثر اجلرائم انتشاراً      

القضاء وافتقار السكان إىل الوعي بالنظام القانوين وفهمه مها السبب الرئيسي لضعف تنفيـذ القـانون املتعلـق      
ظام حلفظ السجالت، ال توجد بيانات رمسية بشأن حاالت االغتصاب           إىل افتقار احملاكم إىل ن     ونظراً. باالغتصاب

  . اليت متت مقاضاة مرتكبيها

ويف حاالت االغتصاب، تعتمد الشرطة واملدعون العامون بشدة على األدلة الطبية، وُتـستبعد األنـواع              - ٣٦
ة اإلفالت من العقاب اليت تسمح      وبسبب ثقاف . األخرى من أدلة التجرمي وأدلة نفي الُتهم اليت ينبغي التحقيق فيها          

 مـا يتـرددون يف التمـاس    بعدم إنزال العقاب مبرتكيب العنف اجلنساين، فإن ضحايا هذا النوع من العنف غالباً          
كما أن وصم ضحايا العنف اجلنساين جيعل من الصعب علـيهم، واخلطـري         . املساعدة أو التبليغ عن هذه اجلرائم     

وتتفاقم هذه الصعوبات بسبب التحديات االقتصادية والثغرات يف اخلدمات   . ، طلب احلصول على مساعدة    أحياناً
وهذا . القانونية واحلماية والرعاية الصحية والنفسية اليت ال توفر السرّية وخدمات الدعم اليت حتتاج إليها الضحايا             

  .الوضع يثين ضحايا االغتصاب عن إبالغ الشرطة

مايو، تعاملت  /ويف أيار . تشرة على نطاق واسع يف حاالت االغتصاب      وال تزال التسوية خارج احملاكم من       - ٣٧
الشرطة الوطنية الليبريية واملوظفون القضائيون بطريقة متييزية على ما يبدو مع ضحية من ضحايا االغتـصاب يف                 

 جبنحة فوجهت الشرطة إىل املشتبه به اهتاماً. مقاطعة غراند كيب مونت، وذلك ألن الضحية تعاين من إعاقة عقلية
ويف هناية األمر، عقدت حمكمة اجلنايات يف روبرتسبورت والنائب العـام يف  . أقل هو اإلكراه على ممارسة اللواط     

أغسطس، وخالل /ويف حالة أخرى يف آب.  لتناول احلالة وافق خالهلا املتهم على دفع تسوية مالية     "جلسة"املدينة  
 أهنا تعرضت لالغتصاب، قرر قاضـي حمكمـة         ى سنة ُيدع  ١٣عمر  الدراسة األولية لقضية تتعلق بفتاة تبلغ من ال       

 تأجيل إحالة القضية إىل احملكمة الدورية، وذكر أنه أراد إعطـاء            )Lofa( يف مقاطعة لوفا     )Voinjama(فواجناما  
  .املتهم فرصة إلقناع والدي الضحية بتسوية القضية خارج احملكمة

 ملقاضاة مرتكيب   صورة كبرية يف ليبرييا، فإن احملاكم غري جمهزة جيداً        وعلى الرغم من انتشار العنف اجلنساين ب        - ٣٨
ويف مونروفيا، ستقوم احملكمة الثانية، اليت هلا والية قضائية خاصة بقـضايا النـهب              . هذا النوع من اجلرائم بالتحديد    

تزود احملكمـة بآلـة     ويف إطار مشروع ممول من حكومة الدامنرك، سوف         . املسلح، بتويل الفصل يف قضايا االغتصاب     
ومع ذلك، فإن احملكمة الثانية، شأهنا شأن الكثري        . تصوير وستارة زجاجية مظللة حلماية الضحايا أثناء اإلدالء بإفاداهتم        

وتعاين احملاكم يف ليبرييـا بـصفة       . من احملاكم األخرى يف البلد، تعاين من ظروف العمل السيئة وعدم كفاية القدرات            
 حماميي الدفاع واإلدعاء؛ ومن عدم توفر موظفي دعم داخليني وخـارجيني مـؤهلني بـصورة    خاصة من االفتقار إىل   

  . مالئمة؛ ومن نقص اإلمدادات املالئمة؛ واملوارد املناسبة إلصدار األحكام وتنفيذ عقوبة السجن
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مشترك بـني   وقد أُنشئت فرقة عمل لتنفيذ خطة العمل الوطنية املتعلقة بالعنف اجلنساين، وهي برنامج                - ٣٩
، والغرض منه تنسيق األنشطة اليت تتناول مسألة ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٣٠احلكومة واألمم املتحدة أُطلق يف 

العنف اجلنساين من أجل احلد من ازدواجية اجلهود وإهدار املوارد، وزيادة التأثري املطلـوب علـى اجملموعـات                  
  .  دوالر تغطي فترة مخس سنوات١٥ ٢٢٥ ٠٠٠ذ خطة العمل وتبلغ امليزانية اليت ُرصدت لتنفي. املستهدفة

  حقوق اإلنسان املتعلقة باألطفال -  جيم

  .لقد حدث اخنفاض طفيف يف معدل وفيات الُرّضع  - ٤٠

وعلى الرغم من توصيات فرقة العمل التابعة لشبكة محاية الطفل اليت قدمتها إىل وزارة الصحة والرعاية                  - ٤١
، فإن اجلهود الرامية  دارا١١١ً من هذه الدور البالغ عددها ٦٣يتام وتطلب فيها إغالق االجتماعية بشأن دور األ

إىل إغالق الدور غري القانونية قد تبددت بسبب قرار احلكومة املتعلق بصرف إعانات إىل مجيع دور األيتام مبا فيها 
  . غري القانونية

 كثري  - ألطفال الذين يعيشون فيها      عملها، وهو ما يعرض ا     وال تزال كثري من دور األيتام غري املعتمدة تزاول          - ٤٢
 لوزارة الصحة والرعاية االجتماعية، فإن      ووفقاً.  إىل خطر اإلمهال واالستغالل    - منهم أحد والديه فقط على قيد احلياة        
  .بعملية إغالق دور األيتام قد أخرت عمل فرقة العملاملعنيني ضرورة االستماع إىل مجيع األطراف 

  املمارسات التقليدية الضارة -  دال

جييز النظام التقليدي ممارسات ضارة ومهددة للحياة، كاحملاكمة بالتعذيب، وهي عملية ُيعّرض فيها املتهم                - ٤٣
وهذه املمارسات هي انتهاك التفاقية مناهضة التعذيب . إىل ظروف قاسية أو مؤملة لتحديد ما إذا كان مذنباً أم بريئاً 

يا، كما أهنا انتـهاك     ري، اليت صدقت عليها ليب    ملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة       ضروب ا وغريه من   
 لضعف نظام القانون التشريعي، يزداد اللجوء إىل هذه املمارسة يف كثري من ومع ذلك، ونظراً. يا نفسهاريلدستور ليب

 أربعة أشـخاص يف مقاطعـة   "املشعوذين"يوليه، اهتم أحد /ويف متوز . نروفياوأجزاء البلد، مبا يف ذلك يف العاصمة م       
وُيقال إن األشخاص األربعة، مبن فيهم والد املصاب وهو رجل . ماريالند بأهنم تسببوا يف تورم رجل أحد األشخاص

  . كبري يف السن والجئة عائدة، اعترفوا مبمارسة الشعوذة بعد قيام أفراد من املنطقة بضرهبم باأليدي والعصي

ويف واقع األمر، جتيز القواعد واألنظمة املتعلقة باملناطق الداخلية من البلد ممارسة احملاكمة بالتعذيب، وهي   - ٤٤
. "أشـخاص غـري متحـضرين   "تنص على اللجوء إىل هذا النوع من احملاكمات كوسيلة إلجياد حلول لشكاوى        

لدولية حلقوق اإلنسان اليت صـدقت عليهـا        وتتعارض هذه القواعد واألنظمة مع دستور ليبرييا ومع املعاهدات ا         
وعلى الرغم مـن تـصريح      . ليبرييا، ألهنا تقوم على متييز إثين ضد املواطنني الذين يعيشون خارج املدن الرئيسية            

النائب العام املساعد بعدم قانونية احملاكمة بالتعذيب، فإن وزارة الشؤون الداخلية ال تقر عدم قانونيتها أو عـدم      
  .قواعد واألنظمة املنقحة اليت حتكم املناطق الداخلية من ليبريياقانونية ال
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  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -  خامساً
  الصلة بني الفقر وانتهاكات حقوق اإلنسان -  ألف

 ما يكون السبب والنتيجة يف كثري من انتهاكات         فهو غالباً . ينبغي النظر إىل الفقر على أنه متعدد األبعاد         - ٤٥
 يف املوارد االقتصادية واألقل مستوى فيما يتعلق  هم األقل نصيباًفاألشخاص األكثر فقراً. حقوق اإلنسان يف ليبرييا

وأدى اضمحالل املؤسسات بسبب احلرب األهلية اليت       .  يف السلطة السياسية   جنازات االجتماعية واألقل حظاً   باإل
 من احلق يف احليـاة إىل       -  إىل جعل غالبية األشخاص ُعرضة جلميع انتهاكات حقوق اإلنسان            عاماً ١٤مرت  است

  . احلق يف الغذاء واحلق يف التعليم واحلق يف احملاكمة العادلة

وكان لتدين مستوى التنمية االقتصادية يف املنطقة بالغ التأثري على قدرات املواطنني وعلى سبل كـسب                  - ٤٦
  . وعّم السخط والتظلم شىت شرائح اجملتمع بسبب هذه التفاوتات. عيشهم

  احلق يف الغذاء -  باء

يتميز نظام الزراعة يف ليبرييا بوجود قطاع إنتاج تصديري على قدر من التطور، كاملطـاط والكاكـاو                   - ٤٧
 أن ليبرييا من أكثر ومع. عة األرز واخلضرواتراوزيت النخيل، كما يتسم بتدين مستويات الزراعة األساسية، كز

 كُُرْنـب بلدان العامل اخضراراً، فإن مستويات إنتاجية أصحاب احليازات الصغرية متدنية للغاية؛ ويستورد البلد ال             
 من املواطنني الليبرييني    ٧٦,٢ومبا أن   . واجلذر وغريمها من املواد الغذائية األساسية من بلدان أخرى بأسعار عالية          

 املائة من السكان يعيشون يف فقر مدقع، فمن السهل فهم التأثري املباشر هلذا الوضـع             يف ٥٠يعيشون يف فقر وأن     
، وُتعتـرب   التقزُّم يف املائة من األطفال دون اخلامسة من مرض          ٣٩وتعاين نسبة   . على حياة الناس اليومية يف البلد     

  آمنة من الناحيـة الغذائيـة، وتعتـرب         يف املائة من األسر املعيشية اليت غطتها الدراسة االستقصائية غري            ١١نسبة  
ومن منظور حقوق اإلنسان، توجد     . )٢( يف املائة من األسر املعيشية معرضة بشدة النعدام األمن الغذائي          ٤٠نسبة  

  .نسبة كبرية من السكان غري قادرة على التمتع حبقها يف الغذاء

  احلق يف العمل واألجر اجملزي ودفع املرتبات بانتظام -  جيم

 يف املائة من سكان البلد ككل ويؤثر علـى          ٨٠ للغاية يف ليبرييا إذ يقارب        يزال معدل البطالة مرتفعاً    ال  - ٤٨
واألطفال هم الضحايا الرئيسيون للتساهل حىت يف إنفاذ املعايري الدنيا املتعلقة حبقوق            . سكان الريف بوجه خاص   

ارسات العمل القائمة على االسـتغالل وانعـدام        اإلنسان، ألن عمالة األطفال جتد التشجيع املباشر عن طريق مم         
  .الوصول إىل التعليم

                                                      

)٢( . 2006October , Comprehensive Food Security and Nutrition Survey: Republic of Liberia

Available from www.fao.org/SPFS/pdf/CFSNS_report_final.pdf. 



A/HRC/7/67 
Page 14 

 

من قانون العمل يف ليبرييا من األسباب الرئيسية لكثري من املنازعات يف جمال             ) ٣(١٥٠٨وكانت املادة     - ٤٩
ذ ويعتقد العمال أن أصحاب العمل استخدموا هذا القانون خالل السنوات األخرية النتهاك حقـوقهم، إ              . العمل

واعتمد جملس النواب، بضغط من خمتلـف       . ن العمل م قبل فصله    يقتضي القانون إعطاء العامل مهلة قصرية جداً      
أبريل وميثل هذا التعديل خطوة هامة      /الدوائر االجتماعية، مشروع قانون لتعديل هذه املادة من القانون يف نيسان          

  . لضمان حقوق العمال

  يةاحلق يف الصحة البدنية والعقل -  دال

وقد بدأت عمليـة إنعـاش    . يا بشدة نتيجة الستمرار الرتاع لسنوات     ريتضررت اخلدمات الصحية يف ليب      - ٥٠
  . خدمات الرعاية الصحية إال أهنا ال تزال غري مرضية وغري مكتملة إىل حد كبري

وتقـدر  . ومعدل وفيات الرّضع يف ليبرييا يفوق إىل حد كبري متوسطه يف منطقة أفريقيا جنوب الصحراء        - ٥١
كما تتسم اخلدمات الـيت  .  يف املائة٤١ بوزارة الصحة والرعاية االجتماعية نسبة الوصول إىل اخلدمات الصحية   

يقدمها نظام الرعاية الصحية إىل األقاليم بأهنا جمزأة ومتفاوتة وتعتمد بشدة على برامج رأسية متوهلا جهات ماحنة                 
كثري من احلاالت، أصبحت هذه املنظمات حتل حمل احلكومة يف إدارة           ويف  . وعلى املنظمات غري احلكومية الدولية    

ويتسبب ذلك يف مشاكل خطرية للبلد خالل مرحلة التعايف، إذ يركز تقدمي خدمات الـدعم               . اخلدمات الصحية 
ية قبل  أما املنظمات غري احلكومية احمللية، اليت كانت نشطة للغا        .  باحلرب بصورة رئيسية على املناطق األكثر تأثراً     
، بلغ عدد املرافق الصحية القائمة اليت تلقت مساعدة من ٢٠٠٦ويف عام . احلرب، فقد تقلص دورها إىل حد كبري

 مرفقاً، وبلغ عـدد املرافـق       ٥٢١ من   ي مرفق صح  ٣٠٠منظمات غري حكومية دولية يف إطار العمل اإلنساين         
الصحية العاملة من دون أي مساعدة من منظمات        ، كما بلغ عدد املرافق       مرفقاً ١٣٢الصحية املتوقفة عن العمل     

  . مرفقا٨٩ًغري حكومية دولية 

   يف املائة من املرافق الصحية العاملة إىل اإلمداد باملاء، وال توجد سيارات لإلخالء الطـارئ                ٤٦وتفتقر    - ٥٢
لعاملني على أساس  موظف، وعدد ا٤ ٠٠٠ويبلغ عدد املوظفني العاملني على أساس التفرغ .  يف املائة منها٨٨يف 

ومع ذلك، يفتقر كثري من هؤالء املـوظفني إىل املهـارات   .  فقط طبيباً ١٢١ موظف، بينهم    ١ ٠٠٠غري متفرغ   
وعموماً، يعاين املوظفون الطبيون من تدين الروح . واخلربة الالزمني إلدارة املرافق الصحية وتقدمي اخلدمات بكفاءة

ويوجد خطر حقيقي يتمثل يف أن تقدمي .  املؤاتية لتأدية عملهم بفعاليةاملعنوية بسبب ضعف األجور والظروف غري
اخلدمات يف إطار نظام الرعاية الصحية سيضعف يف هذه املناطق مع حتول املنظمات غري احلكومية الدولية مـن                  

لعاملة يف اجملـال  اإلغاثة الطارئة إىل التنمية، ألن احلكومة غري جاهزة لتويل عمل املنظمات غري احلكومية الدولية ا    
ومبعىن آخر، يتعرض حق كثري من الليبرييني يف احلصول على الرعاية الصحية إىل اخلطر خالل حتول البلد . نسايناإل

  . من مرحلة ما بعد الرتاع إىل مرحلة التعايف وإعادة اإلعمار والتنمية

طبيب ( النساء أهنن قابلن موظف صحي        يف املائة من   ٧٩وفيما يتعلق بالرعاية السابقة للوالدة، ذكرت نسبة          - ٥٣
كما أن التغطية بالرعايـة     . مرة واحدة على األقل لتلقي الرعاية السابقة لوالدهتن األخرية        ) أو ممرضة أو مساعد طبيب    

ونسبة األمهات الاليت ذكرن    ).  يف املائة  ٧١,٦(السابقة للوالدة يف املناطق احلضرية أعلى بكثري منها يف املناطق الريفية            
من )  يف املائة٦٣(أهنن تلقني رعاية سابقة للوالدة على يد موظف صحي أدىن بشكل ملحوظ يف مشال املنطقة الوسطى         
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واألمهات الاليت يتمتعن مبستوى تعليمـي أعلـى        ).  يف املائة  ٩٦(نروفيا  وأو م )  يف املائة  ٩٣(جنوب املنطقة الوسطى    
ويزيد تلقـي الرعايـة     . سابقة للوالدة أكثر من األمهات األقل تعليماً      يذهنب ملقابلة املوظفني الصحيني لتلقي الرعاية ال      

 يف أوساط األمهات احلاصالت على      ٩٣,١ يف املائة يف أوساط األمهات غري املتعلمات إىل          ٧٤,١السابقة للوالدة من    
ملناطق الريفية حتـت     يف املائة من حاالت التوليد يف ا       ٣٢,٢ويف حني تتم نسبة     . بعض التعليم الثانوي على أقل تقدير     

 يف املائـة    ٧٨,٨ يف مرافق صحية، فإن هذه املعدالت ترتفع يف املناطق احلضرية إىل             ٢٥,٥إشراف موظفني صحيني و   
  . ناسور الوالدةوعليه، زادت الوفيات واألمراض النفاسية، مبا يف ذلك .  يف املائة على التوايل٦٣,٥و

. ستوى االجتماعي واالقتصادي ولنوعية احلياة يف بلد مـا        ومعدل وفيات األطفال هو مؤشر أساسي للم        - ٥٤
 يف املائة من األطفال الذين مل يتلقـوا أي   ١٢وحالة حتصني األطفال ضد األمراض يف ليبرييا تنذر باخلطر؛ فهناك           

  ونتيجة لذلك، تعاين ليبرييا من أعلى معدل وفيات لألطفـال دون اخلامـسة يف العـامل                . حتصني على اإلطالق  
  ).  والدة حّية١ ٠٠٠ لكل ٢٣٥(

  خطـرياً   هتديـداً  )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /فريوس نقص املناعة البشرية   وتشكل اإلصابة ب    - ٥٥
وبّينت دراسة استقصائية أجرهتا وزارة الـصحة       .  يف املائة  ٥,٢للصحة العامة يف ليبرييا، إذ تنتشر اإلصابة بنسبة         

   تكون نسبة النساء املصابات بالفريوس أعلى بشكل طفيف من نـسبة الرجـال              والرعاية االجتماعية احتمال أن   
ويزيد انتشار اإلصابة بالفريوس يف املناطق احلضرية حبوايل ثالث مرات عن املناطق            ).  يف املائة  ١,٢ مقابل   ١,٨(

على تعليم ابتدائي،   وتوجد أعلى نسبة انتشار بني النساء احلاصالت        ).  يف املائة على التوايل    ٠,٨ و ٢,٥(الريفية  
  .  يف املائة٦,٦وهي 

وعلى الرغم من احلاجة املاسة إىل الرعاية العقلية، وال سيما بسبب الصدمات الناجتة عن احلرب األهلية،                  - ٥٦
  . ال يوجد يف البلد سوى مركز واحد للصحة العقلية

  احلق يف التعليم -  هاء

، أما املدارس املتبقية فهي حباجة ماسة  كامالً املدارس تدمرياً يف املائة من٢٠أدت احلرب األهلية إىل تدمري   - ٥٧
 يف املائة من األطفال املسجلني يف املدارس االبتدائية العامة على مقاعد وطاوالت، ٢٤وال حيصل سوى . إىل صيانة

نوعية التعليم ف. كما أن كثري من الفصول الدراسية غري جمهزة بسبورات، وال تتوفر فيها طاوالت ومقاعد للمعلمني
الثانوية يف الوقـت    يف وضع حرج للغاية، وتبلغ نسبة التالميذ إىل الكتب املدرسية يف املدارس العامة االبتدائية و              

  . على التوايل١:٩ و١:٢٧الراهن 

 بترويج سياسة التعليم االبتدائي اجملاين واإللزامي، شهد البلد زيادة كبرية           ٢٠٠٦وبفضل القيام منذ عام       - ٥٨
 يف املائة يف الفترة ٢٤وزاد التحاق الفتيات باملدارس االبتدائية العامة بنسبة . دد امللتحقني، وال سيما الفتياتيف ع
ومع ذلك، تسببت زيادة    .  يف املائة بالنسبة للصبيان خالل الفترة نفسها       ١٨ مقارنة بنسبة    ٢٠٠٧ إىل   ٢٠٠٦من  

. بتدائي العام الذي يعاين بصورة حرجة من قلة املـوارد         امللتحقني يف تشكيل ضغوط جديدة على نظام التعليم اال        
 زهيـدة أصـبحوا     واألمر الذي يضاعف املشاكل اخلطرية يف هذا القطاع هو أن املعلمني الذين يتقاضون أجوراً             

  . يتعاملون مع فصول دراسية مكتظة هبا طائفة واسعة من األعمار
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الـسنة  ( تلميذة   ٤٣٦ ٣٩٤ مقابل    تلميذاً ٤٥٨ ٠١٢ئية  ويبلغ عدد الصبيان امللتحقني باملدارس االبتدا       - ٥٩
بيد أن التوزيع اجلغرايف للتالميذ املسجلني يف التعليم االبتدائي يتفاوت بشكل كبري بني ). ٢٠٠٦- ٢٠٠٥الدراسية 

ويوجـد يف هـاتني     . ويوجد نصف التالميذ املسجلني يف مقاطعتني مها مونتسريادو ونيمبـا         . خمتلف أحناء البلد  
  .عتني العدد األكرب من السكان إال أن نصيبهما من عدد التالميذ املسجلني أكرب نسبياًاملقاط

القليل من التلميذات حيصلن على احلد األدىن من التأهيل         : ويوجد تفاوت كبري يف الوصول إىل التعليم الثانوي         - ٦٠
  . ند كرو، ولوفا، وريفر سيس يف مقاطعات غراالذي ميكنهن من االنتقال إىل مستويات تعليم أعلى، وخصوصاً

  يا حاالت احلمل بني الفتيات يف سن الدراسة، ويعود السبب بصورة جزئيـة إىل االغتـصاب     ريوتتزايد يف ليب    - ٦١
وملواجهة هذه القضية، .  ما تواجه هؤالء الفتيات صعوبة يف مواصلة التعليموغالباً. أو حاالت احلمل غري املرغوب فيه/و

  . م على النظر يف إمكانية فتح مدارس للفتيات احلُمل لكفالة منحهن فرصة متساوية يف التعليموافقت وزارة التعلي

  توزيع املوارد واخلدمات -  واو

املطـاط، وزيـت النخيـل،      (يتسم االقتصاد بالثنائية؛ فاملزارع وقطاع التعدين املوجهان حنو التصدير            - ٦٢
لقطاعني اخلاص والعام، وهو ما يؤدي إىل توليد النمو والثروة، جيتذبان استثمارات ا) واخلشب، واألحجار الكرمية

أما اهلياكل االقتصادية واالجتماعية،    . يف حني شهد قطاع الزراعة التقليدية القليل من االستثمارات وظل راكداً          
لريفية على  يف املناطق احلضرية والساحلية، وحتصل املناطق اكالطرق واملدارس واملستشفيات، فهي مركزة جغرافياً

ويتداخل تركيز القوة االقتصادية واملوارد مع تركيز القوة السياسية، املوجودة يف يـد الـصفوة               . خدمات رديئة 
 إىل أنه مل تعد هناك طبقة وسطى يف ليبرييا بعد احلرب األهلية، فإن الفجوة هائلة بني ونظراً. الليبريية -  األمريكية

وأدت املوارد االقتصادية . وبقية اجملتمع الليبريي الذي يشكل الطبقة الدنيا) يونالليبري -  األمريكيون(الطبقة العليا 
احملدودة إىل حدوث تنافس بني املواطنني على توزيع الثروة الوطنية وتوسيع انتشار اهلياكل األساسـية الوطنيـة؛      

  . بالوصول إىل املوارد والسيطرة عليها وسياسياًوتتمتع الشرائح األقوى اقتصادياً

وتبّين مؤشرات الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية واملدارس واهلياكل األساسية وجود تفاوت كبري بني   - ٦٣
  ).انظر القسم خامساً أعاله(املناطق الريفية واملناطق احلضرية 

  حلقة عمل تتعلق بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان -  سادساً
 الوطنية املستقلة املعنية حبقوق اإلنسان بتنظيم حلقة عمل يف          قامت بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا واللجنة        - ٦٤
وركزت املناقشات اليت جرت خالل حلقة العمل على طرق تعزيز ومحايـة حقـوق              . ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٧

  .اإلنسان يف ظل استمرار املمارسات التقليدية الضارة

جلمهورية بصيانة الثقافة اإلجيابية الليبريية وتعزيزها تقوم ا"من دستور ليبرييا تنص على أن ) ب(٥ومع أن املادة   - ٦٥
ومحايتها، لكفالة اعتماد وتطوير القيم التقليدية املتوافقة مع السياسات العامة والتقدم الوطين بوصفها جزء ال يتجزأ من              

رة على نطـاق واسـع يف   ، فإن كثري من املمارسات التقليدية الضارة ال تزال منتش   "احتياجات اجملتمع الليبريي املتنامية   
  . البلد، كاحملاكمة بالتعذيب، وزواج الفتيات املبكر، وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث، واملهور اإللزامية
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ووافق املشاركون يف حلقة العمل على ضرورة تنسيق قرار احلكومة املتعلق بإلغاء املمارسات التقليديـة                 - ٦٦
ويف غضون ذلك، ال بد من تنظيم محالت لزيادة توعية السكان بتأثري . الضارة مع خمتلف اجلهات صاحبة املصلحة

كما وافق املشاركون على أن القواعد واألنظمة اليت حتكم املناطق . املمارسات الضارة على إعمال حقوق اإلنسان
ن اليت صدقت عليها    الداخلية يف ليبرييا ينبغي إبطاهلا أو تنقيحها جلعلها تتسق مع املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسا             

وسيكون إلنشاء اللجنة . ولتنفيذ ذلك، سوف تقع املسؤولية الرئيسية على عاتق وزارة الشؤون الداخلية. احلكومة
ووزارة . الوطنية املستقلة املعنية حبقوق اإلنسان أمهية حيوية يف رصد انتهاكات حقوق اإلنسان اليت حتدث يف البلد

لية تزويد القضاء ومجيع املواطنني الليبرييني بنسخ من مجيع الصكوك اليت جرى            الشؤون الداخلية مسؤولة عن فعا    
ويتعني على املنظمات غري احلكومية التصدي ألوجه الظلم، حىت تلك اليت حتـدث يف احملـاكم؛                . التصديق عليها 

  . ويتعني على هذه املنظمات أن تعمل كمجموعات ضغط تتصدى لألمر الواقع

  واعي القلقالثغرات ود -  سابعاً
يبدو أن األموال املقدمة من اجلهات املاحنة توزع بطريقة غري متساوية بني خمتلف املقاطعـات، ويعـود                   - ٦٧

فاملقاطعات املوجودة يف اجلنوب الشرقي حتصل على قدر أقل من          . السبب الرئيسي إىل عدم توفر هياكل أساسية      
وعالوة على ذلك، فإن تأخر التمويل، كما حدث بالنسبة . مقارنة باألجزاء األخرى من البلدواملساعدات األموال 

  . للجنة احلقيقة واملصاحلة، يتسبب يف مشاكل خطرية فيما يتعلق بتنفيذ األنشطة املخطط هلا

ويبدو . ومن دواعي القلق اخلطرية عدم التنسيق يف تناول قضايا شاملة كحقوق اإلنسان على سبيل املثال        - ٦٨
ة بني وزارة الشؤون اخلارجية ووزارة العدل فيما يتعلق مبؤاءمة القوانني الليبريية احمللية مع    أن التعاون ضعيف للغاي   

املعاهدات الدولية اليت صدقت عليها احلكومة، وفيما يتصل بتزويد املوظفني القضائيني بنسخ من املعاهدات الدولية 
  . حلقوق اإلنسان

لقدرات هو أحد أخطر املشاكل اليت تواجه املوظفني احلكوميني وُيسلّم على نطاق واسع بأن االفتقار إىل ا  - ٦٩
ومع ذلك، فـإن افتقـار      .  عالياً وعادة ما يكون الوزراء يف احلكومات مؤهلني تأهيالً       . ومنظمات اجملتمع املدين  

 وتلتزم .موظفي الوزارات إىل القدرات واملهنية يعوق تنفيذ السياسات االقتصادية واالجتماعية اليت تضعها احلكومة
 ما تفتقر إىل الدراية التقنية املتعلقة  بتنفيذ معايري حقوق اإلنسان يف ليبرييا لكنها غالباًمنظمات اجملتمع املدين عموماً

ومن أوجه الضعف الرئيسية اليت تواجه جمموعات اجملتمع املدين يف ليبرييا أن غالبيتـها              . بكيفية حتقيق هذه الغاية   
وال بد لوسائل اإلعالم . وجود ضعيف أو أهنا غري موجودة يف املناطق الداخلية من البلد  موجودة يف مونروفيا وهلا     

  . أن تبذل املزيد من اجلهد بغية توجيه االنتباه إىل الشواغل اخلطرية املتصلة حبقوق اإلنسان

ـ                 - ٧٠ ة ساعدومن وجهة نظر اقتصادية، أدى الدمار الذي أحدثته احلرب إىل االعتماد بصورة كبرية على امل
أما االفتقار إىل اهلياكـل     . أن حتل حملها قدرات وروح إبداع ومبادرات وطنية معززة        األجنبية املباشرة اليت ال بد      

 إىل تعويق إعادة بناء احلياة االقتصادية واالجتماعيـة يف          األساسية، كالطرق واجلسور والكهرباء، فقد أدى أيضاً      
تبذهلا كثري من املنظمات غري احلكومية بغية الوصول إىل املناطق النائية يف            كما أدى إىل إعاقة اجلهود اليت       . ليبرييا

  .  يف اجلزء اجلنويب الشرقيالبلد، وخصوصاً
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  استنتاجات -  ثامناً
على الرغم من التحديات اخلطرية اليت تواجهها ليبرييا يف إعادة بناء اقتصادها وجمتمعها، فقـد حققـت        - ٧١

فاملبادرات اليت أطلقتـها    . تمام يف جمال حتسني حالة حقوق اإلنسان املتعلقة مبواطنيها         بااله  جديراً احلكومة تقدماً 
احلكومة، مبا يف ذلك تعزيز إصالح القوانني ودعم برامج ختفيف الفقر اليت تستهدف فئات السكان احملرومني، تربز 

وق اإلنسان األساسية املتعلقة هبم، مبا يف العزم على كفالة وصول مجيع الليبرييني إىل العدالة ومتكينهم من التمتع حبق
  . ذلك احلق يف احلياة واحلق يف الصحة واحلق يف التعليم

فالثغرات يف القدرات واملوارد هتـدد      . ومع ذلك، يستوجب حتقيق هذه اإلمكانية معاجلة عدد من القضايا           - ٧٢
لبعض اجملموعات احملرومة علـى وجـه       قدرة نظامي الصحة والتعليم على توفري اخلدمات احليوية للمجتمع ككل و          

ونتيجة لذلك، ال ميكن أن تعاجل املشاكل االجتماعية بطريقة مالئمة، كمعدالت األمية العالية ووفيـات               . اخلصوص
وأدى االفتقار إىل القدرات    . )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /البشريةالرضع واإلصابة بفريوس نقص املناعة      

كما .  تقويض قدرة نظام العدالة على حماربة العنف اجلنساين واالنتهاكات األخرى حلقوق اإلنسانوسوء التنظيم إىل
  أن تأخري إنشاء اللجنة املستقلة املعنية حبقوق اإلنسان وإصالح القوانني يتسببان يف اإلضـرار مبـصداقية احلكومـة             

  .ة التقدم الذي أحرزته يف هذه اجملاالت احليويةفيما يتعلق حبماية حقوق اإلنسان وإصالح القوانني، وكذلك مبصداقي

 إىل الصلة الوثيقة بني الفقر جبميع أشكاله وانتهاكات حقوق اإلنسان والرتاعات، تعقد آمال كبرية ونظراً  - ٧٣
وقد أبرز املاضي القريب يف ليبرييا بوضوح التبعات املأساوية اليت ميكن . على إجياد حلول للمشاكل املذكورة أعاله

  . ن تنتج عن جتاهل احلقوق السياسية واملدنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافيةأ

  توصيات -  تاسعاً
  :يا لتحسني حقوق اإلنسان فيها، تقدم اخلبرية املستقلة التوصيات التاليةري للتقدم احملرز يف ليبتعزيزاً  - ٧٤

  :تدعو اخلبرية املستقلة حكومة ليبرييا إىل القيام مبا يلي  - ٧٥

اختاذ خطوات عاجلة لكفالة مواءمة القوانني احمللية مع املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت   •
  صدقت عليها؛ 

  اختاذ إجراءات إلنشاء جلنة وطنية مسؤولة ومستقلة معنية حبقوق اإلنسان؛   •

 العمل على إزالة أي أساس قانوين تستند إليه املمارسات التقليديـة الـضارة، كاحملاكمـة               •
  بالتعذيب، واختاذ موقف قوي ومتسق ملواجهة هذه املمارسات؛ 

  وضع لوائح تنظيمية متنع احملاكم مـن الـسماح بـإجراء تـسويات خـارج احملـاكم يف                    •
  حاالت االغتصاب؛



A/HRC/7/67 
Page 19 

  توفري التدريب للقضاة واملوظفني القضائيني يف جمال مراعاة املنظور اجلنساين؛   •

  ة التغلب على القصور يف تقدمي اخلدمات الـصحية نتيجـة           العمل مع اجملتمع الدويل لكفال      •
  لقيام املنظمات غري احلكومية الدولية العاملة يف امليدان اإلنساين باالنسحاب التدرجيي مـن             

  بعض املناطق؛

النظر يف تطبيق نظام حصص يف املدارس الثانوية واجلامعات لكفالة تقليص التفاوتات الكبرية    •
   بني الطالب والطالبات يف بعض األقاليم؛يف األداء التعليمي

  النظر يف فتح مدارس للفتيات احلُمل لكفالة وصوهلن إىل التعليم؛  •

 .النظر يف متديد والية جلنة احلقيقة واملصاحلة لتمكينها من إكمال عملها  •

  :وتدعو اخلبرية املستقلة اجملتمع الدويل إىل القيام مبا يلي  - ٧٦

  ين فاعل عن طريق تعزيز تنمية القدرات احمللية؛دعم إقامة نظام قانو  •

التعاون مع وزارة التخطيط والشؤون االقتصادية ومع وزارة املالية بغية إنشاء آلية تكفـل                •
  حصول مجيع املقاطعات على نصيب متساوي مما تقوم به اجلهـات املاحنـة مـن تـدخالت        

 وما تقدمه من أموال لفائدة مشاريع القطاع العام؛

  :تدعو اخلبرية املستقلة البلدان املاحنة إىل القيام مبا يليو  - ٧٧

الوفاء باالتزاماهتا يف إطار إعالن باريس عن طريق جعل ما تقدمه من عون أكثـر مواءمـة                   •
لألولويات اليت حددهتا احلكومة، وعن طريق مساعدة احلكومة يف تعزيز قدراهتا، والقـضاء             

  ن جهود؛على إزدواجية ما تبذله هذه البلدان م

  فيما يتصل باملبالغ املقدمة وتوقيت تقدمي العون؛تقدمي التزامات أكثر حزماً  •

  :وعالوة على ذلك، تدعو اخلبرية املستقلة بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا إىل القيام مبا يلي  - ٧٨

ة وضـع   املساعدة يف تنمية قدرات اجملتمع املدين يف ليبرييا على تقدمي إسهامات بناءة لعملي              •
 السياسات على املستويني الوطين ودون الوطين؛

مساعدة احلكومة يف تقييم نتيجة املشروع التجرييب الرامي إىل تضمني اتفاقات حق االمتياز يف   •
مات أقوى فيما يتصل حبقوق اإلنـسان،       اجمايل زراعة املطاط والصناعات االستخراجية التز     

 ى أساس ذلك املشروع؛ودعم احلكومة يف وضع اتفاقات منوذجية عل
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وتدعو اخلبرية املستقلة الفريق القطري التابع لألمم املتحدة إىل التعاون من أجل إنشاء مراكز إيواء                 - ٧٩
  .لضحايا العنف اجلنساين

  :وتدعو اخلربة املستقلة مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إىل القيام مبا يلي  - ٨٠

قوق اإلنسان التابعة لوزارة العدل باملزيد من مواد التدريب يف جمال           تزويد الوحدة املعنية حب     •
  حقوق اإلنسان؛

القيام إىل جانب تعاوهنا مع االحتاد األفريقي، واجلماعة االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا،                •
  واالحتاد األورويب، ووكاالت األمم املتحدة، وبعثة األمـم املتحـدة يف ليبرييـا، بالتعـاون             

ومة ومجيع اجلهات صاحبة املصلحة بغية توفري التدريب وإمكانيات نقل اخلربات إىل            مع احلك 
  الشرطة واملوظفني القـضائيني لتعزيـز عملـهم مـن منظـور حقـوق اإلنـسان علـى                  

 .املستوى اإلقليمي



A/HRC/7/67 
Page 21 

Annexes*  

I.  LIST OF INTERLOCUTORS 

Government officials 

Ellen Johnson Sirleaf President of Liberia 

George W. Wallace Jr. Minister for Foreign Affairs 

Johnie Lewis  Chief Justice 

Kofi Woods Minister for Labour 

Joseph Korto Minister for Education 

Vabah Gayflor Minister for Gender and Development 

Walter Gweningale Minister for Health and Social Welfare 

Krubo B. Kollie Deputy Minister and Legal Counsellor,  
Ministry of Foreign Affairs 

Simeon M. Moribah Deputy Minister for Economic Affairs and Policy,  
Ministry of Planning and Economic Affairs 

Vivian J. Cherue Deputy Minister for Health and Social Welfare,  
in charge of Administration 

Joseph W. Greebo Deputy Minister for Planning, Ministry of Health 

Hawah Gall-Kutchi Deputy Minister for Administration, Ministry of Education 

Tiawan S. Gongloe Solicitor General, Ministry of Justice 

Maxwell L. Jones Special assistant, Ministry of Foreign Affairs 

J. Cole Bangalu Assistant Minister for Trade Union, Ministry of Labour 

Rosetta C. Nagbe-Jackollie Assistant Minister for Labour Standards, Ministry of Labour 

Nathaniel B. Vah Special Assistant, Ministry of Gender and Development 

David Z. Logan Coordinator of Liberia Coordinating Mechanism,  
Ministry of Health and Social Welfare 

Vera C. Swengbe Research analyst, Ministry of Foreign Affairs 

 ـــــــــــــــ

*  Annexes are issued in the language of submission only. 
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Joseph Johnson Chief Human Rights Unit, Ministry of Justice 

Viama J. Blama Legal Counsel and National Coordinator for Peace, Human 
Rights and Citizenship Education, Ministry of Education 

Olivia L. Marse Director of School Health Division, Ministry of Education 

Members of the Legislature 

Edwin Snowe Speaker of the House of Representatives  

Isaac Nyenbo President Pro Tempore, Speaker of the Senate 

Fredrick Cherue Chair, Standing Committee of Human Rights (Senate) 

Truth and Reconciliation Commission 

Jerome Verdier Chairman  

Bishop Arthur F. Kulag Commissioner  

Oumu Syllah Commissioner 

Pearl Brown Bull Commissioner 

Dede A-Dolopei Commissioner 

Sheikh Kafumba Konmeh Commissioner 

Gerald  Coleman Commissioner  

Nathaniel Kwabo Executive Secretary 

Diplomatic community 

Amb. Ansumana Ceesay  Special Representative of the Executive Secretary of the 
Economic Community of West Africa 

Amb. Noumou Diakite Head of Office, African Union  

Essesien Ntekim Minister, Deputy Chief of mission, Embassy of Nigeria 

Peter Edako Second Secretary, Embassy of Nigeria 

United Nations agencies and international organizations 

Marie-Threase Kaeting UNDP, Deputy Resident Representative 

Rozanne Chorlton UNICEF, Country Representative  

Renata Dubini UNHCR, Representative 
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Rose Gabuka UNFPA, Resident Representative 

Masaneh S.K. Bayo UNDP, Programme Manager of Human Rights and  
Gender Protection Programme 

Chipo C. Nyambuya UNDP, Governance Officer 

Mohammed Fahnbulleh UNDP, Programme Assistant 

Raouf Mazou UNHCR, Regional Repatriation Manager 

Allen Lincohn UNIFEM, Programme associate 

UNMIL 

Jordan Ryan Deputy SRSG for Recovery and Governance 

Eugene Nindorera Chief, UNMIL Human Rights and Protection Section 

Zainab Hawa Bangura Chief, Civil Affairs 

Kamudoni Nyasulu Deputy Director, Legal and Judiciary System Support Division 

Hiroko Mosko Environmental Adviser 

Andrea Tamagnini Director, Reintegration, Recovery and Rehabilitation Unit 

Marjo Callaghan Chief of the Corrections Advisory Unit 

Mohammed Alhassan Police Adviser 

Lorna Wilson Morgan Police Officer 

Joseph Gillespie Human Rights Adviser, HRPS 

Ireneo Namboka Human Rights Adviser, HRPS 

Raphael Abiem Human Rights Adviser, HRPS 

Kitty Ketevan Gagnidze Human Rights Adviser, HRPS 

Lucila Beato Human Rights Adviser, HRPS 

Kagwiria Mbogori Human Rights Adviser, HRPS 

Fiona Adolu Human Rights Officer, HRPS 
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II. LIST OF PARTICIPANTS IN THE WORKSHOP TO  
PROMOTE AND PROTECT HUMAN RIGHTS 

Government officials 

Cyprus O. Seh Ministry of Justice 

Jerry Wonde Ministry of Justice 

William Togba Ministry of Justice 

Yussif Kaba Judge 

William Jallah Ministry of Internal Affairs  

Edward Gblee Ministry of Health 

Patrick Chorton Ministry of Labour 

Civil society organizations 

Augustine Toe Peace Commission 

Robert Clarke Lowe FM 

Admed Sheviff Heritage 

D. Melim Nyanway Independent National Commission on Human Rights 

Ernest Passade Independent National Commission on Human Rights 

Sallu Swaray  

Morris Kamara MODHAR 

Patrick Lobbo Veritas 

Rebecca Freeman MICAT 

Nindi Tarley New Democrat 

Sonnie Marion Sky FM 

Kingston Harmon King’s FM 

Zeze Ballah Public Agenda 

Ellen Whyte Independent National Commission on Human Rights 

Bob Woods National Chronicle 
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Augustine Octaves King’s FM 

Timothy Opobo AMPPLAM 

Roosevelt Sackir LINLEN 

G. Wesseh Independent National Commission on Human Rights 

Caroline Bowah FOHRD 

UNMIL 

Edwin Genowa UNMIL radio 

Micheal Sahr UNMIL 

Adama Dempster UNMIL 

Stephen Ricks UNMIL 

Ireneo Namboka Human Rights Adviser, HRPS 

Raphael Abiem Human Rights Adviser, HRPS 

Fiona Adolu Human Rights Officer, HRPS 

United Nations agencies 

Edwin Dorbor UNICEF 

Mohammed Fahnbulled UNAIDS 
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III.  PARTICIPANTS IN MEETINGS WITH MEMBERS OF CIVIL SOCIETY 

Robert Williams Liberia Democracy 

Jagbai Nah Movement for the Defence of Human Rights in Liberia 

Yussif Kaba Judge 

Augustine Toe Peace Commission 
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IV. LIST OF PARTICIPANTS IN THE MEETING WITH PARAMOUNT CHIEFS  
OF GRAND CAPE MOUNT COUNTY 

Bai K. Bafalie Paramount Chief 

Vanney K. Fahnbulleh Traditional operation 

Bamba Vanjan Traditional men’s affairs 

Sakou Balo Traditional Da-zoe 

Ma-yatta Fahnbulleh Traditional women’s affairs 

Ma-siadia I. Bonnas Traditional local zoe 

Kula Kromah Traditional chief 

B. John Gray Adult assistance 

Robert B. Kiazahi Youth secretary 

Lasidu Pusah Political affairs adviser 
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V.  MAP OF LIBERIA 
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