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 موجز

                                                                                                           لقد اضطلعت اخلبرية املستقلة املعنية بالتعاون التقين واخلدمات االستشارية يف ليبرييا ببعثتني إىل ليبرييا يف                
            وقد شهد ذلك   .     ٢٠٠٦            نوفمرب يف عام  /             تشرين الثاين  ٢٣     إىل   ١٣          فرباير ومن  /      شباط  ٢٦     إىل   ٢٠     ، من     ٢٠٠٦    عام 

          ً                                               ً                                                          العام عدداً من التطورات اإلجيابية، ولكن ما ينبغي توضيحه أيضاً هو أنه مل جير خالل هذه الفترة التصدي لعدد                   
  .   تمع    اجمل                                                                                  ً      ً  من القضايا احلساسة يف جمال حقوق اإلنسان بشكل فعال، ال سيما تلك اليت متس أكثر الفئات هتميشاً وضعفاً يف

                               يناير ملنح الضحايا محاية قانونية  /                    ِّ                              بإصدار القانون املعدِّل بشأن االغتصاب يف كانون الثاين    ٢٠٠٦        بدأ عام  
ّ                          ً           ً                                      ً                      ويّعرف القانون االغتصاب تعريفاً أوسع نطاقاً، وينشئ جرمية االغتصاب اجلماعي، وينص أيضاً على أنه ال           .    أكرب   

                     وعلى الرغم من أنه      .                                   ب جرمية االغتصاب من الدرجة األوىل                                                      ينبغي اإلفراج بكفالة عن األشخاص املتهمني بارتكا      
                                                                                                                  ينـبغي مـراجعة هذا القانون وتعديله، فإن ما يبعث على التشجيع هو أنه جيري يف الوقت احلاضر وضع اإلطار                    

                                                                                كما أن إصدار تشريع حيظر تشويه األعضاء التناسلية لإلناث جيب أن يكون واحدة من أولويات   .               التشريعي املالئم
  .                    طات خالل العام القادم    السل

                                                                                                  على أن فشل الشرطة الوطنية الليبريية واحملاكم يف تنفيذ هذا القانون البالغ األمهية املتعلق باجلرائم اجلنسية،  
    كما   .                                              من احلصول على احلماية أو على سبيل انتصاف فعال-                                            قد حرم الضحايا، من نساء وفتيات ورجال وفتيان 

                                                                         ة احلسابات خارج احملكمة بني الضحايا وآبائهم وبني مرتكيب األفعال املزعومني                                        أدى ذلك إىل تفشي ممارسة تصفي     
                                                                                 وأدى عجز النظام القضائي املقترن بتردي األوضاع االجتماعية واالقتصادية السائدة إىل نشوء   .                خالل العام املاضي

  .                        ً                              هذه الظاهرة اليت هي أساساً شكل من أشكال اإلفالت من العقاب

      فرباير  /                                                                      اعدة األخرى يف العام املاضي هي تشكيل جلنة احلقيقة واملصاحلة يف شباط                                  وكانـت الـبداية الو     
                                                                ومن املفترض أن تكون هذه اللجنة واحدة من اآلليات الرئيسية            .      يونيه /                                   واالحـتفال بافتتاحها يف حزيران         ٢٠٠٦

               أكتوبر بعملية   /    األول                                                                                           لتضـميد اجلراح وحتقيق املصاحلة الوطنية وقد بدأت نشاطها العام األول بالفعل يف تشرين               
   .                                                                     ودعمت حكومة ليبرييا هذه العملية يف مجيع مراحلها، كما قدمت هلا مبالغ كبرية  .              تلقي البيانات

                                                                                                       ومـع ذلك، رأت اخلبرية املستقلة أن جلنة احلقيقة واملصاحلة، مل تكن وقت كتابة هذا التقرير، يف وضع                   
                                                    ن اإلجراءات اإلدارية والتقنية األساسية مل تكن قد                                                                   يسـمح هلا بعقد جلسات استماع عامة على النحو املقرر أل          

   .                                                                    وينبغي إعادة النظر يف سري عمل اللجنة واختصاصها باعتبار ذلك مسألة ملحة  .         حددت بعد

                                                                                                         وممـا جيعـل احلـياة اليومية ملواطين ليبرييا مبثابة صراع مستمر هو عدم احترام ومحاية وإعمال احلقوق                   
                  وقد بذلت احلكومة     .                                                            ع أحناء البالد، ال سيما بالنسبة للعاملني يف مزارع املطاط                                       االقتصـادية واالجتماعية يف مجي    

     ً                                                                                                     جهوداً إلصالح اخلدمات األساسية الدنيا يف بعض أحناء مونروفيا، ومن املشجع أن تركز استراتيجيات مكافحة               
    ومن   .                   ون باإلدارة السليمة                                                                             الفساد اجلاري تنفيذها على املبدأ األساسي الذي يقضي بأن حتقيق التنمية املستدامة مره

           ً                                                                                                      السابق متاماً لألوان إبداء تعليقات على جناح أو فشل هذه االستراتيجيات، لكن تنفيذ برنامج تقدمي املساعدة يف                 
                    ويتطلب األمر تنفيذ     .                                                                                             جمـال احلكم وإدارة االقتصاد الذي يستهدف تعزيز اإلدارة املالية العامة، هو بداية واعدة             

  .                   ً     ً                                             كافحة الفساد تنفيذاً فعاالً بإنشاء جلنة ختول هلا سلطات كبرية ملكافحة الفساد                     االستراتيجية الوطنية مل
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      اخلالصة

                  املدنية والسياسية    :                                                                                يواجـه اجملـتمع الليبريي حتديات هائلة يف جمال حقوق اإلنسان على مجيع األصعدة              
ّ           وعلى الرغم من أن السلطات أبدت إرادة ّخرية         .                                    واالقتصـادية واالجتماعية والثقافية                                إلحراز تقدم بشأن قضايا                                         

                                                                                                                   عديـدة فإن بطء التقدم وقلة التنفيذ الفعال يعودان إىل عوامل عديدة منها االفتقار إىل القدرات واالختصاصات                 
                                                                                                  ويتعني على اجملتمع الدويل مساعدة السلطات الوطنية ولكن يتعني على احلكومة أن تقوم بدور رائد                 .          واألمـوال 

  .                           باختاذ تدابري ملموسة ومستهدفة

  :                                                   وفيما يلي التوصيات الرئيسية املقدمة من اخلبرية املستقلة 

                   وهذه خطوة ضرورية     .                                                                   ينـبغي تعيني قضاة ومدعني عامني من خارج ليبرييا للعمل كمرشدين           - 
                                       ملعاجلة بعض أوجه القصور يف إدارة العدالة؛

               ي كلية احلقوق                             وتوفري منح دراسية خلرجي          ليبرييا                                              ينـبغي إصالح وتعزيز كلية احلقوق يف جامعة          - 
                                   وبوجه خاص، ينبغي ممارسة التمييز       .                                                          ملواصـلة دراسـاهتم العليا يف الواليات املتحدة األمريكية        

                                                  اإلجيايب جلذب عدد أكرب من الطالبات ملمارسة مهنة احملاماة؛

                                                                                ً               ينبغي للحكومة أن تقترح إدخال تعديل على الدستور حىت تصبح مجيع املعاهدات الدولية جزءاً               - 
           ن الداخلي؛         من القانو

   ".      ليبرييا                                   اللوائح املتعلقة باملناطق الداخلية يف  "                                            ً      ينبغي إلغاء التشريعات التمييزية واملهنية فوراً مثل  - 
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 احملتويات

       الصفحة    راتـ     الفق 

  ٦  ٨- ١   ....................................    ٢٠٠٥                          التطورات اليت حدثت منذ عام  -   ً  أوالً 

  ٦  ٢- ١   .......................................................            احلالة األمنية -   ألف 

  ٦  ٧- ٣   ..............................................                  جلنة احلقيقة واملصاحلة -    باء  

  ٧  ٨       .............................                                  اللجنة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان -   جيم 

  ٧   ١٠- ٩   ............................................................               اهليئة التشريعية -     ً  ثانياً 

  ٨   ١٨-  ١١ .........................................                            اإلصالح القانوين وسيادة القانون -     ً  ثالثاً 

  ٨   ١٢-  ١١ .........................................                        مراجعة التشريعات الوطنية -   ألف 

  ٨   ١٣       ................................................                     نظام العدالة الليبريية -    باء  

  ٨   ١٥-  ١٤ ..............                  م السابقة والراهنة                             إهناء اإلفالت من العقاب عن اجلرائ -   جيم 

  ٩   ١٨-  ١٦ ...................................................             قانون االغتصاب -    دال  

  ٩   ٢٤-  ١٩ ..............................................                       تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان -     ً  رابعاً 

  ٩   ٢٠-  ١٩ ...................................                         حقوق اإلنسان يف مزارع املطاط -   ألف 

   ١٠   ٢٢-  ٢١ ..............................................                  حقوق اإلنسان للمرأة -    باء  

   ١٠   ٢٤-  ٢٣ ............................................                  حقوق اإلنسان لألطفال -   جيم 

   ١٠   ٣١-  ٢٥ ..................................            ية والثقافية                        احلقوق االقتصادية واالجتماع -     ً خامساً

   ١١   ٢٧-  ٢٦ ................                                        احلق يف العمل وأجر منصف وتسديد منتظم لألجور -   ألف 

   ١١   ٢٩-  ٢٨ ....................................                            احلق يف الصحة البدنية والنفسية -    باء  

   ١١   ٣١-  ٣٠ .....................................................             احلق يف التعليم -   جيم 

   ١٢   ٣٤-  ٣٢ ..........................................                             احللقات الدراسية اليت مت تنظيمها -     ً  سادساً 
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 )تابع( احملتويات

       الصفحة    راتـ     الفق 

   ١٢   ٣٥       ........................................................                العقبات والشواغل -     ً  سابعاً 

   ١٣   ٣٦       ..............................................................          االستنتاجات -     ً  ثامناً 

   ١٣   ٤٩-  ٣٧ .................................................................        التوصيات -     ً  تاسعاً 

Annexes 

.I  List of interlocutors ....................................................................... 16 
.II  Workshop attendance....................................................................... 21 

.III Map of Liberia.............................................................................. 23 

 
 



A/HRC/4/6 
Page 6 

 

 ٢٠٠٥ التطورات اليت حدثت منذ عام -   ً أوال  

  احلالة األمنية-ألف 

                       ً     ً     ً                                                      لة األمنية قد حتسنت عموماً حتسناً كبرياً حبلول وقت تقدمي التقرير الثاين للخبرية املستقلة املعنية         كانت احلا - ١
                                          ، فقد مت نشر أفراد الشرطة الوطنية الليبريية (E/CN.4/2006/114)        ليبرييا                                       بالتعاون التقين واخلدمات االستشارية يف     

                                وهناك اآلن حماكم دورية يف مجيع        .                  ء اإلدارات احمللية                            واكتملت بذلك عملية إنشا     .                               ومراقبـيها يف مجـيع األقاليم     
   .              ً                                                                       األقاليم، علماً بأن عدم وجود حمامي الدفاع يف بعض األقاليم يعيق سري عملها على النحو السليم

                                                                                                   ومـع ذلـك، فإن ارتفاع حاالت االعتداء اجلنسي يف مجيع أحناء البالد، يعكس ضعف الشرطة الوطنية                  - ٢
                                                                              على احلفاظ بدرجة كافية على النظام يف هذه املناطق، ويبني بوضوح أن احلاجة تدعو بإحلاح                     الليبريية وعدم قدرهتا 

                                                  فتوفري األمن للمواطنني إمنا هو التزام أساسي من          .                                                              إىل تعزيـز كفـاءة وقدرة هذا الفرع من فروع قوات األمن           
  .                  الوفاء هبذا االلتزام                                                                    التزامات الدولة وينبغي تقدمي مجيع أشكال املساعدة الالزمة هلا لتمكينها من 

  جلنة احلقيقة واملصاحلة-باء 

    ومتت   .     ٢٠٠٣                                                                                           مت النص على إنشاء جلنة احلقيقة واملصاحلة يف اتفاق السالم الشامل املربم يف أكرا يف عام                  - ٣
         ليبرييا                                                                                              املوافقة على التشريع الوطين الالزم إلنشاء جلنة احلقيقة واملصاحلة، أي قانون إنشاء جلنة احلقيقة واملصاحلة يف

ُ                     ً                ، وُوقع عليه ليصبح قانوناً يف حزيران       )                           قانون جلنة احلقيقة واملصاحلة    (                             وبدأت عملية تعيني واختيار      .     ٢٠٠٥       يونيه   /   
       واحتفل   .     ٢٠٠٦       فرباير   /                                              أغسطس من ذلك العام وأنشئت اللجنة يف شباط        /                                  املفوضـني الوطنـيني التسعة يف آب      

  .    ٢٠٠٦      يونيه  /                  بافتتاحها يف حزيران

                                              مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة يف السنة    ١,٤                           ة ليبرييا هذه العملية بتقدمي               وقد ترأست حكوم - ٤
                      ً      ً          وقدم اجملتمع الدويل مبلغاً معادالً هلذه        .                         إىل جلنة احلقيقة واملصاحلة     )                                   يف املائة من امليزانية الوطنية      ١        نسـبة    (      األوىل  
                                            يف السنوات املقبلة وسيكون ختصيص األموال                                                             وسيمثل التمويل التحدي الرئيسي الذي سيتعني مواجهته        .       املسامهة

                                                   ومن األمور العاجلة تأسيس أمانة للجنة احلقيقة واملصاحلة   .                    ً     ً                          يف الوقت املناسب أمراً حامساً لتنفيذ اإلجراءات بفعالية
    كما   .       ً     ً                                                                                           تأسيسـاً كامالً حىت ال ينشغل املفوضون باملسائل اإلدارية وحىت يتسىن هلم التركيز على املسائل السياسية               

  .                              ً       ً                              ينبغي أن يؤدي اجملتمع الدويل دوراً رئيسياً يف تقدمي املشورة التقنية واخلربة

                                                                                                            وعـلى أن ما يبعث على بالغ القلق هو انعدام التنسيق فيما يبدو داخل اللجنة فيما يتعلق بوضع الربامج               - ٥
                           من شأنه أن يؤثر على                                    ً     ً                            فإعداد الربامج وامليزانية إعداداً جيداً ويف الوقت املناسب أمر          .                     واالضـطالع باألنشـطة   

                                                    وتؤدي اخلالفات بني املفوضني أنفسهم وكذلك مع أعضاء          .                                                   اسـتعداد اجلهات املاحنة لتقدمي األموال يف املستقبل       
            كما أدى ذلك   .                                                                                       ً     ً  اللجنة الدولية للمشورة التقنية إىل عدم تنفيذ القانون املتعلق بلجنة احلقيقة واملصاحلة تنفيذاً كامالً

                  وجهود التوعية اليت   .                                                              قضايا البالغة األمهية مثل توعية اجلمهور العام ومنظمات اجملتمع املدين                   إىل عدم معاجلة بعض ال
                                                                                                              تـبذهلا اللجنة لتقدمي وشرح عملها للجمهور هو الذي سيحدد النتائج اليت ستحققها وحصوهلا على دعم اجملتمع                 

  .                                 ل اللجنة مع االحتفاظ باستقالهلا                                                                               املـدين النشط والفعال وبإمكان هذه املنظمات أن تسهم مسامهة كبرية يف عم            
   .                           ً                                                            ويتعني على هذه املنظمات أيضاً أن ترصد أنشطة اللجنة وأن تقدم معلومات صادقة عن التقدم احملرز
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          ً                                                                                            وهـناك أيضاً حاجة ملحة إلنشاء نظام إلدارة املعلومات لتخزين وحتليل البيانات وغريها من املعلومات                - ٦
ُ                                  ات اليت ُشرع يف تنفيذها يف تشرين األول                                              الـواردة يف إطار عملية تلقي البيان                        وانتقد املتحدثون    .     ٢٠٠٦        أكتوبر   /       

                                                                      فأشري بوضوح إىل أنه ليست هناك أية آلية لضمان السرية وال وسائل              .                                        بشدة بعض جوانب عملية تلقي البيانات     
         شكوكهم يف                         وأعرب عدد من املتحدثني عن   .                                                          حلماية الضحايا ومرتكيب األفعال واألشخاص الذين يتلقون البيانات

                                                                    ومت التشديد على ضرورة إدماج املنظور اجلنساين يف هذه املمارسة لتيسري مشاركة   .                        فعالية عملية فحص السجالت
  .         بشهادات ء                       املرأة وتشجيعها على اإلدال

                                                                                       ً                  وينبغي التصدي هلذه احلالة على وجه السرعة ألن بإمكان جلنة فعالة للحقيقة واملصاحلة أن تؤدي دوراً                  - ٧
                         ومن شأن حتديد اختصاصات      .                                                      ً                     هذه املرحلة االنتقالية ويف جهود املصاحلة اجلاري بذهلا حالياً يف ليبرييا                 ً   مركزياً يف 

                                                                                                واضحة ألعضاء جلنة احلقيقة واملصاحلة إىل جانب إنشاء أمانة فعالة أن يسهم يف تشغيل هذه املؤسسة بصورة فعالة 
  .      وناجعة

  اللجنة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان-جيم 

                          ، وهو القانون الذي متت         ٢٠٠٥      مارس   /                                                                   بـدأ سـريان القانون الذي مت مبوجبه إنشاء هذه اهليئة يف آذار             - ٨
       وستخول   .                                                                                           صياغته بعد إجراء مشاورات على صعيد البالد وبالدعم التقين الذي قدمته بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا

    ومن   .                                   الة السائدة يف جمال حقوق اإلنسان                                                                        هـذه اهليئة والية واسعة تشمل تقدمي توصيات إىل احلكومة بشأن احل           
                                 ويؤمل أن تنتهي عملية االختيار       .                                                                            األمهية مبكان تعيني مفوضني يتحلون بالرتاهة واخلربة واملهارة خلدمة هذه اهليئة          

                           ووقت كتابة هذا التقرير،      .                                                                                   هذه يف أقرب وقت ممكن وأن تراعى اخلربة املكتسبة من إنشاء جلنة احلقيقة واملصاحلة             
   .      ً               شخصاً مؤهلني للتعيني  ١١                                          يئة الترشيح قد قدمت إىل الرئيس قائمة بأمساء       كانت ه

  اهليئة التشريعية-     ً ثانيا  

                                                                                                           اعترف رؤساء اللجان الفرعية الربملانية بأن ليس لديهم علم ومعرفة بعملية جلنة احلقيقة واملصاحلة وبأهنم                - ٩
         وبإمكاهنم   .                                 كربملانيني على احترام أحكام القانون                                                     يرحبون بتنظيم حلقة عمل عن جلنة احلقيقة واملصاحلة وحريصون 
                                           ومن األمور املثرية للقلق ما أحرزته جلنة احلقيقة   .     ً                                                       أيضـاً أداء دور هام يف نشر املعلومات على دوائرهم االنتخابية    

   ومت   .   ٠٧  ٢٠       يناير   /                                                                                                      واملصاحلة من تقدم حىت اآلن حيث كان من املقرر أن تنتهي من عملية تلقي البيانات يف كانون الثاين                 
   .                                         ً                           ً     ً   التشديد على ضرورة تقييم الدور الدويل أيضاً يف النـزاع لفهم األحداث فهماً كامالً

                                       ُ                                                              وفـيما يتعلق بإعمال قانون االغتصاب، فقد أُشري إىل أن ما ميكن أن يعوق تنفيذه هو قلة عدد احملامني،             -  ١٠
                                      لقطاع اخلاص إلجراء احملاكمات، باعتبار       ُ                                وأُثريت إمكانية تعيني حمامني من ا       .                                   وبـالذات قلة عدد املدعني العامني     

                                                                                           ووافق الربملانيون على أنه يتعني عليهم اإلشراف على هذه القضية بشكل حمدد وسيعمدون إىل                .          ً      ً   ذلك تدبرياً موقتاً  
                          ً                                                           وتتخذ اهليئة التشريعية أيضاً خطوات لالنضمام إىل االحتاد الربملاين الدويل الذي تعتربه              .                           انـتهاج هنج أكثر فعالية    

  .     ً                       هاماً لتعزيز قدرهتا ومهنتها   ً حمفالً
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  اإلصالح القانوين وسيادة القانون-     ً ثالثا  

  مراجعة التشريعات الوطنية-ألف 

                                                                                                      أفـاد وزير العدل بأن مشروع القانون املتعلق بإنشاء جلنة إلصالح القوانني معروض على الربملان ومن                 -  ١١
     ١٥٠         ً                                    هليئة جزءاً من خطة عمل احلكومة اليت مدهتا                                وقد كان إنشاء هذه ا      .     ٢٠٠٧                                  املقرر النظر فيه يف أوائل عام       

   .     ً                             يوماً ومت إنشاء فرقة عمل هلذا الغرض

                                                                                                         ولذلك ينبغي إجراء مراجعة شاملة لكل من الدستور والتشريعات الوطنية لضمان احترام أحكام القانون               -  ١٢
     ً                    مؤخراً قسم حقوق اإلنسان                                                                وسيتيسر هذا العمل باملراجعة القانونية اليت انتهى منها           .                        الـدويل حلقـوق اإلنسان    

  .                                          واحلماية التابع  لبعثة األمم املتحدة يف ليبرييا

  نظام العدالة الليبريية-باء 

               وسيتاح التمويل   .                                           السلطة القضائية استقالل هذه السلطة إىل حد ما        باستقالل                           يكفل القانون اجلديد املتعلق  -  ١٣
                                               املتعلقة بفساد السلطة القضائية تقوض مصداقية هذه                          وال تزال االدعاءات املتكررة   .                           اآلن عـلى أساس ربع سنوي    

  .        ً                                                                                     هذا فضالً عن أن إمهال موظفي القضاء يف أداء مهامهم قد أسفر عن عدم النظر يف الدعاوى                  .                 الدائرة احلكومية 
                                                                               ً                       ومن شأن تعيني قاضي حمكمة عليا لرئاسة جلنة سلوك تبت يف املسائل التأديبية أن يسهم أيضاً إىل حد ما يف إنفاذ     

                                                                              من الدستور على أنه جيوز عزل القضاة من مناصبهم يف حالة إدانتهم من                ٧١             وتنص املادة     .                   ونة قواعد السلوك    مد
                          وجيدر دعم اخلطوات اليت اختذها   .                                                                     قبل اهليئة القضائية على أساس سوء تصرف يتم إثباته أو إخالل جسيم بالواجب

  .                            ونوعية عمل السلطة القضائية                                                 رئيس القضاة يف اآلونة األخرية لرفع مستوى االحتراف املهين

  إهناء اإلفالت من العقاب عن اجلرائم السابقة والراهنة�جيم 

                                                                                                     إن النظام القضائي اجلنائي الليبريي ليس يف وضع يسمح لـه مبواجهة االنتهاكات والتجاوزات املستمرة               -  ١٤
                            لى جمال العنف القائم على نوع                      ويصدق ذلك بصفة خاصة ع  .                                            حلقوق اإلنسان لألسباب العديدة املشار إليها أعاله

                                                          وقد تردد موضوع سوء سلوك رجال الشرطة لدى اضطالعهم مبهامهم      .                                         اجلـنس واآلخذ يف الزيادة على ما يبدو       
                                            فسوء معاملة املعتقلني واحملتجزين تبني بوضوح        .                                                               عـدة مرات يف املناقشات اليت دارت مع اجلهات الفاعلة احمللية          

   .                                                        ت التدريبية على مدونة قواعد السلوك وقواعد استخدام القوة                             ضرورة تنظيم عدد أكرب من الدورا

       اآلن من       ً   ضابطاً  ٢     ٢١٤  ُ                                                                  وأُحرز بعض التقدم يف إعادة تشكيل وتعزيز قوات الشرطة الليبريية حيث خترج  -  ١٥
  .     ٢٠٠٧      يوليه  /                    ضابط مدرب حبلول متوز ٣     ٥٠٠                                                            أكادميـية الشرطة يف مونروفيا وال يزال اهلدف يتمثل يف ختريج        

    ومن   .                                                                     ً                  لك، ال تزال هناك حتديات كبرية لتكوين قوات شرطة وطنية ليبريية فعالة أساساً يف جمال اللوجستيات     ومع ذ
            وأية عملية    .                                                                                                اجلوانـب األساسية الواجب التصدي هلا ضرورة إنشاء نظام لالتصاالت وزيادة القدرة على التنقل             

                                            ترن حبدوث حتسن مقابل هلا يف أداء سري عمل                                                                            إلعـادة تشكيل وتعزيز قوات الشرطة الوطنية الليبريية جيب أن تق          
                                                                             فعدم حتسن سري عمل هذه السلطة سيسيء إىل الضباط اجلدد وسيقلل إىل حد كبري من فعاليتهم   .                السلطة القضائية
   .              ملكافحة اجلرائم
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  قانون االغتصاب-دال 

            ، املادتان    ١٤          الفصل                                           قـانون لتعديل القانون اجلنائي اجلديد،      (                َّ                              دخـل القـانون املعـدَّل بشـأن االغتصـاب            -  ١٦
                                                      ، الذي شاركت يف صياغته منظمات غري حكومية دولية         )                                        ، وللـنص عـلى جرمية االغتصاب اجلماعي           ١٤٧١-    ١٤٧٠

    ومع   .     ٢٠٠٦       يناير   /               كانون الثاين    ١٧                       ً                                                      ووكاالت األمم املتحدة سعياً لضمان احترام املعايري الدولية، حيز النفاذ يف            
                                                               ً  لم اجلمهور به إىل التراخي يف تنفيذ هذا القانون البالغ األمهية تنفيذاً                                       ذلك، فقد أدى ضعف اهليئة القضائية وعدم ع

                                                                             ً             وعلى الرغم من أن القانون ينص على فرض عقوبات أشد على جرمية االغتصاب ويتضمن حتديداً جرمية         .      ً   كافـياً 
   .            انون ال حتترم                                                                                  االغتصاب اجلماعي، فهناك تقارير تشري إىل أن اإلثباتات الواضحة ترفض يف احملاكم وأن أحكام الق

                                                                     ُ                 وما يثري القلق بوجه خاص ارتفاع عدد حاالت تصفية احلسابات خارج احملكمة اليت أُبلغ عن حدوثها يف  -  ١٧
                                                                  االقتصادية دور يف هذا القرار، فإن ما يعزز هذا االجتاه هو            �                                 ولئن كان لالعتبارات االجتماعية       .               هـذه القضايا  

                       وقد أكد رئيس القضاة      .        ً      ً                                  تنفيذاً كافياً على النحو املشار إليه أعاله                                                      تأخـر النظر يف الدعاوى وعدم تنفيذ القانون       
  .                                                                                                               للخبرية املستقلة أن يتخذ مجيع التدابري لضمان عدم حدوث حاالت التأخري هذه اليت ال مربر هلا يف هذه القضايا                  

   .                                    وستتوىل اآلن حمكمة النظر يف هذه الدعاوى

                                     ُ                        ال يتصدى لالغتصاب الذي يرتكبه األحداث وُيؤمل أن تعيد                                                      ومن العيوب البارزة يف القانون اجلديد أنه       -  ١٨
   .                           جلنة إصالح القانون النظر فيه

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان-     ً رابعا  

  حقوق اإلنسان يف مزارع املطاط-ألف 

  .     ٢٠٠٦      أغسطس  /    آب  ١٥                                                                  زارت اخلبرية املستقلة مزرعة غوثري اليت استعادت ملكيتها حكومة ليبرييا يف  -  ١٩
            عامل منهم  ١     ٥٠٠           ومت استخدام   .                                            ً                 تشكيل فرقة مؤقتة إلدارة املزرعة وتأسست تدرجيياً عملية شراء رمسي       وقد مت 

                                                                               ويتم إمداد املزرعة باملرافق االجتماعية األساسية، ال سيما املستشفيات واملدارس            .                               العديـد من املقاتلني السابقني    
ّ                              وقد تيّسر إصالح هذه املرافق االجتم       .                      واملـاء الصاحل للشرب                                                      اعية للمجتمع احمللي لتحسني احلالة األمنية إىل حد              

                                     قوة من قوات بعثة األمم املتحدة         ٩٢                                                              وحدة من وحدات الشرطة الوطنية الليبريية مبراقبتها هي و           ١٢             كبري، وتقوم   
ُ     ُألسر                                                                      فرد يف املزرعة، وقامت بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا بتيسري العودة الطوعية   ٣٦     ٠٠٠            وهناك قرابة   .         يف ليبرييا

  .                                                         املقاتلني السابقني إىل أقاليمهم األصلية وقت االستيالء على املزرعة

                                 ً                     َّ                                              ومتـثل مـزارع املطاط مصدر ثروة رئيسياً لالقتصاد الليبريي ويقدَّر أن مزرعة غوثري وحدها حققت                 -  ٢٠
      يونيه  /   ران           يناير وحزي  /                                                                 دوالر من دوالرات الواليات املتحدة يف الفترة بني كانون الثاين             ٩٠٨     ٠٠٠             مكاسب بلغت   

                                              وال تزال هناك شواغل خطرية فيما يتعلق حبماية حقوق   .                                             وينبغي مواصلة مراقبة األوضاع يف هذه املزرعة      .     ٢٠٠٥
  .                                                                 فايرستون والشركة الزراعية الليبريية وسالال وكافييا وكوكوبا وسينوي-                                    اإلنسان فيما تبقى من املزارع الرئيسية 

                                                              مبزارع املطاط باعتبار ذلك مسألة ملحة ألنه ينبغي معاجلة ظروف العيش                                       وينبغي تنفيذ توصيات فرقة العمل املعنية 
  .                                               والعمل السيئة يف هذه املزارع وإعادة سيادة القانون
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  حقوق اإلنسان للمرأة-باء 

                                                                                                          مـن األمـور املثرية لبالغ القلق عدد حاالت االنتهاك القائم على نوع اجلنس واقتران ذلك بعدم تنفيذ                   -  ٢١
                                                                                               فال تتم معاجلة العنف املرتيل واملمارسات التقليدية الضارة كما أن عدم تنفيذ قانون االغتصاب                .                 القوانني السارية 

      ً                                       وغالباً ما يؤدي عدم توفري سبل انتصاف إىل          .                                                       ً                 املشـار إلـيه أعـاله يعين أن التمييز ضد املرأة ال يزال مستشرياً             
                       وجتري رابطة احملاميات اليت   .                يف قضايا االغتصاب                                                       املمارسة املؤسفة املتمثلة يف تصفية احلسابات خارج إطار احملاكم 

                                                                            ً        ً                                 هـي املـنظمة غري احلكومية الوحيدة اليت تقوم بتوفري املشورة ومتثيل النساء واألطفال جماناً، تقييماً لتنفيذ قانون                
  يف                   ّ                                   وحىت يومنا هذا، تركّز عمل الرابطة إىل حد بعيد            .                                                              االغتصـاب، ومن املقرر أن يتاح هذا التقييم العام القادم         

  .                                                                  ً                             مونروفيا، ويؤمل أن تقدم هذه الرابطة مساعدهتا الضرورية للغاية، قريباً، يف املناطق الداخلية من البالد

             وهذه الوحدة    .                      ً       ً                                                              ومما يشكل مع ذلك تطوراً إجيابياً هو إنشاء وحدة معنية باملرأة والطفل يف خمافر الشرطة               -  ٢٢
                         ويتم إنشاء هذه الوحدة      .                               دات كهذه يف مجيع أحناء البالد                                                              قائمة فقط يف ثالثة أقاليم وقد أبديت النية إلنشاء وح         

  )          اليونيسيف (                                وتقدم منظمة األمم املتحدة للطفولة   .      ً                                                   حالياً بشكل أوتوماتيكي يف املخافر اليت يتم جتديدها أو بناؤها
   ين                                           وقد مت وقف نشاط العديد من املوظفني الذ         .                                                               التدريـب للعاملني على الرغم من وجود صعوبات يف هذا اجملال          

  .        املخافر                                                                                         تلقوا التدريب ويف إطار عملية خفض عدد العاملني يف حني أن هياكل القيادة والرقابة ضعيفة يف كثري من

  حقوق اإلنسان لألطفال-جيم 

      ١٩٩٩                                                                                             إن التصـديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقة مبناهضة أسوأ أشكال عمل األطفال لعام         -  ٢٣
                          وأكدت وزارة العمل أنه جيري   .                                                على ليبرييا اختاذ خطوات للقضاء على هذه املمارسات   حيتم  )    ١٨٢             االتفاقية رقم  (

                                             واألمل معقود على تسوية هذه احلالة اليت يتم فيها   .                                                            صـياغة تشـريع إلنفـاذ هذه األحكام يف القانون الداخلي          
               كما أن الفقر     .          ر ونقلها                                                                                   استخدام األطفال باملئات يف مجيع أحناء البالد يف مقالع األحجار وأنشطة سحق األحجا            

                                                                                              جيـرب األطفـال الذين يبيعون السلع يف األسواق ملساعدة آبائهم، على االخنراط يف أعمال اجلنس ألغراض جتارية    
  .                        للحصول على ما يكمل دخلهم

    ِّ                                                                                            ويبـيِّن تقيـيم أجري إلعادة إدماج املقاتلني السابقني أن عملية استيعاب األطفال اجلنود كانت ناجحة         -  ٢٤
            يف املائة     ٧٠    ً                       وفضالً عن ذلك، فإن نسبة        .                                             يف املائة منهم باتصاالهتم بقادهتم السابقني       ٥               تفظ إال نسبة             حيث مل حت  

  .                                      من أولئك األطفال قد التحقوا باملدارس اآلن

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية-     ً خامسا  

 ً                                        اً على حنو ما ينص عليه العهد الدويل،                                                           ً             إن إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إعماالً تدرجيي        -  ٢٥
                     فاالفتقار إىل اهلياكل     .                              ، ال يزال يثري حتديات هائلة         ٢٠٠٤                                                         الـذي صادقت عليه ليبرييا ودخل حيز التنفيذ يف عام           

                                          ّ              ومن مصادر القلق األخرى الديون الليبريية املشلّة اليت          .                                                   ً        األساسية واملوارد لتنفيذ املشاريع يشكل مصدر قلق بالغاً       
                                                                          وينبغي إيالء االعتبار الواجب لوضع برنامج ختفيف الديون لتحرير ليبرييا            .                                 ديون للفرد الواحد يف العامل             هي أعلى 

  .                            من التحرر من الديون املتراكمة
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                                   َ        احلق يف العمل وأجر منصف وتسديد منتظ م لألجور-ألف 

                       ة املشاورات مع أصحاب                                                                                    إن التزام وزارة العمل بتنفيذ برنامج شامل إلصالح نظام العمل ومواصلة عملي            -  ٢٦
     احتاد                                                                                   وإقامة حوار اجتماعي فيما بني العاملني واملدراء واحلكومة وقيام احلكومة بدعوة            .                               املصـاحل إمنـا هو تطور مشجع      

                               ويتم اآلن دفع مرتبات املوظفني       .                                                                ً       ً               العمـال للمشاركة بصفة مراقب يف اجمللس املعين باحلد األدىن لألجر متثل تطوراً إجيابياً             
  .                                                                                        انتظام أكثر عن ذي قبل، ويتوجه بالفعل أمني الصندوق اآلن إىل األقاليم لدفع مرتبات العمال احملليني         احلكوميني ب

                                      يف املائة من العاطلني عن العمل وألن عدم   ٨٠                                                   ومع ذلك، فإن الوضع العام يبعث على القلق لوجود نسبة  -  ٢٧
                    وظيفة إضافية حبلول   ١٢     ٠٠٠              العمل إنشاء             وتعتزم وزارة  .                                            دفع املرتبات يف القطاع اخلاص ال يزال يشكل مشكلة

                                                                                             وذلك بالدرجة األوىل يف قطاع الزراعة وهناك حاجة ماسة للتركيز على الصناعات الكثيفة                  ٢٠٠٧      مارس   /    آذار
  .                        االعتماد على اليد العاملة

  احلق يف الصحة البدنية والنفسية-باء 

  .                                           ة بشكل غري قانوين واليت تتوىل جهات خاصة إدارهتا                                                 من األمور املثرية لبالغ القلق تعدد دور األيتام القائم -  ٢٨
                                                      ويشكل مشروع املعايري الدنيا لتشغيل دور األيتام يف ليبرييا،   .                                           وقد أتاح النظام حىت اآلن استغالل األطفال واألسر

                                                                                                الذي أصدرته وزارة الصحة والشؤون االجتماعية، بعد عملية تشاور شاركت فيها فرقة عمل شبكة محاية الطفل، 
                  وقد أعدت الوزارة    .                                                                                            طـوة أساسـية إىل األمـام، ويلزم اآلن اعتماد هذه املبادئ التوجيهية على وجه السرعة                خ

     ً                                               داراً لأليتام إلغالقها ويتم اختاذ الترتيبات إليداع        ٦٠                                                              بالتنسـيق مـع شبكة محاية الطفل، قائمة بأمساء أكثر من            
  .                                            ذين يستحيل يف حالتهم إعادة مشلهم بأسرهم                                                                       أولـئك األطفـال الذين ال ميكن معرفة أماكن وجود آبائهم وال           

                                                                                                                        وأبلغت وزيرة الرعاية االجتماعية بأن أية عملية تتعلق بإغالق دار لأليتام جيب أن تتم بالتنسيق الدقيق مع وزارة                  
                                  ً               وقد أصبحت املسألة مسألة سياسية متاماً، وطلبت         .                                                     ً         العدل، بسبب فشل احملاوالت السابقة بعد الطعن فيها قانوناً        

      وأكدت   .                                                                                             ة القضائية عدة مرات من مكتب الوزيرة احلصول على إيضاحات بشأن إغالق دور أيتام حمددة                   السلط
                      وقد مت تقدمي وصف إىل       .                                                                                        الوزيـرة لنا مع ذلك أن إغالق دور أيتام أخرى سيبدأ مبجرد االنتهاء من اإلجراءات              

   .      ً  متاماً                              يف ظروف غري مؤاتية ودون املعايري    ً  طفالً  ٦١                                                           الوزيرة عن زيارة إحدى دور األيتام هذه غري القانونية اليت تأوي 

                                                                                                             وفـيما يتعلق بنظام الصحة العام، فقد أفادت التقارير بأنه مل يتم حتقيق أي تقدم بشأن وفيات األمهات                  -  ٢٩
                                              ً                                 والواقع أن معدالت اإلصابة بالسل ترتفع وحيتمل متاماً أن تكون هناك صلة بني               .                               والرضـع منذ آخر تقرير قدم     

                                  وتفيد تقارير الوزارة أن عملية       .      اإليدز /                                                  لة وبني حاالت اإلصابة مبتالزمة نقص املناعة البشري                         تطـور هـذه احلا    
                                                                                                               التثقـيف يف جمـال متالزمة نقص املناعة البشري كانت يف الواقع عشوائية حىت يومنا هذا ومت الترحيب حبرارة                   

   .              يف اآلونة األخرية                                                                باقتراح تقدمي التمويل يف إطار الصندوق العاملي الذي متت املوافقة عليه 

  احلق يف التعليم-جيم 

                           وقد ال يعد بإمكان مدراء       .                                        ً                                    حاولـت احلكومـة توفري التعليم االبتدائي جماناً خالل هذه السنة الدراسية            -  ٣٠
                          وقد وفرت وزارة التعليم      .                                                                                      املدارس فرض رسوم مدرسية ولكن ال بد من تنظيم محلة لتوعية اآلباء بالنظام اجلديد             

  .              ً                                                                                           ما أثار قدراً من القلق أن الدولة مل توفر األموال الالزمة لشراء املواد املدرسية وصيانة املدارس                               القرطاسية ولكن 
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                                                 ً        وقد تقرر عدم املطالبة جبعل التعليم االبتدائي إلزامياً يف هذه   .                                             والدولة حباجة إىل مساعدة مالية كبرية يف هذا اجملال
  .                  دد الكايف من املدارس                                           املرحلة لعدم توفر اهلياكل األساسية الالزمة والع

                                                                      سياسة وطنية بشأن تعليم الفتاة، وهي سياسة تعترف بضرورة وضع               ٢٠٠٥                         وصدرت ألول مرة يف عام       -  ٣١
                                                      وتعترف وزارة التعليم باحلاجة إىل وضع تدابري فعالة          .                                                                    تدابري مستدامة ملعاجلة التفاوت القائم بني اجلنسني يف قطاع التعليم         

    ً                                                                    وفضالً عن ذلك، هناك ثالث هيئات تنظيمية لتنفيذ سياسات التعليم هذه             .               نظام التعليمي                                  للتعجـيل بإدخال الفتيات يف ال     
  .                     املوارد داخل الوزارة              التقليدية وقلة /                         ً                     ومع ذلك، كان التقدم بطيئاً بسبب املواقف الثقافية  .                على املستوى احمللي

  احللقات الدراسية اليت مت تنظيمها-     ً سادسا  

                              يف حلقة عمل نظمتها بعثة األمم (E/CN.4/2006/114)                         لقة مبتابعة التقرير األخرية     ُ                  لقد ُنوقشت املسألة املتع -  ٣٢
                                                    وتناولت املناقشة بعد ذلك بقدر من التفصيل مسألة العنف   .     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢١                  املتحدة يف ليبرييا يف 

ّ                          القائم على أساس اجلنس، ال سيما حالة تنفيذ القانون املعّدل بشأن االغتصاب                   بالعنف                                   مت فرقة العمل الوطنية املعنية       وقا  .                                                    
                                                                                                                   القـائم على أساس اجلنس، واليت تضم ممثلني عن الوزارات املختصة، واألمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية واملنظمات                 

          ومما اعترب    .                                                                                                             احلكومية، بوضع خطة عمل لتعزيز التوعية وتنفيذ إجراءات استراتيجية ملنع حدوث هذا العنف ودعم الضحايا              
   .                                                                                           ثابة أولوية إنشاء دور آمنة لضحايا هذا العنف إىل جانب تقدمي الدعم النفسي الذي تشتد احلاجة إليه مب

                                                                                                       وعـلى الرغم من أن القانون اجلديد املتعلق باالغتصاب ينص على زيادة احلماية، ال سيما على تعريف                  -  ٣٣
                                       اب من هم دون السن القانونية وعلى إنشاء               ً           ً                                   االغتصاب تعريفاً أوسع نطاقاً، وعلى رفع السن احملددة يف حالة اغتص

                                                 فالتراخي يف تنفيذ القانون وتسجيل حالة إدانة         .                                                            جرمية االغتصاب اجلماعي فقد مت اإلعراب عن عدد من الشواغل         
                                                                                                             واحـدة وقت كتابة هذا التقرير، إمنا يدالن على أن احلاجة تدعو بوضوح إىل تدريب احملققني واملدعني العامني                  

                                                                  وقد ورد ذكر ظاهرة تصفية احلسابات خارج احملاكم، كمثال على جو اإلفالت من   .        أكـرب                     والقضـاة بفعالـية   
                                                                                       ومن األمور امللحة إعادة النظر يف التشريع ملعاجلة قضايا حساسة مثل ارتكاب األحداث جرمية االغتصاب   .       العقاب

   .                                                     وجعل مسألة تصفية احلسابات خارج احملاكم مسألة غري قانونية

                                                                                 ع املدين واملسؤولون احلكوميون عن بالغ قلقهم إزاء مسؤولية بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا يف           وأعرب اجملتم -  ٣٤
                                         وتتقبل السلطات احمللية أن هؤالء األفراد        .      ُ                                                                    حاالت ُيزعم فيها قيام أفراد البعثة بعمليات اغتصاب أو اعتداء جنسي          

                                              ت عن متابعة عمليات التحقيق يف هذه احلاالت                                                                         ال خيضعون للوالية القضائية الوطنية ولكن عدم تقدمي أية معلوما         
                                          وطرحت حجة مؤداها أن هذه األمور تستحق         .                                                                أو اختاذ إجراءات بشأهنا كانت مسألة أثارها عدد من املتحدثني         

  .                                                                             التوضيح ألن هناك حاجة ألن يرى الناس أن العدالة قد حتققت وأن باإلمكان مساءلة اجلميع

  العقبات والشواغل-     ً سابعا  

                                                                                            أريد للجنة احلقيقة واملصاحلة أن تواصل عملها وأن تضطلع به بفعالية، فال بد من زيادة أنشطتها على    إذا -  ٣٥
ّ                                                 ويلـزم إنشاء أمانة فّعالة وتقدمي وثيقة استراتيجية إىل املاحنني             .               عـدة جـبهات                                  مقابل التماس التمويل ألنشطة     (                   

                                             لبقاء جلنة احلقيقة واملصاحلة وينبغي اختاذ                                      و سيكون التمويل مسألة حساسة      .                       لكسب ثقة جمتمع املاحنني     )     خمصصة
  .                ً خطوات عالجية فوراً
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  االستنتاجات-     ً ثامنا  

َ                                                                                   لقـد َسلط هذا التقرير الضوء على التطورات اإلجيابية واجملاالت اليت تبعث على القلق              -  ٣٦                 وهذه هي السنة     .     
                               نامج اإلصالحي الطموح الذي يتناول                                 ً                                 األوىل يف حياة احلكومة املنتخبة حديثاً وال بد للمجتمع الدويل أن يدعم الرب

                                 وقد أشارت السلطات بوضوح إىل أن      .                                                                       مجيع اجملاالت املتعلقة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية واملدنية والسياسية       
                      وحتترم اجلهات الفاعلة     .                                                                                 عمل جلنة احلقيقة واملصاحلة يشكل ضرورة حتمية يف نظرها خالل هذه السنوات األوىل            

                                                                                              ستقالل املؤسسة يف عملها ولكن ما ينبغي تذكره على الدوام هو أن عملية املصاحلة تعود إىل                                      الوطنـية والدولية ا   
                                                                                                  واملصاحلة عملية ومن الضروري إنشاء املؤسسات الرئيسية للهيئة القضائية لتهيئة الظروف الكفيلة              .            شعب ليبرييا 

                                      الذي يقع على عاتق اجملتمع الدويل                         ً                     وينبغي الوفاء أيضاً بااللتزام القانوين      .                                     مبـنع انـدالع املـنازعات من جديد       
                                                                                                           للمسـاعدة يف إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية، ال سيما ببذل اجلهود للحد من الفقر، وذلك من خالل                 
                                                                                                             تنفـيذ تدابري مقصودة وملموسة ومستهدفة من جانب السلطات الوطنية يف جماالت رئيسية منها السكن والغذاء                

                                             ويتم الترحيب باجلهود املبذولة إلعادة توجيه        .                                يتحقق ذلك بني عشية وضحاها        ولن  .                           والصـحة والتعليم والعمل   
                                                                                                        األموال اليت ميكن توفريها نتيجة القضاء على الفساد ولكن املعركة ستكون طويلة وشاقة ولن يكفي حظر الفساد         

                        اليت يتعرض هلا جمتمع                                             ولن يتسىن مواجهة هذه التحديات اهلائلة       .                                                    وإمنا ينبغي أن يتم تنفيذ ذلك يف الواقع العملي        
  .                          ليبرييا إال بالتعاون يف العمل

  التوصيات-     ً تاسعا  

                                                                                               تقـدم اخلـبرية املسـتقلة التوصيات الواردة يف الفقرات التالية، إىل حكومة ليبرييا، وجمتمع املاحنني          -  ٣٧
  :                                ومكتب املفوضة السامية حلقوق اإلنسان

                                         ومحاية حقوق اإلنسان ووضع حد لإلفالت من                                                            ومـن األمور األساسية دعم النظام القضائي لتعزيز          -  ٣٨
                                                                                                 ويف هذا الصدد، ال تزال التوصية السابقة بتعيني قضاة ومدعني عامني من خارج ليبرييا مبن فيهم                  .         العقـاب 

                                                                      ويتعني على املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، واالحتاد األفريقي واجلماعة           .                               مرشدون، وثيقة الصلة باملوضوع   
                                                                                 أفريقيا، واالحتاد األورويب، ووكاالت األمم املتحدة، وبعثة األمم املتحدة يف ليبرييا                                   االقتصـادية لدول غرب     

  .                                                                                     مواصلة حمادثاهتا مع احلكومة ورئيس القضاة ومجيع أصحاب املصاحل للعمل من أجل تنفيذ هذه التوصية

                   الدراسية لليبرييني                                                                       والتوصية السابقة اليت قدمت إىل حكومة الواليات املتحدة األمريكية ملنح الزماالت -  ٣٩
                                    ويف هذا الصدد، فإن العمل اإلجيايب،        .                                                                   املؤهلني لدراسة احلقوق ومواصلة الدراسات العليا هلا صلة باملوضوع        

                                                                        من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، جيب أن ينفذ يف ليبرييا  ٤           من املادة  ١                الوارد يف الفقرة 
               ُ                                          ويف الوقت نفسه، ُيطلب إىل اجملتمع الدويل تقدمي املساعدة           .                ة مهنة احملاماة                                  جلذب عدد أكرب من النساء ملمارس     

  .                                          لتحسني مستوى كليات احلقوق يف اجلامعات يف ليبرييا

                                                 ً                                                 وينـبغي للمفوضـية السامية حلقوق اإلنسان أن توفر مزيداً من األموال من خالل خدمات التعاون                 -  ٤٠
  .         ارة العدل                                       التقين إلعادة إنشاء وحدة حقوق اإلنسان يف وز
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                                                                                           وينبغي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان تقدمي املزيد من األموال لتنظيم حلقات عمل عن الصكوك         -  ٤١
  .                                                                                             الدولية حلقوق اإلنسان لصاحل اهليئة التشريعية واخلدمات القانونية ومجيع الوكاالت املعنية بإعمال القانون

                                                األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية الدولية                                                      وينبغي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان ووكاالت      -  ٤٢
  .                                                     تقدمي الدعم لوحدة املرأة والطفل يف الربنامج الوطين لليبرييا

                                                                                               وينـبغي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم األموال لتمكني الوزارات املختصة ومنظمات               -  ٤٣
  .                                 باإلبالغ عن املعاهدات اليت صدقت عليها                                                     اجملتمع املدين املعنية من الوفاء بالتزام ليبرييا كدولة طرف 

                                                                                                 وينـبغي حلكومة ليبرييا واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا              -  ٤٤
                                             ً                                                            واالحتاد األفريقي وأصحاب املصاحل اآلخرين النظر جدياً يف تقدمي مجيع أشكال املساعدة املمكنة لتنفيذ قانون               

  .                   حلة على النحو السليم                جلنة احلقيقة واملصا

                                                                                             وينـبغي جلمـيع أصـحاب املصاحل الذين تعلموا من الدرس الذي متثل يف ضعف أداء جلان احلقيقة               -  ٤٥
  .                                                    واملصاحلة، التعجيل بعملية إنشاء جلنة مستقلة حلقوق اإلنسان

           بعثة يف                                                                                           وينـبغي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان وجمتمع املاحنني مساعدة حكومة ليبرييا يف إنشاء             -  ٤٦
  .    جنيف

                                                                                ً                     وينـبغي حلكومـة ليبرييا النظر يف اقتراح تعديل الدستور لتصبح مجيع املعاهدات الدولية جزءاً من                 -  ٤٧
  .                                                       القانون الداخلي، أي االنتقال من نظام ثنائي إىل نظام أحادي

            قة باملناطق                اللوائح املتعل  "                                                              ً                    وينـبغي للهيـئة التشـريعية إلغاء التشريعات التمييزية واملهنية فوراً مثل              -  ٤٨
   ".                 الداخلية يف ليبرييا

          االقتراحات /        التعهدات

  :      ً                                                             وختاماً، تتضمن االلتزامات واالقتراحات اليت قدمتها اخلبرية املستقلة ما يلي -  ٤٩

                                                                                             ستتخذ اخلبرية املستقلة إجراءات مع السلطات السويسرية فيما يتعلق بإنشاء بعثة ليبريية يف              -
                                       كون على استعداد لدعم إنشاء هذا الكيان؛                                  جنيف وستطلب املشورة من بلدان أخرى ت

                                                                                 ستتخذ اخلبرية املستقلة إجراءات مع حكومة غانا فيما يتعلق بإعادة توطني الالجئني الليبرييني  -
        يف غانا؛

                                                                                         ينـبغي حلكومة ليبرييا أن تطلب إىل الواليات املتحدة األمريكية تقدمي منح دراسية خلرجيي               -
                            ال القانون والنظام القضائي؛                            احلقوق بغية تعزيز التدريب يف جم
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                                                                                       ينـبغي لبعـثة األمـم املـتحدة يف ليبرييا أن توضح للسلطات احمللية وضع أي حالة تتعلق            -
                                                                                           بادعاءات االعتداءات اجلنسية اليت قام هبا ضد املواطنني الليبرييني أفراد قوات األمم املتحدة            

                                مت التعاقد معها من الباطن لتنفيذ                                                       حلفظ السالم أو موظفو البعثة أو أي جهة مت التعاقد معها أو 
                        عمل البعثة نيابة عنها ؛

                                                                                  ينبغي لبعثة احلقيقة واملصلحة أن تطلب مساعدة بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا بتقدمي املساعدة  -
                      لنشر معلومات توضيحية؛

                                                                                         ينـبغي االسـتجابة للعرض الذي قدمه الوفد الفنلندي خالل الدورة الثالثة جمللس حقوق               -
                                                                      ان فيما يتعلق بتوفري الدعم النفسي وتقدمي املساعدة إىل جلنة احلقيقة واملصاحلة؛    اإلنس

                                                                              ينـبغي للمجتمع الدويل التوجه حنو إنشاء صندوق لضحايا االغتصاب واالعتداء اجلنسي يف     -
  .      ليبرييا
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ANNEXES 

Annex 1 

LIST OF INTERLOCUTORS 

Government officials  

H.E. Ellen Johnson Sirleaf President of the Republic of Liberia 

Hon. Natty Davis Acting Minister of State for Presidential Affairs 

Hon. George W. Wallace Jr. Minister of Foreign Affairs 

Hon. Frances Johnson Morris Minister of Justice and Attorney General 

Hon. Johnnie Lewis Chief Justice 

Hon. Mr. Kofi Woods Minister of Labour 

Hon. J. Amadu Kiawu  Deputy Minister for Urban Affairs, Minister of 
Internal Affairs 

Amb. William V.J. Bull Deputy Minister of Foreign Affairs 

Hon. Hawah Goll-Kotchi Deputy Minister for Administration, Ministry of 
Education 

Cllr. Krubo B. Kollie Deputy Minister for Legal Affairs 

Hon. Vivian J. Cherue Deputy Minister of Health in Charge of Social 
Welfare 

John Josiah Deputy Minister for Administration, Ministry of 
Labour 

Hon. Beatrice M. Sieh  Inspector General, Liberia National Police 

Asatu Bah-Kenneth Deputy Inspector General, Administration, Liberia 
National Police 

Rosetta Jackollie Assistant Minister, Labour Standards 

Dr. Moses Pewu Assistant Minister/Deputy Chief Medical 

J. Cole Bangalu Assistant Minister, Regional Labour Affairs 
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Kabinah T. Kamara Assistant Director, Liberia National Police 

Reginald Metingnine Director General, Labour Standards 

E. Flomo D. Bana Director, Labour Standards 

J. Allison Barco Special Assistant, Minister of Internal Affairs 

Stephen G. Scott Special Assistant, Minister of Labour 

B. Bonokollie Zinnah Special Assistant, Inspector General, Liberia 
National Police 

Mrs. Julia Duncan-Cassell Superintendent of Grand Bassa 

Victor Login Major in Charge of Buchanan Central Prison 

Evelina Quaqua Circuit Resident Judge of Bopulu 

Anothony T. Merchant Manager, Interim Management Team 

Marcus Gorwor Liberia National Police 

Weah B. Goll Sectional Head, Central Police Station, Liberia 
National Police 

Jacob Foley Magistrate, Guthrie 

Joseph S. Boakai Clerk, Guthrie Court 

Legislature  

Hon. Mr. Edwin M. Snowe Speaker of the House of Representatives 

Hon. Fredrick D. Cherue Chair, Standing Committee of the 
Human Rights (Senate) 

Hon. Moses S. Tantianpolie House Representative, District 9 

Joseph O. Lathrobe Acting Chief of Office Staff 

Truth and Reconciliation Commission  

Dede Kolopei Vice Chairperson 

Oumu Syllah Commissioner 

Massa A. Washington Commissioner 
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Bishop Arthur F. Kulag Commissioner 

Cllr. Pearl Brown Bull Commissioner 

Gerald B. Coleman Commissioner 

John Stewart Commissioner 

Prof. Ken A. Attafuah ITAC Member 

Foday Kamara Ag. Executive Secretary 

UNMIL officials  

Mr. Jordan Ryan Deputy SRSG for Recovery and Governance 

Dorota Gierycz Chief, Human Rights and Protection Section 

Adam Abdelmoula Deputy Chief, Human Rights and Protection Section 

Joanna Foster Senior Gender Advisor 

United Nations agencies and bodies  

Rose Gakuba Country Representative, UNFPA 

Raouf Mazou Regional Repatriation Manager, UNHCR 

Keith Wright Senior Protection Officer, UNICEF 

Sitta Kai-Kai Senior Programme Officer, WFP 

Awa Dabo Human Rights and Protection Programme, UNDP 

Embassies and diplomatic missions  

H.E. Peter Owusu Head of Chancery, Embassy of Ghana 

H.E. Mr. Ansumana Ceesay Special Representative of the Executive Secretary of 

the Economic Community of West Africa 

(ECOWAS) 

H.E. Mr. Noumou Diakite Head of Office, African Union (AU) 
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H.E. Mr. Jeremy Tunnacliffe Chargé d’Affaires, European Commission 

H.E. Mr. Louis Mazel Deputy Chief of Mission, Embassy of the 
United States of America 

Civil society organizations and NGOs  

Jacob P. Corporal TRC Statement taker, Buchanan 

Esther D. Smith Don Bosco Homes 

Omike Freeman-Goodring Don Bosco Homes 

Natathieni Roberts Don Bosco Homes 

Solomon D. Pratt Don Bosco Homes 

Nathan A. Onumah Justice and Peace Commission 

Samuel W. Cooper Federation of Liberian Youth 

Josie Watson Children Assistance Programme 

Ojue M. Williams Children Assistance Programme 

George B. Gaybueh Progressive Youth of Bassa 

Wilmot Grove Liberia Refugee Repatriation Reintegration 
Commission 

Nathaniel J. Peters Liberia Refugee Repatriation Reintegration 
Commission 

Louise Gbarwhoen Bassa Women Development Association 

Estelle M. K. Pailey Bassa Concerned Citizens Movement 

Rev. Dr. Abba Karnga Resilient Council of Elders 

Alfred J. Duah Handicap International 

Josiah Z. Reeves BUCCOBAC 

George Borbor BUCCOBAC 

N. Sceedeaka Jarkah Liberian Youth for Unity 
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Alfred Quayjandi National Human Rights Centre of Liberia 

Nevdoteh B. Torbar Movement for Peace and Reconciliation in Liberia 

Collins Yaakpazuo Center for the Promotion of Democracy in Liberia 

Sayor E. Wahtoson Center for the Promotion of Democracy in Liberia 

Rosalind Neufuille Women and Children Advocacy 

Ezekiel Pajibo Center for Democratic Empowerment 

Bah-Wah Bromwell Green Advocates 

G. Archie Sesay Norwegian Refugee Council 
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Annex II 

WORKSHOP ON THE REPORT OF THE INDEPENDENT EXPERT ON THE 
PROMOTION AND PROTECTION OF HUMAN RIGHTS IN LIBERIA 

Tuesday, 21 November 2006 

UNMIL Green Building, Monrovia 

Attendance list 

Government officials  

1.  Hon. Tiawan Gongloe Solicitor General 

2.  Cllr. Krubo B. Kollie Ministry of Foreign Affairs 

3.  Mr. James Bemah Ministry of Internal Affairs 

4.  Rosetta Jackollie Ministry of Labour 

5.  Regina Menpehaim Ministry of Labour 

6.  Jeremiah Witherspoon Ministry of Youth and Sports 

7.  Attorney Viama Blama Minister of Education 

 
Diplomatic community  

8.  His Excellency Mr. Noumou Diakite African Union 

9.  Dave Olabusi African Union 

 
Members of the judiciary  

10.  Cllr. Milton Taylor Magistrate, Monrovia City Magisterial Court 

11.  Attorney Sylvester Rennie Magistrate, New Kru Town Magisterial Court 

12.  Francis Fayah Magistrate, Careysburg Magistrate Court 

 
Members of the legislature  

13.  Hon. Mr. Moses Tadanpolie Chair, Standing Committee on Internal Affairs, 
House of Representatives 

14.  Hon. Mr. Armah Sarnor Chair, House Standing Committee on 
the Judiciary, House of Representatives 

15.  Hon. Mr. Abraham Nuquay Chair, Standing Committee on Human Rights, 
House of Representatives 

 
Truth and Reconciliation Commission  

16.  Cllr. Pearl Brown Bull Commissioner 

17.  Oumu Syllah Commissioner 
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Non-governmental organizations  

18.  Jeremiah Yarkpazuo Center for the Promotion of Democracy 
in Liberia 

19.  Morris M. Kamara Movement For The Defence of Human Rights 

20.  Kelvin Mantor Children Assistance Programme  

21.  R. Jarwlee Geegbe Prisoners Assistance Program 

22.  Neiboteh Torbor Movement for Peace and Reconciliation 

23.  Momolu G. Kandakie Justice and Peace Commission 

24.  Adama K. Dempster Human Rights Protection Forum 

25.  Bah-Wah Brownell Green Advocates 

26.  Roosevelt Sackor Liberia National Law Enforcement Association 

 

United Nations agencies  

27.  Kagwiria Mbogori UNIFEM 

28.  Masaneh Bayo UNDP 

29.  Mohammed E. Fahnbulleh UNDP 

30.  Sharon Cooper UNHCR 

31.  Lily Cooper UNHCR 

32.  Steven Loegering WFP 

33.  Dr. Francis Nde WHO 

 

UNMIL 

34.  Dorota Gierycz 

35.  Adam Abdemoula 

36.  Joana Foster 

37.  Bipin Adhikari 
38.  Ireneo Namboka 

39.  David Ntambara 

40.  Joseph Gillespie 

41.  Raphael Abiem 

42.  Kamudoni Nyasulu 

43.  Ayo E. Scott 
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Annex III 

MAP OF LIBERIA 
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