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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
    

 مــن ١٨النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب املــادة      
  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

    
ــامس          ــع واخلـ ــاين والثالـــث والرابـ ــة الثـ ــارير الدوريـ ــامع األويل للتقـ ــر اجلـ التقريـ

  والسادس للدول األطراف
    

  *ليربيا    

 
  

 .هذا التقرير صادر دون حترير رمسي  * 
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  كلمة شكر
إنــين أعتــرف مــع التقــدير واالمتنــان العميــق بــاجلهود الدؤوبــة الــيت بذلتــها خمتلــف             

وتعـرب  . لوكاالت احلكومية واليت بذهلا شركاؤنا الذين أتاحت مسامهاهتم إعداد هذا التقريـر           ا
حكومة ليربيـا أيـضاً عـن امتناهنـا لـشعبة النـهوض بـاملرأة التابعـة لألمـم املتحـدة وخلـرباء اللجنـة                         

  .املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة على ما أبدوه من صرب وما قدموه من توجيه ودعم
وقـد أُِعـدَّ هـذا التقريـر مبـساعدة مثـاين أفرقـة عاملـة ضـمت خمتلـف وزارات احلكومـة،              

وكانــت هــذه . والوكــاالت، ومنظمــات اجملتمــع املــدين، واملنظمــات الدوليــة، واألمــم املتحــدة  
  .األفرقة مسؤولة عن مجع البيانات واملعلومات املتصلة بكل مادة من مواد االتفاقية

ــان ل     ــت عمليت ــد أُجري ــة،      وق ــوزارات والوكــاالت القطاعي ــن ال ــع شــركاء م ــق م لتحق
 التقليـديني، ومنظمـات اجملتمـع املـدين،         زعماءال/ومنظومة األمم املتحدة، وقادة اجملتمعات احمللية     

  .دينيةواجلمعيات النسائية والشبابية، ورابطة املعاقني، واملنظمات ال
 اوجيب ترمجـة هـذ    . تمكني املرأة وحنن إذ نقدم هذا التقرير نؤكد التزام حكومة ليربيا ب           

االلتزام إىل عمل وعن طريـق إجـراءات شـاملة متعـددة القطاعـات، وتعزيـز القـدرات يف جمـال                     
  .التحليل اجلنساين، والتدقيق، والتنفيذ، والرصد، والتقييم على كافة املستويات

وشـعب  ومن املؤكد أن إعداد هذا التقرير كان يتسم بالتحدي، ال سيما بالنسبة لبلـد           
ومل تتــوفر معظــم البيانــات املــستخدمة يف هــذا التقريــر إال يف العــام    . خرجــا للتــو مــن احلــرب 

وحنن نسلِّم بأن البيانات املؤكدة غالباً ما جتعـل مـن الـسهل روايـة احلقيقـة كمـا هـي،                    . املاضي
التقريـر  ومع وضع هذا يف االعتبار، فقد أُِعدَّ هـذا  . وبذلك ال تسمح بالذاتية أو تشويه احلقائق  

  .ولذا فإننا نأمل أن تتحسن التقارير الالحقة بدرجة كبرية. استناداً إىل أفضل البيانات املتاحة
ومرة أخرى، نود أن نعرب عن امتناننا العميق ملنظومة األمم املتحدة ولزمالئنـا الـذين                 

  .أتاحت مسامهاهتم إعداد هذا التقرير
  .مع أطيب التحيات  

  غايفلور. فابا ك
  ؤون املساواة بني اجلنسني والتنميةشوزيرة 
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  احملتويات
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٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة عامة  -ثانيا   
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٤٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٧املادة   - تاسعا   
٤٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٨املادة   - عاشرا   
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٦١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١١املادة   - ثالث عشر  
٦٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٢املادة   - رابع عشر   

٧٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٣املادة   -خامس عشر 
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٨٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٦املادة   -ثامن عشر  
٩٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . د تنفيذ االتفاقيةقيو  - تاسع عشر  

٩١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الطريق حنو املستقبل/التوصيات  - عشرون   
٩٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . امتةاخل  - حادي وعشرون 

٩٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املراجعثبت   
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  متهيد  -أوال   
ــت         ــة دام ــن حــرب أهلي ــّو م ــا للت ــاً، ١٤خرجــت ليربي ــرت  عام ــها وُدم ــةبنيت ، التحتي

ن االهنيـار الكامـل لالقتـصاد،     يف أول األمـر أ اوبـد . واقتصادها، واملؤسـسات الـسياسية املقابلـة      
أمـا احلكومـات االنتقاليـة      . وما يشبه اختفاء الدولة، سوف جيعل اإلعمار ضـرباً مـن املـستحيل            

 فكانــت ،املتعاقبــة الــيت حاولــت إقــرار ســيادة القــانون، وبالتــايل تعزيــز محايــة حقــوق اإلنــسان  
  .قدرة على االستمرارالدو إىل ضعيفة للغاية، أو رمبا غري ملتزمة متاماً، أو تفتقر فيما يب إما

غــري أنــه يف ظــل اإلدارة احلاليــة، ال ُتبــذل اجلهــود فقــط مــن أجــل إجــراء اإلصــالحات   
الضرورية وتصحيح السياسات، وكذلك الشروع يف اإلعمـار املـادي للبنيـة التحتيـة األساسـية                

ع املـواطنني غـري   واإلنتاجية، وإمنا من أجل استعادة سيادة القانون، وال سيما محاية حقـوق مجيـ             
  .القابلة للتصرف

وهلذا بدأت احلكومة توّجه أنظارها بصورة مكثفة إىل السكان بغـرض حتديـد الفئـات                 
 إىل أن املرأة بشكل عام متثل الفئة األكثر تعّرضـاً للتمييـز             انتهتاألكثر حرماناً بني املواطنني، و    

  .واألكثر حرماناً يف اجملتمع الليربي
 احلكومة عدة سياسات بغرض بناء قدرة املرأة عن طريـق           تية، وضع وحتقيقاً هلذه الغا    

ومتثـل املـرأة   . اكتساب املهارات والتعليم املناسب مبـا يف ذلـك حتقيـق تكـافؤ الفـرص يف العمـل          
 يف املائة من السلطة التشريعية وتـشغل        ٥,٣ يف املائة من وزراء احلكومة، بينما تشكِّل حنو          ١٤
ففي الشعبة القـضائية التابعـة للحكومـة علـى سـبيل املثـال،       . لقضائية يف املائة من السلطة ا     ٠,٨

توجد امرأتان بني كل مخـسة قـضاة منتـسبني يف احملكمـة العليـا، وحـىت يف األجهـزة العـسكرية                      
  . استطاعت املرأة أن حتقق تقدماً طيباً،وشبه العسكرية مثل الشرطة

 املنح الدراسية؛ ويوجَّـه أحـد       وباإلضافة إىل هذه الفرص، تواصل احلكومة دعم برامج         
وهنــاك بعــض األمثلــة علــى اجملــاالت الــيت جنحــت  . هــذه الــربامج بــصورة حــصرية إىل الفتيــات

ولكن جيب أال يفـسر ذلـك علـى أنـه يعـين أن آفـة التمييـز ضـد املـرأة قـد            . احلكومة يف حتقيقها  
ة املـرأة يف ليربيـا،      لـذا فـإن هـذا التقريـر ميثـل حالـ           . اختفت أو أهنا حققـت املـساواة مـع الرجـل          

ــادرة الــيت تتخــذها احلكومــة بالتعــاون مــع شــركائها ومــع أصــحاب املــصلحة اآلخــرين       . واملب
ــا ــة وكــذلك          وكم ــزال قائم ــة ال ت ــأن املمارســات التمييزي ــراف ب ــاك اعت ــك، هن ــل ذل ذُكــر قب

ونتيجــة لــذلك، فــإن هــذا يفــرض التزامــاً وواجبــاً علــى  . الفجــوات املقابلــة بــني املــرأة والرجــل
  .حلكومة باإلسراع بإزالة ما تبقى من عقبات اجتماعية واقتصادية تعوق تقدم املرأةا
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وتعـّد هـذه الوثيقــة فرصـة ملتابعــة تلـك اجملـاالت الــيت مل يـتم التطــرق إليهـا واســتكمال          
وحتقيقاً هلذه الغاية، تعترف احلكومة بالدعم التقين الـذي قدمتـه           . لت بالفعل هاجملاالت اليت استُ  

تحدة، وشعبة النهوض باملرأة، وخـرباء اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة                    األمم امل 
  .الذين يسَّروا وساندوا إعداد هذا التقرير

  مقدمة عامة  -ثانيا   
  الوضع اجلغرايف    

ليربيــا بلــد ميــر مبرحلــة انتقــال مــن حالــة طــوارئ معقــدة بــسبب احلــرب إىل االنتعــاش     
لعـام يف االفتقـار إىل ضـروريات احليـاة األساسـية، مبـا يف ذلـك البنيـة           ويتمثل الوضـع ا   . والتنمية

، ممــا أدى إىل إطالــة فتــرة العــودة إىل  )اســترتاف العقــول(ن ون الفنيــوالتحتيــة املاديــة، واملوظفــ 
  .قبل احلرب والتحرك حنو التنميةما مستويات 

لـيم فرعـي مـشحون      وتقع ليربيا على اجلزء البارز من الساحل الغريب ألفريقيا، وهـو إق             
ــة        ــاً للتنمي ــشكل حتــدياً قوي ــيت ت ــسياسية ال ــصادية وال ــة واالقت ــد مــن املــصاعب االجتماعي بالعدي

ومع هذا، ميثّل اإلقليم الفرعي أيضاً فرصة إلظهار النوايا الطيبـة الوطنيـة والدوليـة مـن          . الوطنية
نــسان وال ســيما أجــل إعــادة بنــاء هــذا البلــد، لكــي يتــوىل دوره الرئيــسي يف محايــة حقــوق اإل  

  .حقوق األطفال والنساء
 كيلـــومتراً وتقـــع إىل الـــشمال مـــن خـــط ١١١ ٣٧٠ املـــساحة الكليـــة لليربيـــا لـــغوتب  
وليربيــا حتــدها غينيــا مــن الــشمال، وحيــدها احملــيط األطلــسي مــن اجلنــوب، وكــوت  . االســتواء

ويبلـغ  .  كيلـومتراً  ٥٧٩ويبلـغ طـول شـواطئ ليربيـا         . ديفوار من الشرق وسرياليون من الغـرب      
ــا     ــع غيني ــا م ــوار   ٥١٥طــول حــدود ليربي ــع كــوت ديف ــومتراً، وم ــع  ٦١٥ كيل ــومتراً، وم  كيل

  . كيلومترا٢٥٤ًسرياليون 
وهذا البلد تكسوه غابات مدارية ُتروى مبياه األمطار، وتغلب عليهـا األشـجار البقليـة             

ــة الــ    . واألشــجار اخلــشبية  ــات املداري ــب الغاب ــة، إىل جان ــوارد الطبيعي ــذه امل ــاه  وه ــروى مبي يت ُت
 ال متثــل فقــط القاعــدة الرئيــسية لعائــدات الــصادرات بالنــسبة لالقتــصاد الليــربي،         ،األمطــار

تكفل أيضاً ُسـبل املعيـشة لغالبيـة الـسكان الـريفيني، وال سـيما املـرأة الـيت تـشكل مـا بـني                          وإمنا
ــن ال     ٨٠و  ٧٥ ــسي لألمـ ــصدر الرئيـ ــّد املـ ــة وتعـ ــة الريفيـ ــوى العاملـ ــن القـ ــة مـ ــذائي  يف املائـ غـ

  .واالحتياجات التغذوية لألطفال
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فـصل اجلفـاف وفـصل األمطـار، ويـستمر كـل منـهما              : ويسود ليربيا فصالن مناخيـان      
أبريـل، بينمـا ميتـد    /نـوفمرب إىل نيـسان  /ويبدأ موسم اجلفاف من تشرين الثـاين  . ستة أشهر تقريباً  

  .أكتوبر/مايو إىل تشرين األول/موسم األمطار من أيار
غـري أن هـذا   . أبريـل /نـوفمرب إىل نيـسان  /ملوسم الزراعي مـن تـشرين الثـاين     وتبدأ ذروة ا    

وهذه هي الفترة الرئيسية ألنشطة الزراعة الـيت حتتـاج          . خيتلف بصورة طفيفة من إقليم إىل آخر      
إىل مجيع املوارد البشرية لُألسرة، مبا يف ذلك األطفال، الذين يدربون علـى تـشكيل جمموعـات                 

وتقـوم هـذه اجملموعـات عـادة بطـرد الطيـور والـتخلص مـن احلـشرات            . مهرخمتلفة وفقاً ألعمـا   
ــدءاً مــن       ــناً ب ــزرع  ١٥الــيت هتــدد زراعــة اُألرز، وتقــوم جمموعــات األطفــال األكــرب ِس ــاً ب  عام

  .احملاصيل وقطع الشجريات
  اجلماعات العرقية الرئيسية    

ــا     ــسية  ١٦يوجــد يف ليربي ــة رئي ــة عرقي ــة هــي   .  مجاع ــذه اجلماعــات العرقي ــا، : وه باس
ــي، ودان  ــو(وبيلل ــوال،  )غي ــدي، وغ ــران،    و، وداي، وغبان ــي، وك ــسي، وكمبيلل ــو، وكي غريب

  .، وميندي، وفاي)مانو(، ولورما، وماندينغو، ومان )كرو(كراو و
.  منطقــة إداريــة رئيــسية تــسمى املقاطعــات ١٥وينتــشر الــسكان يف هــذا البلــد ضــمن    

دث معظـم الليـربيني لغـة واحـدة مـن بـني اللغـات               ويتح. واللغة الرمسية يف ليربيا هي االنكليزية     
  .ةالعرقية الست عشر

   لليربياالدميوغرافيةاخلصائص     
حـسب التعـداد الـوطين للـسكان        ( نـسمة    ٣ ٤٨٩ ٠٧٢يبلغ عدد سكان ليربيا حاليـاً         

عـام  ووفقـاً لتعـداد   .  يف املائـة ٢,١ويبلغ معدل النمو السنوي للسكان      ) ٢٠٠٨عام  واملساكن  
رجـل   (١٠٢,٣ يف املائة من السكان، وهو ما يعطي نتيجـة قـدرها             ٤٩,٤ املرأة   ، متثل ٢٠٠٨

 زيـادة  حنـو وهناك اجتاه عـام علـى مـستوى املقاطعـة          .  للمعدل العام لتشكيل اجلنسني    )إىل امرأة 
وهـو مـا يعـين وجـود عـدد          ( بـني اجلنـسني      املعـدالت وقد ُسجلت أدىن    . بني اجلنسني املعدالت  

لوفا وبونـغ، ومهـا املقاطعتـان اللتـان تـضررتا بـشكل              يتيف مقاطع ) كانأكرب من النساء بني الس    
  . لكل منهما على الترتيب٩٧,٠ و ٩٣,٠خاص من الرتاع، حيث بلغت النسبة 

  اهليكل الُعمري    
)  يف املائــة٥٥,٦(فــأكثر مــن نــصف الــسكان . ُيعــّد ســكان ليربيــا يف مرحلــة الــشباب  

 يف املائــة مــن الــسكان؛ ٤٦,٨ ةاخلامــسة عــشروميثــل األطفــال دون ســن . دون ســن العــشرين
 يف املائة، يف حني ميثل األطفـال الـذين تبلـغ أعمـارهم              ١٤,٤وميثل األطفال دون سن اخلامسة      
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وتبلـغ نـسبة إعالـة األطفـال        . يف املائـة مـن جممـوع األطفـال         ٦٦,٥ سنوات قرابـة     ٩ إىل   ١من  
كـذا، ترتفـع نـسبة اإلعالـة الكليـة بـني       وه.  يف املائـة ٦,٩ يف املائة ونـسبة إعالـة املـسنني      ٩٤,٠

 يف املائة؛ وهذا يعين أنه يوجد بالنسبة لكل مائة بـالغ يف سـن العمـل حنـو                   ١٠٠,٩السكان إىل   
ويعـّد عـبء اإلعانـة يف      .  أشخاص حباجة إىل الطعام والكساء والتعليم والرعاية الطبية        ١٠٠,٩

  .يف معدل البطالةواقع األمر ثقيالً بدرجة كبرية نظراً لالرتفاع الكبري 
  هممنو السكان وتوزيع    

ــل       ــا خبمــسة عوام ــسكاين يف ليربي ــأثر منــط النمــو ال ــة   ) أ: (يت معــدالت اخلــصوبة العالي
)  يف املنـــاطق احلـــضرية ٣,٨ يف املنـــاطق الريفيـــة، و  ٦,٢علـــى املـــستوى الـــوطين، و    ٥,٢(
د النـساء يف سـن      وارتفـاع عـد   ) ب(؛  )٢٠٠٧ يف ليربيا عـام      الستقصاء الدميوغرايف والصحي  ا(

 يف املائـة مـن الفتيـات الليربيـات يتـزوجن            ٤٨ فحوايل   -وممارسة الزواج املبكر    ) ج(اإلجناب؛  
وانتــشار ممارســة تعــدد الزوجــات، خاصــة يف املنــاطق الريفيــة؛       ) د(يف ســن الثامنــة عــشرة؛   

  .وقلة استخدام خدمات حتديد النسل بشكل عام )هـ(
تغيُّـر  عـن   ٢٠٠٧/٢٠٠٨يف الفترة واملساكن ان وكشفت نتيجة التعداد الوطين للسك   

. ٢٠٠٨ شخـصاً يف عـام       ٥,١ إىل   ١٩٨٤ يف عـام     اً شخص ٦,٢يف متوسط حجم اُألسرة من      
ويدل هذا التغري يف متوسط حجم اُألسرة على أنه يوجد اآلن عدد أقـل مـن الـسكان يعيـشون        

التعلـيم،  أو /تحـديث، و ويـأكلون معـاً، وميكـن أن يعـزى ذلـك إىل زيـادة النـشاط العمـراين وال        
  .توليفة من العوامل األخرىأو /و

  التوزيع الريفي واحلضري: اهلجرة    
اهلجــرة اخلارجيــة إىل ليربيــا ضــئيلة للغايــة وال تــسهم بدرجــة كــبرية يف النمــو         ُتعــّد   
غري أن ليربيا واجهت هجرة داخلية كـبرية مـن املنـاطق الريفيـة إىل املنـاطق احلـضرية                   . السكاين
 يف املائـة مـن اُألسـر تـصنَّف علـى أهنـا أُسـر        ٦٩ال زوعلـى الـرغم مـن ذلـك، ال يـ          . ببعد احلر 
؛ كمــا ورد يف اســتراتيجية احلــد مــن  ٢٠٠٧اســتبيان املؤشــرات األساســية للرفــاه عــام  (ريفيــة 
  ).٢٦الفصل الفقر، 

وهــذا االجتــاه الــسريع حنــو التحــضر يــثري القلــق نظــراً ألن الــسكان املنــتجني يفقــدون       
الثقافية مع جمتمعاهتم احمللية ويناضلون من أجل االندماج يف املراكز احلـضرية، وغالبـاً        روابطهم  

ــة    ــة واملهــارات احلــسابية والتجاري وينطــوي هــذا االجتــاه حنــو  . مــا يفتقــرون إىل اخلــربة الوظيفي
ارتفــاع الكثافــة الــسكانية يف املراكــز احلــضرية ) أ: (اهلجــرة علــى نتيجــتني غــري مرغــوبتني ومهــا

وزعزعـة اإلنتـاج الزراعـي الريفـي        ) ب(يؤدي إىل انتشار العـشوائيات واالحنـالل واجلرميـة؛           مما
وتوليد الدخل بسبب فقـدان القـوى العاملـة املنتجـة يف املـزارع ويف اجملتمعـات الريفيـة بـصورة                     
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 نظـامي ونظـرا الفتقـار املهـاجرين إىل املهـارات، وعـدم قـدرة القطـاع ال               . متسرعة وغري خمططـة   
 علــى تــوفري الوظــائف بــسرعة، وكــذلك عــدم كفايــة الــدعم لتــشجيع التجــارة غــري    لالقتــصاد

 واألنشطة األخرى املدرة للدخول الصغرية، فإن هذا االجتاه حنو اهلجرة يشكل هتديـداً              نظاميةال
  .لالستقرار االجتماعي

  معدالت الوفيات    
اع، إال أهنـا  على الرغم من أن عدة مؤشرات صحية أساسية قد حتسنت منذ هنايـة الـرت               

فقد اخنفضت معـدالت وفيـات الرضـع واألطفـال دون اخلامـسة بـشكل حـاد                 . ال تزال ضعيفة  
ــرة   ــذ الفت ــرتاع،   )١كمــا يتــضح مــن اجلــدول    (١٩٩٩/٢٠٠٠من ــهاء ال ، وهــذا يعــزى إىل انت

  . وزيادة عمليات التحصني،واستعادة اخلدمات األساسية يف بعض املناطق
عـة بـصورة مذهلـة ويبـدو أهنـا قـد زادت يف الـسنوات          وال تزال وفيـات اُألمهـات مرتف        
 ويعـّد  ،)٢٠٠٧( مولـود حـي   ١٠٠ ٠٠٠ حالـة وفـاة لكـل    ٩٩٤وتبلغ النسبة حالياً  . األخرية

  .هذا املعدل من أسوأ املعدالت يف العامل
  معدالت الوفيات: ١اجلدول     

 ورد يف كمــا (١٩٩٩/٢٠٠٠ للفتــرة ٢٠٠٧عــام الستقــصاء الــدميوغرايف والــصحي ا :املصدر
  )٣١الفصل استراتيجية احلد من الفقر، 

  ٢٠٠٧  ١٩٩٩/٢٠٠٠  املؤشر

  ٧٢  ١١٧  )لكل ألف(الُرضَّع 
  ١١١  ١٩٤  )لكل ألف(األطفال دون سن اخلامسة

  ٩٩٤  ٥٧٨  ) مولود حي١٠٠ ٠٠٠لكل (اُألمهات
    

  عرض اقتصادي عام    
فقد توقفت األنـشطة    .  لليربيا لقد كانت األضرار والنتائج السلبية للرتاع هائلة بالنسبة         

ــام خمتلــف القــادة العــسكريني بنــهب وختريــب البلــد      ــة بعــد أن ق ــة واإلنتاجي ومتزقــت . التجاري
العائالت؛ واختفت جمتمعات حملية بكاملها، بينما ُدمـرت نظـم اإلدارة االجتماعيـة والـسياسية               

 يف  ٩٠ احمللي اإلمجايل بنـسبة      واهنار االقتصاد متاماً حيث اخنفض الناتج     . واالقتصادية والتقليدية 
. ، وهو أكرب اهنيار اقتـصادي مل ُيـسجل مثلـه يف العـامل             ١٩٩٠ و   ١٩٨٧املائة يف الفترة ما بني      

 متوسـط الـدخل يف ليربيـا يعـادل ُربـع مـا كـان           كـان ،  ٢٠٠٥وعند إجراء االنتخابات يف عـام       
  .١٩٧٩ وُسدس مستواه يف عام ١٩٨٧عليه يف عام 
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فقد اخنفض اإلنتاج الزراعي نتيجـة هلـروب      :  أهم قطاعات ليربيا   وظهر أثر التدهور يف     
السكان واهنيـار البنيـة التحتيـة، وتوقـف إنتـاج املعـادن واألخـشاب، وأُغلقـت مـزارع املطـاط،                     

وتوقف إنتاج خام احلديد واألخـشاب وكـذلك        . وتوقفت الصناعة واخلدمات بصورة أساسية    
 يف املائـة يف الفتـرة مـا بـني     ٧٦نتـاج اُألرز بنـسبة   واخنفـض إ . التعدين والتنقيـب بـصورة كاملـة      

 يف املائة، واخنفضت الكهربـاء وامليـاه        ٩٣؛ واخنفضت اخلدمات املالية بنسبة      ٢٠٠٥ و   ١٩٨٧
وكـــذلك اخنفـــضت عمليـــات النقـــل واالتـــصاالت والتجـــارة والفنـــادق .  يف املائـــة٨٥بنـــسبة 

إنتاج الفحم النبايت واألخـشاب هـو وحـده         غري أن   .  يف املائة تقريباً   ٦٩والتشييد مجيعها بنسبة    
  .الذي زاد بسبب اجتاه الليربيني إىل هذه املنتجات لتلبية احتياجاهتم األساسية من الطاقة

وُدمرت البنية التحتية األساسية أثناء الرتاع خملِّفة طُرقاً كثرية غـري صـاحلة للـسري؛ وقـد                  
. اخلـدمات األساسـية مثـل التعلـيم والـصحة     شكَّل هذا عائقاً خطرياً لالقتصاد، وكذلك لتقـدمي      

 عامــاً إىل أن بــدأت احلكومــة يف ١٥ومل تكــن هنــاك إمــدادات للكهربــاء وامليــاه يف البلــد ملــدة  
  . يف العاصمة منروفيا٢٠٠٦مواجهة هذه املشكلة عام 

 وهــو ، مليــون دوالر٨٥واهنــارت املاليــة العامــة حيــث هبطــت العائــدات الــسنوية إىل    
 واحـد  وهـو  ،املتحـدة  الواليـات  دوالرات مـن  دوالراً ٢٥ حنـو  إىل للفـرد  العـام  اقاإلنف أوصل ما
ــات، منتــصف يف ديوهنــا ســداد عــن احلكومــة وعجــزت .العــامل يف املــستويات أدىن مــن  الثمانين

 الواليـــات دوالرات مـــن دوالر مليـــار ٤,٥ إىل اخلــارجي  الـــدْين ارتفـــع ،٢٠٠٦ عـــام وحبلــول 
 مــن املائــة يف ٣ ٠٠٠ و اإلمجــايل احمللــي النــاتج مــن املائــة يف ٨٠٠ يعــادل مــا وهــو ،املتحــدة

 دوالرات مــن أخــرى دوالر مليــون ٩٠٠ واملتــأخرات الــداخلي الــدْين وأضــاف .الــصادرات
ــات ــها ،املتحــدة الوالي ــون ٣٠٠ حــوايل من ــون رأى دوالر ملي ــا اخلــارجيون املراجع ــزال ال أهن  ت
  .صاحلة

 سيـستفيد  الـذي  االقتـصادي  النمو وتشجيع داالقتصا إنعاش على ليربيا حكومة وحترص  
 الغابــات عقــود مجيــع وامتيــازات عمليــات مبراجعــة تقــوم احلكومــة وكانــت .الليــربيني مجيــع منــه

 ميتـال  ارسـيلور  شـركيت  مـع  املفاوضـات  اسـُتكملت  ،٢٠٠٦ عـام  ويف .بـشأهنا  التفاوض وإعادة
 والبـذور  األدوات توزيـع  ومت .يالليـرب  للـشعب  بالنسبة زاياامل زيادة أجل من للمطاط وفايرستون

 لبـدء  اتفـاق  إىل التوصـل  ومت الـرتاع،  انتهاء بعد الزراعي باإلنتاج للنهوض الريفية املناطق مجيع يف
 تـسوية  طريـق  عـن  ديوهنا مع التعامل يف كبرياً تقدماً أيضاً احلكومة وأحرزت .النخيل زيت إنتاج

 النقـد  وصـندوق  األفريقـي،  التنميـة  ومـصرف  الـدويل  للبنـك  طويل وقت منذ املستحقة متأخراهتا
 نقطـة  إىل والوصـول  الـدويل  النقـد  صـندوق  مـع  سـنوات  ثالث مدته جديد اتفاق بتوقيع الدويل،
  .بالديون املثقلة الفقرية بالبلدان املتعلقة املبادرة إطار يف القرار
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 اتالـسنو  يف قـوي  اقتـصادي  منـو  ملعـدالت  األسـاس  األوليـة  اإلجنـازات  هذه أرست وقد  
 مــن أنــه إىل الــدويل النقــد صــندوق مــع بــاالقتران ُوضــعت الــيت احلاليــة التقــديرات وتــشري :تاليــةال

 املائـة  يف ١٠,٣ و ،٢٠٠٨ عـام  يف املائـة  يف ٩,٦ إىل ليـصل  االقتـصادي  النمو يتسارع أن املتوقع
 إىل التــدرجيي االخنفــاض يف يبــدأ أن قبــل ٢٠١٠ عــام يف املائــة يف ١٤٥,٨ و ،٢٠٠٩ عــام يف

 فـتح  إعـادة  األول املقـام  يف هـي  النمـو  هـذا  وراء الدافعـة  والقـوة  .٢٠١١ عـام  يف املائة يف ١٢,٣
 مـن  احلـد  اسـتراتيجية ( األخـرى  واخلـدمات  بالتشييد ذلك واستكمال والتعدين، الغابات قطاعي
  ).١ الفصل ،الفقر

 ويتركـز  ).لنظاميـة ا وغـري  النظاميـة ( العاملـة  ىالقو إمجايل من املائة يف ٥٤ املرأة وتشكِّل  
 املنخفــضة اإلنتاجيــة ذات القطاعــات يف العمــال مــن املائــة يف ٧٥ و العــامالت مــن املائــة يف ٩٠
 عـام  للرفـاه  األساسـية  املؤشـرات  اسـتبيان ( الزراعـي  والعمـل  النظـامي  غـري  العمـل  قطاعـات  وهي

 يف إلمجــايلا احمللــي النــاتج مــن املائــة يف ٥٦ بنــسبة الزراعــة ســامهت ،٢٠٠٧ عــام ويف ).٢٠٠٧
 النـسبية  مسامهته فإن القادمة، القليلة السنوات خالل ينمو سوف الزراعي القطاع أن ومع .ليربيا
 دفـع  يف يـسهمان  والتعـدين  الغابـات  قطـاعي  ألن نظـراً  تـنخفض،  سوف اإلمجايل احمللي الناتج يف

  ).٧ الفصل الفقر، من احلد استراتيجية( لليربيا االقتصادي النمو غالبية
  وضع االجتماعي واالقتصادي يف املتوسطال    

 يظـل  للبلـد،  ذاهـ  يف االقتـصادي  النمـو  واحتمـاالت  الطبيعية املوارد وفرة من الرغم على  
 احمللـي  فالنـاتج  .الـرتاع  بعـد  عـام  بـشكل  املؤسـفة  احلالـة  يف يتمثـل  لليربيـا  بالنـسبة  األكـرب  التحدي
ــة، يف ٦٣,٨ أو املتحــدة الواليــات دوالرات مــن دوالراً ١٩٠ بنحــو ُيقــدَّر للفــرد اإلمجــايل  املائ
  .مدقع فقر يف السكان من املائة يف ٤٨ ويعيش الفقر؛ خط حتت ليربي مليون ١,٧ ويعيش

 االلتحـاق  زيـادة  مـن  رغمالـ  علـى  احلـرب  أثنـاء  املدارس من املائة يف ٧٠ حوايل ُدمر وقد  
ــة يف ٨٢ بنــسبة ــزال ال املاضــيني، العــامني يف املائ ــ املعــدالت ت ــة يف ٣٨( ضةمنخف  لاللتحــاق املائ

 لاللتحــاق املائــة يف ١٦ و للفتيــات؛ بالنــسبة املائــة يف ٣٧ و لــألوالد بالنــسبة االبتدائيــة باملــدارس
 للكبـار  اُألميـة  حمـو  معـدالت  وتبلـغ  ).للفتيـات  املائـة  يف ١٤ و لـألوالد  بالنـسبة  الثانويـة  باملدارس

 يف اُألميـة  حمـو  معدالت تبلغ حني يف البلد، طاقن على للنساء املائة يف ٤١ و للرجال املائة يف ٦٩
ــاطق ــة املن ــساء معــدالت ضــعف للرجــال الريفي ــة يف ٦١( الن ــة يف ٣١ مقابــل املائ  اســتبيان( )املائ

  ).٢٠٠٧ عام للرفاه األساسية املؤشرات
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  السياسات واحلوكمة    
  النظام احلديث للحوكمة    

 الواليـات  منـط  احلكـم  نظام ويتبع .املوحد احلكم ونظام اجلمهوري بالشكل ليربيا تأخذ  
 .مـستقل  رئـيس  فـرع  ولكـل  .وقضائي وتشريعي تنفيذي - أفرع ثالثة من يتكون وهو .املتحدة
 يتكـون  الـذي  الربملـان  رئـيس  التـشريعي  الفـرع  ويرأس اجلمهورية؛ رئيس التنفيذي الفرع ويرأس
ــواب جملــس - جملــسني مــن ــشيوخ وجملــس الن ــرأس .ال ــواب، جملــس رئــيس األول اجمللــس وي  الن
 التــشريعي الفــرع يــشكالن معــاً واجمللــسان .مؤقتــاً اجلمهوريــة رئــيس األخــري اجمللــس يــرأس بينمــا
 احملكمـة  قـضاة  رئـيس  يرأسـه و القـضائي  الفرع وهو الثالث الفرع أما .الربملان رئيس يرأسه الذي
 فإنـه  وهلـذا  عفـر  لكـل  والعامـة  واخلاصـة  احملددة املسؤوليات على بوضوح الدستور وينص .العليا
  .ومستقلة منسقة بطريقة يطبق

  فترة ما قبل االستعمار    
 غالبـاً  يوصـف  نظام الشرقي اجلنويب اإلقليم يف يوجد كان االستعمار، قبل ما فترة خالل  
 موزعـة  الـسلطة  كانـت  ولـذلك  املركزيـة،  الـسلطة  مـن  خيلـو  النظـام  هـذا  وكان .“الرأس” بنظام
 سـلف  إىل أصـوله  ترجع الذي الشعب منها يتكون اليت القبائل أو العشائر زعماء خمتلف بني فيما
 أو األحكـام  لفـرض  الـسلطة  لديهم تكن مل لكنو األزمات وقت يف فقط الزعماء ويظهر .واحد

 أثنـاء  ظهـر  الـذي  الـزعيم  يعـود  القبيل، هذا من أزمة تنتهي وعندما .تنفيذها عن ناهيك القوانني،
 لفــرض سـلطات  بــال ولكـن  نفــوذه يواصـل  أن املمكــن نمـ  كــان وإن الـسابق،  وضــعه إىل األزمـة 
  .تنفيذها أو األحكام
 كونفدراليـة  احتـادات  لتـشكيل  حماوالت ُبذلت فقد واألوسط، الشمايل اإلقليمني يف أما  

 حتقـق  ومل طـويال،  تـدم  مل احملـاوالت  هـذه  ولكـن  قبائـل؛  أو/و عـشائر  عـدة  بـني  فيمـا  حمكمـة  غري
 تـشتغل  القبائل كانت الشرقية، اجلنوبية املنطقة يف سيما وال حل،السا امتداد وعلى .ُيذكر جناحاً
 األصـليني  األفـريقيني  مـن  بغريهم احتكاكاً أكثر جعلهم ما وهذا مكثفة، بصورة واإلحبار بالسفر

  .الرقيق وجتار األوروبيني وباملستكشفني
  )١٨٣٩- ١٨٢٢(فترة االستعمار     

 مـن  ليربيـا  إىل املـستوطنني  مـن  ةعـ ومجم أول فيهـا  وصـلت  اليت الفترة هي االستعمار فترة  
 عـن  املـسؤولة  ةهاجل وكانت .الليربي الساحل طول على واستقرت األمريكية، املتحدة الواليات

 إىل للــهجرة الرئيــسية األســباب بــني مــن وكــان .األمريكيــة االســتعمار مجعيــة هــي اهلجــرة هــذه
  :أفريقيا
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  أحراراً؛ العبيد من املزيد صبحأ أن بعد العنصري االمتزاج احتماالت تقليل  •  
  استقرار؛ وعدم اجتماعي اضطراب من هاصاحبي ما مع البطالة، مشكلة من احلد  •  
  أفريقيا؛ شعوب بني واحلضارة املسيحية لنشر جسر رأس إقامة  •  
  .االستقالل إعالن  •  

 ىعلـ  والـداي  الباسـا  لقبائـل  األصـليني  الزعماء من األمريكية االستعمار مجعية وحصلت  
 يف منروفيـا،  ملدينـة  احلـايل  املوقع وهو مونتسريادو، كيب يف )األرض من قطعة( هلا مستوطنة أول
 أو املـستوطنني  حـصول  املـستوطنة  هـذه  علـى  احلـصول  وأعقـب  .١٨٢٣ و ١٨٢١ بني ما الفترة

 كالــدويل، فرجينيــا اإلضــافية املــستوطنات هــذه ومشلــت .إضــافية مــستوطنات علــى املــستعمرين
ــل، ــا، ورويــسفيل، وبرورفي ــاطق ضــمن أشــالند، وكــالي ولويزيان ــا .أخــرى من  حــصلت كم
ــات ــتعمار مجعي ــا يف أخــرى اس ــى أمريك ــشأت أراض عل ــستعمرات وأن ــستعمرات :أخــرى م  م
ــد ــس أعــضاء انتخــاب للمــستوطنني حيــق وكــان .وباســا وســينوي، ،مرييالن  االســتعماري اجملل
 تعينـه  وكيـل  االسـتعمارية  احلكومة يرأس وكان .املستعمر الوكيل ملساعدة احملافظ نائب واختيار
 دســـتور أول ونـــص .املتحـــدة الواليـــات يف نظـــرية جمموعـــات أو األمريكيـــة االســـتعمار مجعيـــة

ــا مــستعمرة يف ١٨٢٥ عــام يف ُوضــع اســتعماري  يف للمــستوطنني املــشاركة بعــض علــى منروفي
  .احلكم

  )١٨٤٧- ١٨٣٩(فترة الكمنولث     
 يف شـاهدوه  مـا  غـرار  علـى  حكومـة  إقامة عملية ليربيا إىل وصوهلم لدى املستوطنون بدأ  
  .األمريكية املتحدة الواليات
 ١٨٣٩ عـام  يف ليربيـا  كمنولـث  - وسـينوي  وباسـا،  منروفيـا،  - املـستعمرات  وشكلت  

 .األمريكيـة  االسـتعمار  مجعيـة  تعينـه  حمافظ املستوطنة يرأس أن على نص جديد دستور خالل من
 وإصــدار  احملــافظ، نائــب  ملنــصب الترشــح  أو االنتخــاب قحــ  للمــستوطنني الدســتور  وأعطــى
 ويف االسـتعماري  اجمللس يف مقاعد أيضاً هلم وُخصصت .ينقضها أن للمحافظ حيق اليت القوانني،

 مت الفتـرة،  هـذه  وخـالل  .احملـافظ  ملنـصب  الترشـح  أو االنتخـاب  يف احلـق  هلـم  أصـبح  ١٨٤٠ عام
 ومـن  .الـداخلي  اإلداري اجلهـاز  وإقامـة  القـوانني،  نوس االمتيازات، وحتديد احملاكم، نظام إنشاء

 ألهنــم نظــراً القــرار صــنع يف املــشاركة مــن مــستبعدين كــانوا األصــليني الــسكان أن املؤســف
  .الكمنولث مواطين من ُيعتربون ال

 ويعـدّ  .١٨٤٧ عـام  يف اسـتقالهلا  ليربيـا  أعلنـت  ائها،إنـش  مـن  عاماً وعشرين مخسة وبعد  
  .ليربيا مجهورية بداية ١٨٤٧ عام دستور
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  نوع احلكم    
  نظام احلوكمة    

 مجيــع مــصدر الــشعب” يعــد حيــث الــدميقراطي اجلمهــوري احلكــم شــكل ليربيــا تأخــذ  
 فرعيـة  وسياسـية  إداريـة  شـعبة  ١٥ إىل ليربيا وتنقسم ).الليربي الدستور من ١ املادة( “السلطات
 وعلـى  .تـشريعيني  وقسمني ةإداري أقسام مخسة األقل على مقاطعة كل وتضم .املقاطعات تسمى
 مـستويان  وهنـاك  .إدارتـه  الصعب ومن ملتبساً احلوكمة هيكل يصبح دوهنا، وما املستويات هذه

 مـن  ويتـألف  الُعرفيـة،  اإلداريـة  املمارسات على يقوم األول املستوى .والسلطة للتشغيل متوازيان
 القبائــل، زعمــاء وهــم ،احمللــيني والزعمــاء الزعمــاء مــن مــستوى يليــه مفــوض، ويرأســه األقــسام،
 املـستوى  أمـا  .واألحيـاء  البلـدات  ؤساءور البلدات، وزعماء العشائر، ؤساءور العشائر، وزعماء
 ويـنص  .البلـدة  مفـوض  البلدات ويرأس املدينة ُعمدة املدن يرأس حيث البلدي اهليكل فهو اآلخر

  .وقضائي وتنفيذي تشريعي :أفرع ثالثة يضم للحكم، موحد شكل على الدستور
  :على النحو التايلوظائفها وهي املؤسسات احلكومية و    

ــشريعي الفــرع يــضم   ــشيوخ ّيجملــس الت ــواب ال ــرأس .والن ــشيوخ جملــس وي ــرئيس” ال  ال
 وُينتخـب  ).اجلمهورية رئيس نائب( الشيوخ جملس رئيس غياب يف الرئاسة يتوىل الذيو “اًمؤقت

 جملـس  ويـرأس  .املـسجلني  لنـاخبني ا طريـق  عـن  سـنوات  تـسع  ملـدة  )مقاطعـة  لكـل  إثنان( الشيوخ
 كـل  وحتـدد  .سـنوات  سـت  لفترة دوائرهم طريق عن النواب وينتخب .“اجمللس رئيس” النواب
 كــل مــن املمــثلني عــدد ويكــون .أخــرى وعوامــل جغرافيــة وعوامــل الــسكان أســاس علــى دائــرة

ــة ــساوياً مقاطع ــدد م ــدوائر لع ــة ال ــة .االنتخابي ــسية والوظيف ــرع الرئي ــشريعي للف  إصــدار هــي الت
  .القوانني

 املـسجلني  النـاخبني  بواسـطة  ُينتخـب  الـذي  اجلمهوريـة،  رئـيس  التنفيـذي  الفـرع  ويرأس  
 هــي التنفيـذي  للفـرع  الرئيـسية  والوظيفــة .الـرئيس  نائـب  جانـب  إىل ســنوات، سـت  مـدهتا  لفتـرة 
 رئــيس  ملــساعدة خمتلفــة آليــات عــدة التنفيــذي الفــرع  يــضم وهلــذا .إدارتــه أو القــانون تنفيــذ
  .واحمللي الوطين املستويني على هورية،اجلم

 تتمتـع  الـيت  والوكـاالت  الـوزارات  أساسـية  بـصورة  الوطين املستوى على اآلليات وتضم  
 بالتـشاور  هاءرؤسـا  اجلمهوريـة  رئـيس  يعـّين  الـيت  العامـة  املشاريع/واملؤسسات الذايت باالستقالل

 مـن  أساسـاً  اآلليـات  تتـألف  ليـة، احمل الفرعيـة  الـُشَعب  مستوى وعلى .ومبوافقته الشيوخ جملس مع
 ويعـّين  .والبلـدة  واحلـي  واملدينـة  والعـشرية  والقبيلـة  والقـسم  املقاطعـة  مـستوى  على احمللية اإلدارة
 ومبوافقتـه،  الشيوخ جملس مع بالتشاور واألقسام للمقاطعات اإلداريني الرؤساء اجلمهورية رئيس
  .احملليني السكان جانب من وغريها واملدن والعشائر القبائل رؤساء انتخاب يتم حني يف
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 قـضاة  أربعـة  جانـب  إىل يعمـل  الـذي  العليـا  احملكمـة  قـضاة  رئيس القضائي الفرع ويرأس  
ــة رئــيس ويعــّين .منتــسبني ــاة مــدى القــضاة رئــيس اجلمهوري  الــشيوخ جملــس مــع بالتــشاور احلي
ــ القــوانني تفــسري عــن أساســية بــصفة مــسؤوال القــضائي الفــرع ويعــد .ومبوافقتــه  العدالــة راروإق
  .القضائية األحكام وإصدار

  اهليكل القانوين العام    
 واحملــاكم اجلنائيــة، واحملــاكم الــدوائر، حمــاكم مــن ليربيــا يف القــضائي اهليكــل يتكــون  
 الـشعب  مجيـع  يف القـضائي  النظـام  ويعمـل  .الـسالم  حمـاكم  وقـضاء  األحداث، وحماكم القضائية،
  .بالبلد السياسية الفرعية

 لألمـن  رئيـساً  بوصـفه  يتعـاون،  الـذي  العـام  والنائـب  العدل وزير اإلداري اراإلط ويرأس  
 حلقــوق الليربيــة واللجنــة الــوطين، األمــن ووكالــة الــوطين، واألمــن الــدفاع وزاريت مــع املــشترك،
 مــسؤولية العــدل وزارة وتتــوىل .للجميــع بالنــسبة وشــفافية حبريــة العدالــة إقــرار لــضمان اإلنــسان
  .للجميع اإلنسان حقوق ومحاية وتعزيز تأكيد أجل من القوانني إنفاذ كذلكو القضايا يف النظر

ــر واجــب ومــن   ــة اإلجــراءات مجيــع اختــاذ العــدل وزي  .القــانون إلنفــاذ الالزمــة القانوني
 اإلطفـاء  ودائـرة  والتجـنُّس،  اهلجـرة  ومكتـب  الوطنيـة،  ليربيـا  شـرطة  أنـشطة  على الوزير ويشرف
  .التأهيل إدارة طريق عن املساجني عاملةوم اإلصالحي، والنظام الوطنية،
  :التايل النحو على هي الوكاالت هذه ومسؤوليات وأدوار  
 اسـتعادة  وتكفـل  واملمتلكـات؛  األرواح وحتمـي  الـسالم  على الوطنية ليربيا شرطة حتافظ  
 وتنفـذ  اجلرميـة؛  ومتنـع  للقـوانني؛  املخـالفني  علـى  القـبض  وتلقـي  املـسروقة؛  وأ املفقودة املمتلكات

 وتــدعمها؛ الدولــة قــوانني عــن وتــدافع احملــاكم؛ أمــام بالــشهادة وتــديل واألوامــر؛ القــوانني مجيــع
  احملتجزين؛ حقوق وحتمي لألشخاص؛ القانونية واحلقوق اإلنسان حقوق وحتمي

 تطبيـق  عـن  مـسؤوالً  العـدل  وزيـر  إلشـراف  خيـضع  الـذي  والتجنس اهلجرة مكتب ويعد  
  وتسجيلهم؛ وترحيلهم األجانب ولودخ بالتجنس يتعلق فيما القانون

 فعالــة مؤســسة هبــا تقــوم الــيت العمليــات علــى الليربيــة الوطنيــة اإلطفــاء دائــرة وتــشرف  
  .عليها والسيطرة احلرائق ملنع الضرورية التدابري كافة وتتخذ احلرائق ملكافحة

  الدفاع    
 تتمتـع  يش،للجـ  األعلـى  القائـد  بوصـفه  ليربيـا،  مجهوريـة  رئـيس  وتوجيهات بسلطة رهناً  
 املـسائل  مجيـع  ذلـك  يف مبـا  الليربيـة،  املـسلحة  القـوات  على الكاملة بالسلطة الوطين الدفاع وزارة
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 جيـري  اجلمهوريـة  رئـيس  أن غـري  .والفعاليـة  التأهـب  حيـث  مـن  اجلـيش  وتطـوير  بتدريبـها  املتعلقة
 شطتهأنـ  وينـسق  اخلـاص  احلـرس  عمليـات  علـى  الـدفاع  وزير ويشرف .العسكرية التعيينات كافة
  .الوطين الدفاع برنامج مع

 وإنفـاذ  األمـن  عـن  املـسؤولة  الوكـاالت  مجيـع  أنـشطة  بتنسيق الوطين األمن وكالة وتقوم  
  .املشتركة العمليات كافة يف القوانني

  جلنة حقوق اإلنسان    
ــل   ــة تعم ــة اللجن ــوق الليربي ــسان حلق ــصورة اإلن ــستقلة ب ــى م ــذ ضــمان عل ــوق تنفي  احلق
 حقـوق  حلمايـة  املتاحـة  االنتـصاف  وسـائل  طريـق  عـن  بـذلك  اللجنـة  تقومو .للمواطنني األساسية
  .واحلظر )ج( القضائي؛ واألمر )ب( ؛اإلحضار أمر )أ( :تشمل واليت اإلنسان
 صـدَّقت  الـيت  اإلنـسان  حلقوق الدولية الصكوك فإن الوطين، القانوين النظام من وكجزء  
 مت( املـرأة  ضـد  التمييـز  أشـكال  مجيـع  علـى  ضاءالق واتفاقية الطفل، حقوق اتفاقية هي ليربيا عليها

 اإلنـسان  حلقـوق  األفريقي امليثاق وكذلك ،)الترتيب على ١٩٩٨ و ١٩٩٣ يف عليهما التصديق
 اهليئـة  علـى  اآلن وُتعـرض  ).٢٠٠٥ يف عليـه  التـصديق  مت( والطفـل  املرأة حقوق بشأن والشعوب
 عمــل أشــكال أســوأ حبظــر املتعلقــة ١٨٧ رقــم الدوليــة العمــل منظمــة اتفاقيــة الوطنيــة التــشريعية
  .إلقرارها األطفال

  التطور التارخيي للتمييز    
 .األمريكـي  الدستور من كبرية بدرجة مكررة نسخة ١٨٤٧ لعام الليربي الدستور كان  
 للتــصرف القابلــة غــري األساســية واحلقــوق والعقائــد املــساواة مبــادئ كــبري حــد إىل يعتمــد فكــان
 هــذه وكانــت .احلكــم يف واملــشاركة زعمــائهم اختيــار يف احلــق لــكذ يف مبــا األشــخاص، جلميــع
 .اجملتمـع  مـن  معينـة  فئـة  هبا تتمتع أن منها الغرض كان املبادئ هذه بعض ولكن نبيلة مبادئ كلها
 حبــق املــرأة، همفــي نمبــ األصــليني، لليــربيني الــزمن مــن معينــة فتــرة يف ليربيــا حكومــة تــسمح ومل

  .احلكم يف واملشاركة التصويت
 حـق  ُمنحـت  عنـدما  املاضـي  القـرن  مـن  األربعينـات  حـىت  للمـرأة  مسموحا هذا يكن ومل  
 أو األصـليات  أو الريفيـات  سـواء  النـساء  مجيـع  ألن نظـرا  القـصة،  هنايـة  هـذه  تكن ومل .التصويت
 أصـحاب  مـن  تكـون  أن بـشرط  ولكـن  ،١٩٤٦ عـام  حـىت  بالتـصويت  هلـن  يـسمح  مل احلضريات
 مـن  اخلمـسينات  حـىت  االنتخابـات  يف باملـشاركة  األصليات للنساء ُيسمح مل هذا، ومع .األمالك
 متــساوون، املــواطنني مجيــع أن أعلــن الــذي لدســتورا يف تناقــضاً ميثــل هــذا وكــان .املاضــي القــرن

 تفـسري  هنـاك  كـان  وإذا .حكمهـم  يف املـشاركة  يف للتـصرف  القابلـة  غـري  املواطنني مجيع وحقوق
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 أصــحاب طبقــة وهــي - اجملتمــع مــن معينــة فئــة يبحــاُت بطريقــة صــيغ قــد الدســتور فــإن لــذلك،
ــاك كــان مث ومــن .األمــالك ــع يف هن ــات ثــالث الواق ــساء مــن فئ ــا يف الن ــساء :ليربي  املــستوطنني ن
 املـستوطنات  نـساء الو للتـصويت؛  مـؤهالت  كـن  املعيـار  وهبـذا  األمـالك،  أصـحاب  مـن  وبعضهن
 النـساء  وهـي  أخـرى،  فئـة  هناك كانت أنه على .مستبعدات وكن ممتلكات، لديهن ليست الاليت

 القـرن  مـن  اخلمـسينات  حـىت  التصويت الذكور، من نظرائهن مثل هلن، يتسن مل الاليت األصليات
 الطبقـة  تغاضت األشخاص، مجيع مساواة عن الدستور موقف من الرغم وعلى وهكذا، .املاضي

 ومـن  .الدسـتور  لـت جتاه وبـذلك  “املـساواة  ملبـدأ ” احلقيقـي  املعـىن  عن الوقت ذلك يف السياسية
 التحيـز  مـا  بـشكل  عـزز  والـذي  الليربيـات  النـساء  مجيـع  ضـد  التمييـز  بدايـة  كانت هذه أن املؤكد
  .املرأة ضد بالفعل القائم الثقايف

 اتفــاق بتوقيــع األزمــة هــذه وانتــهت .األهليــة احلــرب مــن عقــد مــن ليربيــا خرجــت وقــد  
 الليــربيني وجبهــة ليربيــا، حكومــة بــني ٢٠٠٣ عــام غانــا، أكــرا، يف ُوقِّــع الــذي الــشامل، الــسالم

 واألحــزاب ليربيــا، يف الدميقراطيــة وحركــة ،)اجلبهــة( والدميقراطيــة املــصاحلة أجــل مــن املتحــدين
 حكومـة  ُشـكلت  بـشروطه،  وعمـالً  االتفـاق،  هلـذا  ونتيجـة  .املـدين  اجملتمـع  ومنظمـات  السياسية،

 أمـور  ضـمن  دميقراطيـة،  صورةبـ  االنتخابـات  إلجـراء  األسـاس  وضـع  أجـل  مـن  سـنتني  ملدة مؤقتة
ــشرين ١٥ ويف .أخــرى ــوبر/األول ت ــت ،٢٠٠٥ أكت ــات أُجري ــة االنتخاب ــاً والرئاســية العام  وفق
  .ليربيا جلمهورية رئيسة سريليف جونسون إيلني السيدة وانُتخبت االتفاق لشروط

 صـم ُو جملتمـع  بالنـسبة  كـبرياً  تقدماً ميثل للجمهورية رئيسة امرأة انتخاب أن املؤكد ومن  
 التقـدم  مـن  واحـدة  خطـوة  سوى ليست هذه ولكن .املرأة ضد السياسي بالتحيز التاريخ مر على
  .التقرير هذا أوضح كما املرأة، ضد التمييز على للقضاء طويلة رحلة يف

 لعــام االنتخــايب ليربيــا ولقــانون دســتورية، ملتطلبــات نتيجــة االنتخــايب ليربيــا نظــام ويعــد  
 واملعـايري  واملعاهـدات  لالتفاقيـات  نتيجـة  وكذلك ،٢٠٠٣ عام شاملال السالم والتفاق ،١٩٨٦
 مــن أصــبح ذلــك، عــن وفــضال .فيهــا طرفــاً احلكومــة تعــد الــيت الــصلة ذات واالتفاقــات الدوليــة

 وكانـت  .بكاملـها  االنتخابيـة  العمليـة  توجيـه  بغـرض  وبروتوكـوالت  سياسـات  وضـع  الضروري
  .الوثائق هذه مثل على األمثلة حدأ واملعارضة السياسية لألحزاب السلوك مدونة

 للـسالم  أكـرا  اتفـاق  من والعشرين الثامنة املادة يف يتمثل التقرير هبذا ارتباطاً أكثر واألمر  
 وكـان  .االنتقاليـة  ليربيـا  حكومـة  يف املناصـب  مجيـع  يف اجلنسني بني باملساواة طالبت اليت الشامل
  .هبا التمسك يتم مل أنه غري .السياسية ةالعملي يف تشارك لكي للمرأة عظيمة فرصة النص هذا
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  اإلطار القانوين حلماية حقوق اإلنسان    
 علـى  احلكـم  ميكـن  الدسـتور،  علـى  فبنـاء  .البلـد  هذا يف األعلى القانون ليربيا دستور يعد  

 املعاهـــدات مجيـــع تكـــون أن جيـــب ذلـــك، علـــى وبنـــاء .قـــانوين غـــري أو قـــانوين أنـــه قـــانون أي
 مـن  أي وانتـهاك  .الدسـتور  مع منسجمة احلكومة عليها وقَّعت اليت والتوالربوتوك واالتفاقيات

 انتــهاك أي يعــين ال االتفاقيــة وفحــص .والغيــة باطلــة الوثــائق هــذه ثــلم جيعــل الدســتور، أحكــام
  .للدستور
ــدو فيمــا الدســتور ألن ونظــراً   ــهك، مل يب ــة إىل ُينظــر أن فيجــب ُينت ــة مــن االتفاقي  الناحي
 وسـواء  .الـسكان  حقـوق  وتعزيـز  حبمايـة  يتعلـق  فيمـا  خاصـة  للدسـتور  تـداد ام أهنـا  على اجلوهرية
 وبالتــايل صــلة، ذي غــري األمــر هــذا فــإن املــرأة علــى حــصراً تركــز ال أو تركــز االتفاقيــة كانــت

 مــن ٨ و ٦ املادتــان تؤكــد املثــال، ســبيل وعلــى .إنفاذهــا دون حتــول عقبــة يــشكل أن ميكــن ال
 املادتـان  وتعـد  .والرجـل  املرأة بني الكاملة املساواة من ربيالي وشعب حكومة موقف ليربيا دستور

  .املسألة هلذه بالنسبة خاص حنو على ومباشرتني واضحتني ٨ و ٦
  :٦ املادة فتقول  
 بالنـسبة  الدسـتور  هـذا  إطـار  يف للمـواطن  احليوي الدور حبكم اجلمهورية، توفر    

 فـرص  علـى  للحـصول  متـساوية  فرصاً لليربيا، والسياسي واالقتصادي االجتماعي للرفاه
 وجَّـه وي .املتاحـة  املـوارد  بـه  تـسمح  مـا  بقدر املواطنني جلميع بالنسبة ذلك وتيسري التعليم

  .األمية وحمو الليربي للشعب عياجلما التعليم ىلإ االهتمام
  :ذلك إىل الدستور من ٨ املادة وتضيف  
ــة توجــه     ــة حنــو سياســتها اجلمهوري ــة فــرص كفال ــبل للعمال ــشةامل وُس ــع عي  جلمي

 والــصحة الــسالمة مرافــق تعزيــز وحنــو وإنــسانية، عادلــة ظــروف يف متييــز دون املــواطنني
  .العمل جمال يف والرفاه

 مـنح  وبالتايل، إنفاذها، لعدم مقبوالً سبباً يكون أن ميكن ال االتفاقية نشر عدم فإن وهلذا  
  .الوطنية حياتنا جماالت كافة يف ومتساوية كاملة فرصاً املرأة

 مبقتــضاه ميكــن احلكومــة بــه التزمــت القــضائية الواليــة نطــاق خــارج نظــام أيــضاً وهنــاك  
 لـدول  االقتـصادية  للجماعـة  العليـا  احملكمـة  أُنـشئت  وقد .دعواهم إقامة املظلومني التمييز لضحايا
 يف للنظــر أيــضا ولكــن بينــها، فيمــا أو الــدول بــني القــضايا يف للفــصل فقــط لــيس أفريقيــا غــرب
 أن إىل اإلشـارة  وجتـدر  .أفريقيـا  لغـرب  الفرعـي  اإلقليم يف الشعب ورفاهية رفاه متس يتال القضايا

 واملعاهــــدات االتفاقيــــات مــــن سلــــسلة وقَّعــــت أفريقيــــا غــــرب لــــدول االقتــــصادية اجلماعــــة
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 هــذه بــني ومــن .اإلنــسان حقــوق بينــها مــن املــسائل مــن واســعة طائفــة بــشأن والربوتوكــوالت
 لـدول  االقتصادية للجماعة اجلنساين والربوتوكول اجلنسانية سياساتال املعاهدات أو االتفاقيات

ــا، غــرب ــاق أفريقي ــسان حلقــوق األفريقــي وامليث ــشعوب اإلن ــشأن وال ــرأة حقــوق ب ــا يف امل  أفريقي
 علـى  توجـد  االتفاقيـة  جلـوهر  كليهمـا  والقـضائي  القـانوين  اإلنفـاذ  فرصـة  فـإن  هنـا،  ومن .وغريها

 يف الــوطين، املــستوى علــى )١( :ســلطة أو كمرجــع االتفاقيــة إىل اإلشــارة دون رمبــا مــستويني،
 لـدول  االقتـصادية  للجماعـة  العليـا  احملكمـة  يف ،الفرعـي  اإلقلـيم  مستوى وعلى )٢( ليربيا، حماكم
  .أفريقيا غرب

 املخالفـة  غـري  القـوانني  مـع  تتوافق لكي احمللية األوضاع مع االتفاقية مواءمة يتعني أنه غري  
 قـانون  فقـط  لـيس  بـذلك  يقـضي  كمـا  ،نـشرها  أيـضاً  يتطلب وهذا .وتطبيقها هاإنفاذ ستعزز اليت

  .أيضا ليربيا دستور وإمنا اخلارجية العالقات
  

  تعريف التمييز ضد املرأة: ١املادة   -ثالثا   
  

 أو تفرقــة أي “املــرأة ضــد التمييــز” مــصطلح يعــين االتفاقيــة، هــذه ألغــراض    
 مــن النيـل  أغراضـه  أو آثــاره مـن  ويكـون  اجلــنس أسـاس  علـى  يــتم تقييـد  أو اسـتبعاد 
 واحلريـات  اإلنـسان  حبقـوق  واملـرأة،  الرجـل  تـساوي  أسـاس  على للمرأة، االعتراف
 أي يف أو واملدنيـة  والثقافية واالجتماعية واالقتصادية السياسية امليادين يف األساسية
 بغض هلا اوممارسته هبا متتعها أو احلقوق هبذه للمرأة االعتراف إبطال أو آخر، ميدان
  .الزوجية حالتها عن النظر

  تعريف التمييز    
 الــذي املــصدر النحــو هــذا علــى وهــو .البلــد يف األعلــى القــانون الليــربي الدســتور يعــّد  ١-٣

 وتـنص  .هـا عتطوي يـتم  الـيت  الدوليـة  املعاهـدات  التزامـات  ذلـك  يف مبـا  القـوانني،  مجيـع  منـه  ُتستمد
ــذ املتــصل اجلــزء يف الدســتور مــن ٢ املــادة  األعلــى القــانون هــو الدســتور هــذا” :أن علــى لكب

 يف واألشــخاص الــسلطات مجيــع علــى وتــسري ملزمــة قــوة ألحكامــه وتكــون لليربيــا واألساسـي 
 أهنـا  يتـضح  لـوائح  أو أعـراف  أو مراسـيم  أو أساسية نظم أو قوانني وأي ...اجلمهورية أحناء مجيع

  .“قانوين رأث ذات وغري الغية تعارضها بقدر تعترب سوف معه تتعارض
 اجلـنس  أسـاس  علـى  التمييـز  وحيظـر  واملـرأة  الرجـل  بني املساواة الليربي الدستور ويكفل  ٢-٣

  :التالية للمواد وفقاً
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 بـصرف  األشـخاص،  جلميـع  يكـون ” :يلـي  مـا  علـى  الدسـتور  مـن  )ب( ١١ املادة تنص  
ــاً فــرد،لل املكفولــة األساســية واحلريــات بــاحلقوق التمتــع يف احلــق ...اجلــنس ...عــن النظــر  رهن

 األساسـية  احلريـات  أن أساسية بصورة ١١ املادة وتعين .“الدستور يف عليها املنصوص بالشروط
 ١١ املـادة  وتؤكـد  .اجلـنس  عـن  النظـر  بـصرف  األشـخاص  مجيـع  هبـا  يتمتـع  الدسـتور  يكفلها اليت

 متـساوون  األشـخاص  مجيـع ” :اجلـنس  عـن  النظـر  بـصرف  األشخاص مجيع صفة على أيضاً )ج(
  .“القانون أمام املتساوية احلماية هلم يستحق ولذلك قانون،ال أمام
 منفـصلتان  املادتـان  وهاتـان  .أيـضاً  املوضـوع  هـذا  الدستور من ١٨ و ٨ املادتان وتتناول  ٣-٣
  .والعمل العمالة :االتفاقية من ١١ املادة إطار يف
 هنـاك  ولـيس  ،املـرأة  ضـد  التمييـز  أشـكال  مجيـع  علـى  القـضاء  اتفاقيـة  طويعت بعد يتم ومل  ٤-٣

 مبوجـب  املطلوب النحو على ليربي قانون أي يف أو الليربي الدستور يف املرأة ضد للتمييز تعريف
 تـنص  أو التمييـز،  مـن  املـرأة  حتمـي  أو التمييـز  صـراحة  حتظـر  قـوانني  أيضاًَ هناك وليست .االتفاقية
  .واملرأة الرجل بني املساواة على حتديداً

 سياسـات  انتـهاج  علـى  وتوافـق  أشكاله، جبميع املرأة ضد مييزالت األطراف الدول وتدين  ٥-٣
 تتعهـد  الغايـة،  هلـذه  وحتقيقـاً  .إبطـاء  ودون املمكنـة  الوسـائل  جبميع املرأة ضد التمييز على للقضاء

  :يلي مبا
  

  االلتزام بالقضاء على التمييز: ٢املادة   -رابعا   
  

 أن علـى  وافـق وت املـرأة  ضـد  التمييـز  أشـكال  مجيـع  األطراف الدول تشجب    
 املـرأة،  ضـد  التمييـز  علـى  القضاء سياسة إبطاء، ودون املناسبة الوسائل بكل تنتهج،
  :يلي مبا بالقيام تتعهد لذلك، وحتقيقا

 أو الوطنيــة دســاتريها يف واملــرأة الرجــل بــني املــساواة مبــدأ جتــسيد  )أ(    
 وكفالـة  اآلن، ىتحـ  فيهـا  أُدمـج  قـد  املبـدأ  هذا يكن مل إذا األخرى، املناسبة تشريعاهتا
  األخرى؛ املناسبة والوسائل القانون خالل من املبدأ هلذا العملي التحقيق

 يقتـضيه  ما ذلك يف مبا وغريها، التشريعية التدابري من املناسب اختاذ  )ب(    
  املرأة؛ ضد متييز كل حلظر جزاءات، من األمر

 الرجـل  مـع  ةاملـساوا  قـدم  علـى  املـرأة  حلقوق القانونية احلماية إقرار  )ج(    
 االختــصاص  ذات الوطنيــة احملــاكم  طريــق عــن  للمــرأة، الفعالــة  احلمايــة وضــمان

  متييزي؛ عمل أي من األخرى، العامة واملؤسسات
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 املــرأة، ضــد متييزيــة ممارســة أو عمــل بــأي االضــطالع عــن االمتنــاع  )د(    
  االلتزام؛ وهذا يتفق مبا العامة واملؤسسات السلطات تصرف وكفالة

 مــن املــرأة ضــد التمييــز علــى للقــضاء املناســبة التــدابري مجيــع اذاختــ  )هـ(    
  مؤسسة؛ أو منظمة أو شخص أي جانب

 إلغـاء  أو لتعـديل  التـشريع،  ذلـك  يف مبـا  املناسـبة،  التدابري مجيع اختاذ  )و(    
  املرأة؛ ضد متييزاً تشكل اليت القائمة واملمارسات واألعراف واألنظمة القوانني

 ضـد  متييـزاً  تـشكل  الـيت  الوطنية العقوبات قوانني امأحك مجيع إلغاء  )ز(    
  .املرأة

   بني اجلنسنياواةالقوانني والسياسات من أجل تعزيز املس    
 بــاحلقوق التمتــع اجلــنس، عــن النظــر بــصرف األشــخاص، جلميــع الدســتور يكفــل بينمــا  ١-٤

 التمييزيـة  واملمارسـات  للتمييـز  رمسـي  تعريـف  وجـود  عـدم  من الرغم وعلى األساسية، واحلريات
ــاً ــادة وفق ــن ١ للم ــة، م ــزم االتفاقي ــا تلت ــز ليربي ــوق بتعزي ــرأة حق ــن امل ــف خــالل م ــوانني خمتل  الق

  .الوطنية والسياسات
ــانوين اإلصــالح مــن وكجــزء  ٢-٤ ــد الق ــشريعان صــدر احلــرب، بع ــسيان ت ــا رئي ــزة حقق  قف

 ٧٠-١٤ نيالقــسم تعــديل التحديــد، وجــه علــى مهــاو .واملــرأة الرجــل بــني املــساواة حتقيــق حنــو
 الـذي  االغتـصاب  وقـانون  ،)٢٠٠٥( اجلديـد  العقوبـات  قـانون  مـن  ١٤ الفـصل  من ٧١-١٤ و

 العــدواين االغتــصاب ألشــكال بالنــسبة احليــاة مــدى عقوبــة ويفــرض اجلمــاعي االغتــصاب حيــرم
 حـق  املتزوجـة  للمـرأة  يعطـي  الـذي  ،١٩٩٨ لعـام  الُعريف القانون يف احلقوق يف واملساواة حتديداً،
 احليــاة، مــدى الــسجن هــي االغتــصاب قــانون النتــهاك عقوبــة وأقــصى ).اإلرث قــانون( اإلرث
 دوالر ١ ٠٠٠ قـدرها  غرامـة  هي اإلرث قانون مبوجب حقوقها من املرأة حلرمان عقوبة وأقصى
 االسـتثنائني،  هـذين  عـن  النظـر  وبـصرف  ).املتحـدة  الواليـات  دوالر مـن  دوالراً ١٦,٠٠( ليربي

 قـانون  ويعـد  .واملـرأة  الرجـل  بني للمساواة اخلصوص وجه على تصدىت قوانني أي بعد تصدر مل
  .التعليم يف والفتاة للمرأة املساواة حتقيق حنو أخرى هامة خطوة واإللزامي احلر التعليم

 املـساواة  تعزيز أجل من احلامسة العمل وخطة السياسات من عدداً أيضاً ليربيا واعتمدت  ٣-٤
 نـوع  علـى  القـائم  بـالعنف  اخلاصـة  الوطنيـة  العمـل  خطـة  ذلـك  يف امبـ  املـرأة،  ومتكـني  اجلنسني بني

 وخطـة  ،)٢٠٠٧( الفتيات تعليم وسياسة ،)٢٠٠٧( الوطنية الصحة وسياسة ،)٢٠٠٦( اجلنس
 ).٢٠١١-٢٠٠٨( الفقـر  مـن  احلـد  اسـتراتيجية  وكذلك ،)٢٠٠٦( لإليدز االستراتيجية العمل
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 يف التفـصيل  مـن  مبزيـد  العمـل  وخطط ياتواالستراتيج والسياسات القوانني هذه تناقش وسوف
  .الصلة ذات االتفاقية مواد إطار

  استمرار التمييز يف املمارسة العملية    
 ويطبــق أمريكــي - األنغلــو العــام القــانون علــى يقــوم نظــام :مــزدوج قــانوين نظــام هنــاك  ٤-٤

 ممارسـات  علـى  ئمالقا العريف القانون هو آخر ونظام حديثاً، املتعلمني السكان على كبرية بدرجة
 عـن  املزدوجـة  احلوكمـة  نظـام  تقـنني  وجيـري  .األصليني السكان لقطاع بالنسبة مكتوبة غري قبلية
 يطبـق  الذي ،‘)العريف القانون( ليربيا من اخللفية للمنطقة املنظمة املنقحة واللوائح القواعد’ طريق
 نوعـاً  عشر ستة يوجد فإنه يا،ليرب يف رئيسية عرقية مجاعة ١٦ لوجود ونظراً .الريفية املناطق على
 الـنظم  مـن  واسـعة  لطائفـة  الريفيـة  املنـاطق  يف املـرأة  تتعـرض  لـذلك،  ونتيجـة  .العرفيـة  القوانني من

 القـانون  حبمايـة  حتظـى  الـيت  احلـضرية،  بنظريهتـا  مقارنـةً  أقـل  حبمايـة  وحتظـى  والقانونية االجتماعية
 القـانون  ويعـد  .واإلرث الـزواج  مسائل يف العريف القانون ويطبق .غريه دون له وختضع األساسي
 .اإلنــاث وختــان املبكــر، الــزواج بينــها مــن الــضارة، املمارســات مــن عــدد عــن مــسؤوالً العــريف
 يف تنـشأ  الـيت  املـسائل  علـى  يطبـق  ال كمـا  .الدسـتور  مـع  يتعارض عندما العريف القانون يطبق وال
 املـسائل  هـذه  إحالـة  العـريف  القانون مسؤويل من ُيطلب احلاالت، هذه ويف .اجلنائي القانون إطار
 ترتـب  ومـا  احلـرب  أثنـاء  خاصـة  - العمليـة  املمارسـة  يف ولكـن  .املختـصة  القانونيـة  السلطات إىل

 العــريف القــانون إطــار يف املــسائل يف الفــصل كــان - والقــضائية القانونيــة للــنظم تــدمري مــن اعليهـ 
  .القانوين النظام من مراجعة دون جيري
 تقريبـاً،  القـضائية  األجهـزة  كافـة  تنـشيط  بإعـادة  إنـشائها  منـذ  احلكومـة  ذههـ  قامت وقد  ٥-٤
 يف والــشفافة امليــسرة العدالــة تــصريف بغــرض كــبرية إصــالحات وأجــرت الــشرطة، ذلــك يف مبــا
 .لـه  التصدي جيري أيضاً أساسياً عنصراً العريف القانون مبوجب األحكام إصدار نظام ويعد .البلد
 بالتعـذيب  احملاكمـة  تـسمى  ممارسـة  واسـع  نطـاق  على الريفية املناطق يف تطبق املثال، سبيل وعلى

 اجلانــب هــي املــرأة وكانــت باجلرميــة؛ لالعتــراف أو املزعــومني املتــهمني مــن االعترافــات النتــزاع
 اختـذهتا  الـيت  اإلصـالحات  بـني  مـن  وكـان  .متناسـبة  غـري  بـصورة  املشينة املمارسة هلذه املستهدف
 الـدوليني  كاءالـشر  مـع  بالتعـاون  الداخليـة  وزارة بـدأت  وقـد  .بالتعـذيب  ةاحملاكمـ  إلغـاء  احلكومة

 القـضاء  حتـديات  عن عشرة اخلمس املقاطعات يف التقليديني للزعماء تشاورية عمل حلقات عقد
 العـام،  احملـامي  مكتـب  خالل من أيضاً، العدل وزارة وتعارض .الضارة التقليدية املمارسات على

 املقاطعـات،  يف املـدعني  بتدريب اقترنت االدعاء، سياسة يف حتول هناك وكان بالتعذيب احملاكمة
  .اجلرائم هذه مثل يف احملاكمات عدد زيادة لضمان
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 حمـددة  أحكامـاً  تتـضمن  ال فإهنـا  التمييزيـة،  املمارسـات  حتظـر  األساسـية  القوانني أن ومع  ٦-٤
 يف حمـددة  قانونيـة  أحكـام  توجد ال بينما أنه غري .الداخلي أو اخلاص اجملال يف التمييز من للحماية
 وبنـاء  احلقـوق  مـن  احلرمـان  اإلرث قـانون  حيظـر  اجلـنس،  أساس على التمييز حتظر احلاضر الوقت
 الواليـات  دوالرات مـن  دوالراً ١٦,٠٠( ليـربي  دوالر ١ ٠٠٠ قـدرها  غرامـة  يفرض ذلك على

 قــانون ويــنص .تعــينيال مبجــرد للجنــسني احلمايــة العمــل قــوانني وتــوفر .املخــالف علــى )املتحــدة
 محايـة  ويـتعني  .العرفيات للزوجات الشرعية الزوجة هبا تتمتع اليت احلقوق مجيع منح على اإلرث
 اإلجبــاري الــزواج أن علــى القــانون يــنص هــذا، عــن وفــضال .العرفيــة للزوجــة اإلنــسان حقــوق
 اسـترداد  ظـر وحي اإلجبـاري؛  الـزواج  وحيظـر  قـانوين؛  غـري  املتـوىف  الـزوج  أقـارب  أحد من لألرملة
 العرفيـة  الزوجة عليها حصلت اليت املمتلكات وتعد األمساء؛ وإفشاء الكهنة أمام واالعتراف املهر
 اآلبــاء علــى وحيظــر زوجهــا؛ دون هلــا خاصــاً لكــاًمِِ الــزواج أثنــاء أو الــزواج قبــل إمــا امتلكتــها أو

  .بناهتم أزواج اختيار
 حمـدودة  الريفيـة،  واملنـاطق  املقاطعات يف يماس ال القضاء، إىل املرأة وصول إمكانية وتعد  ٧-٤

 أو القـوانني  إنفـاذ  جمـال  يف سـواء  املـوظفني  كفايـة  موعـد  احملـاكم،  تـدمري  تعقيـدها  من وزاد للغاية
 املتراكمــة، القــضايا مــع التعامــل علــى احلــايل القــضائي النظــام قــدرة وعــدم القــضايا، يف الفــصل
 احلكومـة  وتقوم .القوانني إنفاذ على للقائمني لبيةلسا واملواقف باحلقوق احملدودة املعرفة وكذلك

 ملــوظفي املالئــم التــدريب وتقــدمي البلـد  أحنــاء مجيــع يف احملــاكم تأهيـل  إلعــادة تــدابري باختــاذ حاليـاً 
 العـدل  وزارة وتقـوم  .والقانونيون القضائيون، واملسؤولون املدعون، بينهم ومن القضائي، النظام
 وحـدة  نـشاء إل خطة املبادرات وتشمل .القضاء إىل الوصول فرص لتحسني خطوات ذاختاب أيضاً

 العنـف  جـرائم  وحـدة  وإنـشاء  باملقاطعـات،  القـضايا  يف الفـصل  علـى  للمـساعدة  املتجولة االدعاء
 املقاطعــات؛ يف مــؤهلني مــدعني بتعــيني والتوصــية اجلــنس؛ نــوع علــى القــائم والعنــف اجلنــسي
 علــى يركــز الــذي االدعـاء  دليــل وتطــوير تـدريب ال طريــق عــن احلاليـة  املهــارات حتــسني وكـذلك 
 أيـضاً  العـدل  وزارة وتواصـل  .اجلـنس  نـوع  علـى  القـائم  والعنف اجلنسي العنف جرائم يف الفصل
  .االدعاء خدمات لتحسني العمل تقييم
 النـساء  فـيهم  مبـن  املـدنيني  ومحايـة  اإلنسان حبقوق التمتع يف حتسن حدوث الواضح ومن  ٨-٤

 أن كمـا  .ليربيـا  أحنـاء  مجيـع  يف اإلنـسان  حقـوق  رصـد  أجهزة وتواجد شرن طريق عن واألطفال،
 كتـدبري  أيـضاً  يعمـل  اإلنسان حقوق محاية لرصد احمللية اجملتمعات على قائمة موازية آليات إنشاء
  .واحلماية للوقاية

 تقـدم  احلكوميـة  غري املنظمات أن غري .املدنية القضايا يف حالياً القانونية املعونة تتوفر وال  ٩-٤
 حكوميــة غــري منظمــة وهــي ليربيــا، حماميــات رابطــة تقــدم املثــال، ســبيل وعلــى .املــساعدة بعــض
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 رابطـة  وتقـدم  .االغتـصاب  لضحايا سيما وال للمرأة، جمانية قانونية خدمات املرأة، حقوق تناصر
 التمــاس عــن عجــزهن بــسبب امللكيــة حقــوق مــن احملرومــات للنــساء املــساعدة أيــضاً احملاميــات

 القـائم  العنـف و اجلنسي العنف جرائم وحدة طريق وعن أخرى، ناحية ومن .القانوين صافاالنت
 ضـحايا  مـن  للنـساء  املساعدة والتنمية اجلنسني بني املساواة شؤون وزارة تقدم اجلنس، نوع على

 النــساء مــصاحل حلمايــة التــدخل طريــق عــن اجلــنس نــوع علــى القــائم للعنــف املختلفــة األشــكال
 دون وديـة  بـصورة  املنازعـات  تـسوية  علـى  غالباً االستراتيجية وتعمل .كاملة رةبصو املتقاضيات

  .املتقاضيات النساء ومصاحل حبقوق املساس
  اجلزاءات والعقوبات بالنسبة للتمييز ضد املرأة    

  .املرأة ضد للتمييز بالنسبة حمددة عقوبات أي حالياً توجد ال  ١٠-٤
  أة وحتسينهاالتدابري الالزمة للنهوض حبالة املر    

 إنـشاء  ذلك يف مبا كاملة، بصورة والقضائية اإلدارية النظم لتشغيل إجراءات اختاذ ينبغي  ١١-٤
 يتعلـق  فيمـا  سـيما  وال اإلنـسان،  حلقـوق  الدوليـة  للمبـادئ  وفقـاً  عامة ودائرة مستقلة قضائية هيئة

 الفرصـة  تتيحل اإلنسان وقحلق مستقلة جلنة تشكيل إعادة جيري الغاية، هلذه وحتقيقاً .املرأة حبماية
 حقـوق  تعزيـز  جانـب  إىل االنتـصاف،  لطلب اإلنسان حقوق انتهاكات من عانوا الذين للضحايا
 والتنميـة  اجلنـسني  بـني  املـساواة  شـؤون  وزارة قـدرات  بنـاء  جيـري  ذلـك،  إىل وباإلضافة .الشعب
 إنـشاء  أيـضاً  جيـري و .املـرأة  حقوق سيما ال األجناس مجيع حقوق حبماية للمبادرة العدل ووزارة
 احلكومـة  لتزويـد  العـدل  وزارة يف اجلـنس  نـوع  علـى  القائم والعنف اجلنسي العنف جلرائم وحدة
 وكـذلك  اجلـنس  نـوع  علـى  القـائم  والعنف اجلنسي العنف قضايا يف الفصل على الالزمة بالقدرة
 العـدل  وزارة مـن  مبـدعني  املـزودة  الوحـدة  وهـذه  .ءالقـضا  إىل العنـف  هذا ضحايا صولو ضمان

 اجلــنس، علــى القــائم والعنــف اجلنــسي العنــف جــرائم علــى خصيــصاً مــدربني قــانونيني وحمققــني
 واالنتـهاكات  االعتـداءات  حـوادث  عن الناشئة اجلنائية القضايا يف والفصل التحقيق تتوىل سوف

 التركيـز  مـع  اجلنـسي،  واالسـتغالل  اجلمـاعي،  واالغتـصاب  واالغتـصاب،  احملـارم،  وزنا اجلنسية،
 هـذه  إنـشاء  مـن  وكجـزء  .واألطفـال  األحـداث  من بالضحايا املتعلقة القضايا على خاص لبشك

 القـائم  والعنـف  اجلنـسي  العنـف  قـضايا  يف االدعـاء  علـى  يركـز  ادعـاء  دليل غةاصي جتري الوحدة،
 لـسرعة  القـضائية  اهليئة إطار يف خاصة حماكم إنشاء جيري ذلك، إىل وباإلضافة .اجلنس نوع على

  .االغتصاب اياقض يف الفصل
 وصـياغة  لإلصـالح  خطـة  ووضـع  للقـوانني  شامل استعراض إلجراء ملحَّة حاجة وهناك  ١٢-٤

 باملـساواة  خـاص  قـانون  إصـدار  أخرى، أمور ضمن اجلهد، هذا يشمل أن وميكن .جديدة قوانني
 ٢٠٠٨ عـام  يف ُتنـشأ  وسـوف  .التعـاريف  بعـض  يف الثغـرات  مثـل  القائمـة،  الثغرات بعض ملعاجلة
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 حلمايـة  ومتعارضـة  متييزية قوانني أي استبعاد يف والشروع احلالية القوانني الستعراض قانونية جلنة
 إصـالح  أيضاً جيري وسوف .الدستور يف عليه املنصوص النحو على األساسية واحلقوق احلريات
 إدارة وتقـوم  .الفقـر  مـن  احلـد  اسـتراتيجية  يف جـاء  كما ،٢٠١١-٢٠٠٨ الفترة خالل دستوري
 هـذه  مجيـع  مـن  غـرض الو .القوانني باستعراض ليربيا يف املتحدة األمم لبعثة التابعة نساناإل حقوق

 القــضائية، الــدعاوى يف فقـط  لــيس اجلنـسانية  االعتبــارات إدمـاج  هــو واجلاريـة  املقــررة املبـادرات 
 عنــد ويرجــى .املختلفــة املبــادرات هــذه عــن ينــتج قــد الــذي القــانوين الــصك مــضمون يف وإمنــا

 حتـصل  لكـي  مكانتـها  مـن  واحلـط  املرأة ضد التمييز إزالة يتم أن العمليات، هذه نفيذوت استكمال
  .املطاف هناية يف حالتها ولتحسني اجملتمع يف تستحقه الذي املكان على املرأة

  
    ٣ املادة -خامسا   

 الـــسياسية امليـــادين ســـيما وال امليـــادين، مجيـــع يف األطـــراف الـــدول تتخـــذ    
 التــشريع، ذلــك يف مبــا املناســبة، التــدابري كــل والثقافيــة، يةواالقتــصاد واالجتماعيــة

 اإلنـسان  حقـوق  ممارسـة  هلـا  لتـضمن  وذلـك  الكـاملني،  وتقـدمها  املـرأة  تطـور  لكفالة
  .الرجل مع املساواة أساس على هبا والتمتع األساسية واحلريات

  اآلليات واملؤسسات    
  وزارة شؤون املساواة بني اجلنسني والتنمية    

 االقتـصادية  والـشؤون  التخطيط وزارة يف والطفل للمرأة وحدة أُنشئت ،١٩٩٥ عام يف  ١-٥
  .ليربيا يف والطفل باملرأة النهوض وتعزيز والطفل املرأة بقضايا لالهتمام

 بـني  املـساواة  شـؤون  وزارة أُنـشئت  عنـدما  ٢٠٠١ عـام  حـىت  قائمة الوحدة هذه وظلت  ٢-٥
 اجلنـسني  بـني  املـساواة  شـؤون  قـانون ( تـشريعية ال يئـة اهل عن صدر قانون مبوجب والتنمية اجلنسني
 والتنميـة  اجلنـسني  بني املساواة شؤون وزارة بإعطاء القائم التنفيذي القانون عدل الذي )والتنمية
  .ومنائه الطفل ومنو ورفاهها باملرأة النهوض لكفالة التفويض

 وأضـاف  والتنميـة  اجلنـسني  بـني  املساواة شؤون وزارةل املمنوح التفويض القانون دَّدحو  ٣-٥
ــوزارة أن ــي ال ــة ه ــدة الوكال ــسيق” الرائ ــود لتن ــة اجله ــاج احلكومي ــارات إلدم ــسانية، االعتب  اجلن

  .“الطفل ومناء املرأة، ومتكني اجلنسني، بني املساواة على والتركيز
 مـا  الرائـدة  الوكالـة  بوصـفها  والتنميـة  اجلنـسني  بـني  املـساواة  شـؤون  وزارة دور ويشمل  ٦-٥
  :يلي

  السياسات؛ تنسيق  •  
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  املعلومات؛ تقاسم  •  
  التوافق؛ بناء  •  
  اجلنسانية؛ للسياسات الوطنية األهداف مع القطاعية الربامج ملواءمة التوجيهات تقدمي  •  
  التأثري؛ وممارسة الدعوة  •  
  .الوطنية اجلنسانية السياسات لتنفيذ املوارد تعبئة  •  
 حكوميـة  ووكـاالت  وزارات مـع  تعمل فإهنا زارة،للو املمنوح التفويض تنفيذ سبيل ويف  ٧-٥

ــع كــثرية ــة منظمــات وم ــة ومنظمــات دولي ــة، غــري حملي  اجلماعــات/املنظمــات وخمتلــف حكومي
  .البلد أحناء مجيع يف احمللية واجملتمعات ،والدينية اجملتمعية واملنظمات النسائية،

 تـزال  ال املـرأة،  ومتكـني  اجلنـساين  املنظـور  تعمـيم  جمـال  يف الفاعلـة  اجلهـات  تعـدد  وبرغم  ٨-٥
 بـصورة  اجلنـساين  املنظـور  إلدمـاج  املتاحـة  البـشرية  املـوارد  قـدرة  حيـث  مـن  خطـرية  ثغرات هناك
 يتعلــق فيمــا احلكومــة التــزام ترمجــة ويتطلــب .والــربامج واخلطــط القطاعيــة الــسياسات يف فعالــة

 اجلنـــساين التحليـــل لجمـــا يف القـــدرات تعزيـــز ليربيـــا يف املـــرأة ومتكـــني اجلنـــسني بـــني باملـــساواة
  .املستويات مجيع على والتقييم الرصد وكذلك والتنفيذ، والتخطيط

ــا وتتــيح  ٩-٥ ــة فرصــاً اجلديــدة ليربي  املــرأة بــني القائمــة التكــافؤ عــدم حــاالت ملعاجلــة حقيقي
 الطيبـة  الـسياسية  النوايـا  واضـح  بـشكل  وتتجلـى  .اجملـاالت  مجيع ويف القطاعات مجيع يف والرجل
  .ليربيا يف هبا والنهوض املرأة ومتكني اجلنسني بني املساواة لتعزيز لالزمةا والقيادة

  وزارة شؤون املساواة بني اجلنسني والتنميةموارد     
 الـربامج  تنفيذ عن القانونية املسؤولية والتنمية اجلنسني بني املساواة شؤون وزارة تتحمل  ١٠-٥

 ولتنفيـذ  .الوطنيـة  التنميـة  برنـامج  مـن  جزءاً نسنياجل بني العالقة تشكل أن وضمان باملرأة املتعلقة
 امليزانيـة  يف الـوزارة  خمصـصات  وبلغـت  .امليزانيـة  إطـار  يف هلـا  دعمـاً  ليربيـا  حكومـة  تقدم واليتها،
 ختـصيص  ومت ؛٢٠٠٦/٢٠٠٧ املاليـة  للـسنة  املتحـدة  الواليـات  دوالرات من دوالراً ٧٦٧ ٩٩٤
ــن دوالراً ٩٩٥ ٤٣٦ ــات دوالرات مـ ــ الواليـ ــسنة دةاملتحـ ــة للـ ــا ؛٢٠٠٧/٢٠٠٨ املاليـ  مت كمـ

ــصيص ــغ ختـــ ــن دوالراً ١ ٠٨٤ ٤٤٧ مبلـــ ــات دوالرات مـــ ــدة الواليـــ ــسنة املتحـــ ــة للـــ  املاليـــ
٢٠٠٨/٢٠٠٩.  

 واملؤســسات املاحنــة، احلكومــات جانــب مــن آخــر وماليــاً تقنيــاً دعمــاً الــوزارة وتتلقــى  ١١-٥
  .احلكومية غري الدولية واملنظمات ة،املتحد األمم منظومة ذلك يف مبا والثنائية، األطراف املتعددة
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  وزارة شؤون املساواة بني اجلنسني والتنميةالقدرة يف /التوظيف    
 ويـساعد  .اجلمهورية رئيس عيَّنه وزير والتنمية اجلنسني بني املساواة شؤون وزارة يرأس  ١٢-٥

 سام،أقــ ورؤسـاء  ومنــسقون، ومـديرون،  مــساعدان، ووزيـران  الــوزراء، نـواب  مــن إثنـان  الـوزير 
ــوزارة وتواجــه .آخــرون فنيــون وموظفــون والبحــوث، للتخطــيط وموظفــون ــاً ال  يف نقــصاً حالي
 بـصورة  واليتـها  لتنفيـذ  اللوجـستيات  وإىل كافيـاً  تـدريباً  املـدربني  املـوظفني  إىل وتفتقـر  املوظفني،

  .فعالة
 َعبالـشُ  يف معينـون  للمقاطعـات  جنـسانياً  منـسقاً  عـشر  مخسة احلاضر الوقت يف ويوجد  ١٣-٥

 .إضـافيان  موظفـان  املقاطعـات  منـسقي  مـن  منسق كل ويساعد .ةعشر اخلمس السياسية الفرعية
 متثـل  املقاطعـات  منـسقي  جانـب  مـن  الـوزارة  لوالية الفعال للتنفيذ الالزمة اللوجستيات تزال وال
  .للوزارة كبرياً حتدياً

  اآلليات األخرى لتعزيز حقوق املرأة    
 التنفيذيــة الوكــاالت/اتالــوزار يف جنــسانيني منــسقني إنــشاء يف أيــضاً الــوزارة جنحــت  ١٤-٥

 االسـتراتيجي  التوجيـه  ضـمان  وكـذلك  اجلهـود  بتنـسيق  اجلنـسانيون  املنـسقون  ويقـوم  .باحلكومة
ــم ــز املالئ ــساين املنظــور إدمــاج لتعزي ــات يف اجلن ــة ووضــع التخطــيط عملي  املــستوى علــى امليزاني
  .الوطين اجلنساين احملفل يف كأعضاء أيضاً اجلنسانيون املنسقون ويعمل .القطاعي

 حلقــة ويعتــربون بــالوزارة جنــسانيني كمستــشارين يعملــون فــإهنم ذلــك، إىل وباإلضــافة  ١٥-٥
 ومتكـني  اجلنـسني  بـني  املـساواة  لتعزيـز  القطاعيـة  والوكـاالت  الوطنيـة  اجلنـسانية  اآللية بني الوصل
  .الوطنية والربامج واخلطط السياسات يف املرأة
 املعنـيني  املـصلحة  أصحاب مجيع من ويتكون ١٩٩٨ عام الوطين اجلنساين فلاحمل ئنشوأُ  ١٦-٥

 اجلنـساين  املنظـور  إدمـاج  لـضمان  سياسـية  استشارية كهيئة احملفل ويعمل .باملرأة املتعلقة بالربامج
 .للـسياسات  التوجيهيـة  املبـادئ  ويـضع  الـوطين،  الربنـامج  مـن  جزءا ويشكل ،القطاعات مجيع يف

ــة رئــيس فــلاحمل ويــرأس ــا مجهوري  احلكومــة وأفــرع وكــاالت ورؤســاء وزراء مــن ويتكــون ليربي
 األمـم  ومنظومـة  العـايل،  التعلـيم  ومؤسـسات  احلكومية، غري والدولية احمللية واملنظمات األخرى،
  .بيجني عمل ملنهاج عشر اإلثين احلرجة اجملاالت منط على احملفل وينظم .املتحدة

 والــشؤون التخطــيط بــوزارة والطفــل املــرأة وحــدة أيَّــدت ،١٩٩٨ ســبتمرب/أيلــول ويف  ١٧-٥
 الـوزارة  جهـود  الستكمال كهيئة تعمل احلكومية غري النسائية لمنظماتل أمانة إنشاء االقتصادية

  .باملرأة والنهوض اجلنسني بني املساواة تعزيز أجل من
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 االهتمـام  يف رئيـسي  وربـد  تقـوم  للمـرأة  برملانيـة  جلنـة  الوطنيـة  التشريعية اهليئة يف وتوجد  ١٨-٥
 اجلنـسني  بـني  للعالقـة  جلنـة  أيـضاً  اهليئـة  هـذه  يف ويوجـد  .الـوطين  التـشريع  ياوقـضا  املـرأة  بشواغل
  .والصحة والطفل واملرأة

 احلفــاز دورهــا يف والتنميــة اجلنــسني بــني املــساواة شــؤون وزارة التنميــة شــركاء ويــدعم  ١٩-٥
 املتحـدة  األمـم  لـصندوق  وكـان  .احلكومـة  االتووكـ  وزارات مجيع يف اجلنساين املنظور إلدماج
ــائي ــساعدة تقــدمي يف حاســم دور للمــرأة اإلمن ــدعم امل ــيني وال ــ التقن ــساواة شــؤون وزارةل  بــني امل
 يف املـرأة  ومتكـني  اجلنـسني  بـني  املـساواة  تعزيـز  أجـل  مـن  بفعاليـة  واليتـها  لتنفيـذ  والتنمية اجلنسني
  .ليربيا
 األمـم  وكـاالت  مجيـع  يـضم  ائتالف وهو ،اجلنسانية نالشؤو يف املتخصص الفريق ويعد  ٢٠-٥

 مـن  سـيما  ال بـاملرأة،  والنـهوض  اجلنـسني  بـني  املـساواة  لتحقيـق  رئيـسياً  عنـصراً  ليربيا، يف املتحدة
  .البلد هذا يف املتحدة باألمم اخلاصة الدعم برامج خالل

 احلكوميــة، غــري يــةوالدول احملليــة املنظمــات بينــها ومــن( املــدين اجملتمــع منظمــات وتقــوم  ٢١-٥
 اخلـدمات  وتقـدمي  الـدعوة  جمـال  يف حاسـم  بدور )الدينية واملنظمات احمللية، اجملتمعات ومنظمات
 .ليربيـا  يف والثقافيـة  واالجتماعيـة  واالقتـصادية  القانونية اجملاالت يف املرأة متكني ملنظمات املباشرة
 مـن  أكثـر  هنـاك  أن إىل نميـة والت اجلنـسني  بـني  املـساواة  شـؤون  منظمـات  تقـارير /سجالت وتشري
  .ليربيا يف نسائية مجاعة/منظمة مائة

  سياسات املساواة بني اجلنسني وجوانب املساواة بني اجلنسني يف السياسات األخرى    
يوجد لدى حكومة ليربيا طائفة واسعة من الصكوك السياسية الـيت تعبِّـر عـن التزامهـا                   ٢٢-٥

وقد اختذت احلكومة بالفعل مبادرات كـثرية ملعاجلـة   . رأةبتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني امل 
  .القضايا اليت متس املرأة والفتاة

  السياسات اليت تعزز النهوض باملرأة    
  إطار السياسات اجلنسانية الوطنية    

، تـساندها جلنــة األمـم املتحــدة   وزارة شـؤون املــساواة بـني اجلنــسني والتنميـة   اسـتهلت    ٢٣-٥
وقد حتقق هذا اهلدف جزئيـاً ومتـت        . ، عملية صياغة سياسة جنسانية وطنية     االقتصادية ألفريقيا 

ــوفر      ــسانية ســوف ي ــسياسات اجلن ــة صــياغة إطــار شــامل لل ــادئ التوجيهي ــسية لوضــع  املب  الرئي
ويف إطار استراتيجية احلد مـن الفقـر، مـن املتوقـع أن تطـور الـوزارة                 . سياسات جنسانية وطنية  

  . الوطنية خالل األشهر القليلة القادمةبصورة كاملة السياسات اجلنسانية
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وقد وضعت الوزارة، بدعم تقين ومايل من شركاء رئيسيني، إطاراً خلطة عمـل وطنيـة      ٢٤-٥
وقـد ُبـذلت جهـود ملموسـة يف ليربيـا فيمـا يتعلـق         . ١٣٢٥من أجـل تنفيـذ قـرار جملـس األمـن            

 يف  ٢٠٠٠أكتـوبر   /ول تـشرين األ   ٣١ الـصادر يف     ١٣٢٥بالتنفيذ التدرجيي لقرار جملس األمـن       
 وزارة شـؤون املـساواة بـني اجلنـسني والتنميـة     وعلـى سـبيل املثـال، أُسـندت إىل     . جوانبه العامـة  

وقـد تولـت الـوزارة دور املبـادرة إلدمـاج           . مسؤولية وضع سياسات حلماية املرأة والنهوض هبا      
وباإلضــافة إىل . املنظــور اجلنــساين ووضــع املــرأة يف الوظــائف واهليئــات الرئيــسية لــصنع القــرار 

ذلك، اعتمدت احلكومة عدة مبادرات، مثل خطط املنح الدراسية املختلفة وبرامج حمـو األميـة              
والتدريب على املهارات، والغرض منـها مجيعـاً هـو تلبيـة االحتياجـات اخلاصـة للمـرأة بـصورة                    

لوطنيـة،  وتعترب هذه املبادرات برامج رائدة، وهلذا يرجى، عندما توضـع خطـط العمـل ا       . جزئية
  .منها ومحايتهاأ تكفل التصدي بصورة كافية لسالمة املرأة وأن يتم إعداد برامج

  خطة العمل الوطنية اخلاصة بالعنف القائم على نوع اجلنس    
 خطة عمل وطنية خاصـة بـالعنف        وزارة شؤون املساواة بني اجلنسني والتنمية     وضعت    ٢٥-٥

ئم العنـف اجلنـسي والعنـف القـائم علـى           القائم على نوع اجلـنس، ولـذلك أنـشأت وحـدة جـرا            
وقــد التزمــت بالوفــاء بالتزاماهتــا مبوجــب املعاهــدات الدوليــة املــصدَّقة واملوقَّعــة،   . نــوع اجلــنس

. وأنــشأت وحــدة لرصــد اخلطــوات املتخــذة للوفــاء هبــذه االلتزامــات وتقــدمي تقــارير عنــها          
أن االغتـصاب عمـل     ، الذي ينص صراحة علـى       ٢٠٠٥وأصدرت ليربيا قانون االغتصاب عام      

  ).العنف ضد املرأة: ويرد املزيد من املعلومات عن خطة العمل يف القسم املعنون. (إجرامي
  ةعليم الوطنيات التسياس    

وزارة شـؤون املـساواة   تقوم وزارة التعليم وأصحاب املـصلحة اآلخـرون، مبـا يف ذلـك         ٢٦-٥
الوطنيـة للفتيـات وسياسـات التعلـيم        ، باستعراض وتنقيح سياسات التعليم      بني اجلنسني والتنمية  

  .للجميع لضمان املساواة بني اجلنسني
  سياسات الصحة الوطنية    

 وتعـد اخلطـة     ٢٠٠٧ديـسمرب   / كـانون األول   ٥مت تنقيح سياسـات الـصحة الوطنيـة يف            ٢٧-٥
وتراعــي سياســات . االســتراتيجية للــصحة الوطنيــة الــصك الــذي صــيغ لتنفيــذ هــذه الــسياسات

 مـن هـذا   ١٢تياجات واالعتبارات اخلاصة باملرأة كما هو موضح يف املـادة     وخطة الصحة االح  
  .التقرير
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  استراتيجية ليربيا للحد من الفقر    
 / إىل حزيـران ٢٠٠٨يوليـه  /تغطي اسـتراتيجية ليربيـا للحـد مـن الفقـر الفتـرة مـن متـوز             ٢٨-٥

التكـافؤ يف  والفتـاة،   وتضع األساس لتحقيق املساواة بني اجلنسني، ومتكني املرأة و         ٢٠١١يونيه  
ــوارد وامل   ــى امل ــااحلــصول عل ــر     . زاي ــن الفق ــشمل اســتراتيجية احلــد م ــصادي، ت ويف اجملــال االقت

اعتبارات املساواة بني اجلنسني وتنفيذ السياسات االقتصادية الكليـة واجلزئيـة، وكـذلك بـرامج               
ــتم       ــز ال ــة إىل تعزي ــيت هتــدف يف النهاي ــو، وال ــشاملة للنم ــزز االســتراتيجية ال ــصادي تع كني االقت

وتسعى هذه االستراتيجية إىل هتيئـة بيئـة قانونيـة واجتماعيـة وسياسـية فعالـة ومتجاوبـة                  . للمرأة
  .وداعمة بدرجة أكرب

وتشمل استراتيجية احلد مـن الفقـر أيـضاً تـدابري ملنـع العنـف القـائم علـى نـوع اجلـنس                        ٢٩-٥
 حتقيـق مـشاركة أوسـع للمـرأة     وهي تعاجل األسباب اجلذرية للجرمية وتعمل على    . والتصدي له 

وزارة شـؤون املـساواة بـني       وهـي تعـزز أيـضاً اإلطـار املؤسـسي لـ           . يف مؤسسات األمن الوطنيـة    
 وقــدرهتا وواليتــها للقيــام بــدور قيــادي يف تطــوير وتنفيــذ ورصــد الــسياسات اجلنــسني والتنميــة

كـــذلك إدمـــاج اجلنـــسانية الوطنيـــة، واســـتراتيجية احلـــد مـــن الفقـــر، واالتفاقيـــات الدوليـــة، و 
وتلتزم احلكومـة بـضمان     . االعتبارات اجلنسانية يف اإلصالحات القانونية والدستورية واإلدارية      

تقسيم بيانات الرصد األساسية اخلاصة باستراتيجية احلد من الفقر واليت مت مجعهـا علـى أسـاس                 
ووضـع بيانـات   اجلنس، حسب االقتضاء، مما ييّسر رصد األهداف اإلمنائية لأللفية          نوع  الُعمر و 

  .قابلة للمقارنة على املستوى الدويل
وهتــدف اســتراتيجية احلــد مــن الفقــر إىل هتيئــة بيئــة متكينيــة لــدعم وتوســيع الــدور             ٣٠-٥

االقتــصادي للمــرأة والفتــاة، ومــسامهتهما يف إنعــاش االقتــصاد عــن طريــق التركيــز علــى أربعــة   
ور املــرأة يف سالســل القيمــة الريفيــة زيــادة إنتاجيــة املــرأة وقــدرهتا؛ ودعــم وتوســيع د: جمــاالت

واحلضرية؛ وزيادة مشاركة املرأة يف القطاعات غري التقليدية لالقتصاد وسـوق العمـل؛ وتعزيـز               
  .القدرة املؤسسية لليربيا على حتليل وصياغة السياسات اجلنسانية واالقتصادية

مـن إصـالح قطـاع    والغـرض  . ومن املعترف به أن املرأة عنصر مهم لضمان أمن ليربيـا        ٣١-٥
األمن يف احلكومة يف إطار استراتيجية احلد من الفقر هو إنشاء آليات حلمايـة احلريـة األساسـية          

وحتقيقا هلذه الغاية، سوف ترعى القـوات املـسلحة يف ليربيـا، وشـرطة ليربيـا الوطنيـة،               . لليربيني
الحات وســوف تكفــل اإلصــ. ومكتـب اإلصــالحات حقــوق اإلنــسان واملــساواة بــني اجلنــسني 

املؤسسية اعتماد العدالة اجلنـسانية واملـساواة بـني اجلنـسني باعتبارمهـا مـن القـيم األساسـية الـيت                    
  .تسمح بتكافؤ الفرص وحتقيق احلماية
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وفيما يتعلق بأسلوب احلكم وسيادة القانون، فإن اهلدف الرئيسي هو ضمان املـساواة               ٣٢-٥
واهلـدف مـن اإلدارة الرشـيدة هـو         .  اإلنـسان  بني الرجل واملرأة بصورة كاملة يف التمتع حبقـوق        
وهــذا أمــر أساســي يف حماربــة الظلــم والفقــر، . إتاحــة فــرص متــساوية وكاملــة جلميــع املــواطنني

حيــث أنــه يــسمح مبــشاركة املــواطنني يف القــرارات اخلاصــة مبراقبــة املــوارد، واحلــصول عليهــا    
ــاء نفــسها ك   . وختصيــصها ــدابري إلعــادة بن ــا ت ــإن   وبينمــا تتخــذ ليربي ــة، ف ــة متكافئ أُمــة دميقراطي

ولتشجيع مشاركة املـرأة    . التصدي لقضايا عدم املساواة اهليكلية وهتميش املرأة يعد أمراً حامساً         
ــع     ســوف يف احلوكمــة،  ــات واالســتراتيجيات وضــع واعتمــاد سياســات يف مجي ــشمل العملي ت

نــسني، مبــا يف املؤســسات العامــة ووكــاالت احلكومــة للتــصدي حلــاالت عــدم املــساواة بــني اجل 
ذلك مدونات السلوك، وسياسات التحـرش اجلنـسي، وسياسـات املـوارد البـشرية، وسياسـات               

  .العنف املرتيل، وسياسات عدم التمييز
ويف جمال التعليم، تلتزم احلكومة بتعميم التعليم االبتدائي وتنفيـذ خطـة العمـل الوطنيـة                  ٣٣-٥

ويـــة لتعلـــيم الفتيـــات مـــن خـــالل  التعلـــيم للجميـــع، وأعطـــت األول : ٢٠١٥-٢٠٠٤للفتـــرة 
ويعـد معـدل تـسرب الفتيـات مرتفعـاً بـشكل خـاص علـى                . السياسات الوطنية لتعلـيم الفتيـات     

  .نطاق البلد
فمـن بـني املرافـق الـصحية       . وقد تسبب عقـدان مـن الـرتاع يف تـدمري القطـاع الـصحي                ٣٤-٥

. ا تـدمرياً جزئيـاً أو كليـاً        يف املائـة منـه     ٩٥حنو   مرفقاً قبل احلرب، مت تدمري       ٣٢٥البالغ عددها   
، تقــضي بتــوفري جمموعــة مــن  )٢٠٠٧( ليربيــا بالفعــل سياســات وطنيــة للــصحة  توقــد وضــع

ومع أن خطة العمل اخلاصة بـالعنف       . اخلدمات األساسية على مجيع مستويات الرعاية الصحية      
صدي القائم علـى نـوع اجلـنس تـوفر خمتلـف التـدخالت املنتظمـة للوقايـة والتـ                  اجلنسي والعنف   

للعنـف القــائم علـى نــوع اجلـنس وتقــدم الـدعم لــضحايا هـذا العنــف، سـوف تكفــل احلكومــة       
اســتجابة سياســات الــصحة الوطنيــة العتبــارات اجلــنس وتلبيــة احتياجــات ضــحايا العنــف عــن  
طريــق وضــع وتنفيــذ مبــادئ توجيهيــة للرعايــة الــصحية اجلنــسانية، مبــا يف ذلــك بــرامج تدريبيــة 

، وإجـراء تغـيريات يف املواقـف وتـوفري الرعايـة الـصحية اإلنـسانية، مـع          ملوظفي الرعاية الـصحية   
التركيز اخلاص على املرأة والطفل بشكل عـام وعلـى ضـحايا العنـف القـائم علـى نـوع اجلـنس          

  .بشكل خاص
  

التــدابري اخلاصــة املتخــذة للتعجيــل باملــساواة بــني الرجــال : ٤املــادة   -سادسا   
    والنساء  

الــدول األطــراف تــدابري خاصــة مؤقتــة تــستهدف التعجيــل  ال يعتــرب اختــاذ   ‐ ١  
باملساواة الفعلية بني الرجل واملرأة متييزاً كمـا حتـدده هـذه االتفاقيـة، ولكنـه جيـب                  
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يستتبع بأي حـال، كنتيجـة لـه، اإلبقـاء علـى معـايري غـري متكافئـة أو منفـصلة؛               أال
يف الفــرص جيــب وقــف العمــل هبــذه التــدابري عنــدما تكــون أهــداف التكــافؤ    كمــا

  .واملعاملة قد حتققت
ال يعترب اختاذ الدول األطراف تدابري خاصة تـستهدف محايـة اُألمومـة، مبـا                 ‐ ٢  

  .يف ذلك تلك التدابري الواردة يف هذه االتفاقية، إجراًء متييزياً
تتناول هذه املادة التدابري اخلاصة املؤقتة الـيت هتـدف إىل التعجيـل باملـساواة بـني النـساء             ١-٦
لرجال، واليت ينبغي أال ُينظـر إليهـا علـى أهنـا متييزيـة ولكـن علـى أهنـا وسـيلة لتحقيـق تكـافؤ                          وا

  .الفرص لكل من الرجال والنساء على حد سواء
 بـشكل واضـح     ١٩٨٦عـام   ل وصـيغته املعدلـة      ١٨٤٧ومل يذكر الدستور الليربي لعـام         ٢-٦

غـري أن حكومـة ليربيـا       . ل واملـرأة  استخدام إجراءات إجيابية لضمان املساواة الواقعيـة بـني الرجـ          
ــة ال ســيما يف      ــة أخــرى لــضمان املــساواة الواقعي اختــذت، مــن خــالل الــسياسات، تــدابري مؤقت

  .جماالت التعليم، واملشاركة السياسية، ويف قطاع األمن
  تدابري خاصة يف قطاع التعليم    

النــسبة للنــهوض جلنــسني يف نظــام التعلــيم وعواقبــه ب احلاليــة بــني ا الفــوارقللحــد مــن   ٣-٦
باملرأة، وضعت احلكومة، من خـالل وزارة التعلـيم، سياسـات وطنيـة لتعلـيم الفتيـات يف إطـار                    

ويـــرد وصـــف مفـــصل هلـــذه الـــسياسات يف إطـــار . ٢٠٠٦يف عـــام عُتمـــدت خطـــة رئيـــسية ا
  .١٠ املادة
وقد ساعد صندوق استئماين خـاص، وهـو صـندوق ليربيـا االسـتئماين للتعلـيم، الـذي                 ٤-٦

، علـى بـدء برنـامج إيلـني جونـسون سـريليف للمـنح           ٢٠٠٥ رئيسة اجلمهورية يف عام      تصورته
، أُجـري اختبـار تأهيـل       ٢٠٠٨فربايـر   /ويف شـباط  . الدراسية لإلناث لدراسة العلـوم يف اخلـارج       

وفـضالً عـن هـذا،    . ومل ُتعلـن النتـائج بعـد   . لعشرين فتاة من أجل االلتحاق مبـدارس يف أمريكـا   
غذية العـاملي، تقـدم احلكومـة وجبـات غذائيـة مرتليـة للفتيـات فـوق سـن              وبدعم من برنامج األ   

والغرض من الوجبة املرتليـة هـو اسـتكمال    . اخلامسة عشر يف الصف الرابع واخلامس والسادس    
  .احتياجاهتن التغذوية، وبالتايل تشجيعهن على البقاء يف املدرسة

للتـدريب علـى املهـارات ولتعلـيم      ولزيادة عدد النـساء غـري اُألميـات، مت إنـشاء مراكـز                ٥-٦
ومل تتـوفر بيانـات عـن عـدد النـساء الـاليت اسـتفدن               . الكبار خاصة باملرأة يف خمتلف املقاطعات     

 ١١ ٧٠٣مــن بــرامج التــدريب علــى املهــارات حــىت كتابــة هــذا التقريــر؛ غــري أن مــا جمموعــه   
  .٢٠٠٦/٢٠٠٧سيدات التحقن بفصول تعليم الكبار يف عام 
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  نتخابية العملية االتدابري خاصة يف    
 نظامـاً للحـصص أو أي       ٢٠٠٥مل يتضمَّن القانون االنتخايب الـذي بـدأ نفـاذه يف عـام                ٦-٦

حكم حمدد لزيادة متثيل املرأة كمرشـحات بـالرغم مـن الكـثري مـن مـشاريع اقتراحـات بتعـديل                     
 أدت إىل  واملبــادئ التوجيهيــة٢٠٠٥غــري أن اإلجــراءات االنتخابيــة عــام . القــوانني االنتخابيــة

ومبجـرد  .  يف املائة من النـساء يف قـوائم مرشـحي األحـزاب الـسياسية            ٣٠إدراج ما ال يقل عن      
وضع املبادئ التوجيهية االنتخابية، قامت بعثة األمم املتحدة يف ليربيا ومنظمـات دوليـة أخـرى         

  .بتدريب ممثلي األحزاب السياسية والنساء على كيفية االستجابة هلذا التطور
تفاد كثري من النساء يف األجنحـة النـسائية داخـل األحـزاب الـسياسية مـن املبـادئ                   واس  ٧-٦

وكانت النتيجة خمتلطة حيـث بـذل بعـض         . التوجيهية لكي تتنافس على الفوز بترشيح أحزاهبن      
األحــزاب الــسياسية جهــوداً إلدراج املــرأة كمرشــحات علــى قــوائمهم احلزبيــة، بينمــا تــرددت  

يف  ٣٠ومل يـتم االلتـزام بـاقتراح ختـصيص     . قوائمهـا ات علـى   أحزاب أخـرى يف إدراج مرشـح      
ليـست هلـا أسـاس      املائة لتمثيل النساء يف مجيع األحزاب السياسية، نظرا ألن املبادئ التوجيهيـة             

  . حزباً سياسيا٢٢ًومل يلتزم هبذا املبدأ سوى حزب واحد من جمموع . قانوين
بأن املرأة من الناحية التارخييـة      الرأي  ن  وقد أعربت الناخبات والراغبات يف الترشيح ع        ٨-٦

ُحرمت من املشاركة كمرشحات وكناخبات بسبب اخلوف والعنف الـذي كـان ميـاَرس ضـد                
وهلــذا فــإن وضــع مدونــة ســلوك يعــد أداة مهمــة لتوجيــه  . عفت احلــرب مــن حدتــهااملــرأة وضــ

 هتمـيش املـرأة عـن       األحزاب السياسية واملرشحني أثناء احلملة االنتخابية والتصويت كي ال يتم         
وقـد تطوعـت األحـزاب الـسياسية املـسجلة بوضـع مدونـة              . طريق العنف واخلـداع والتخويـف     

ــة لالنتخابــات      ــة الوطني الــسلوك بــدعم تقــين مــن املعهــد اجلمهــوري الــدويل، وشــجعتها اللجن
ات اجملتمــع املــدين مبــا يف ذلــك  يــوشــاركت أيــضاً مجع. وســاعدها مستــشارو التنميــة يف ليربيــا 

ــسلوك   املنظ ــة ال ــة يف صــياغة مدون ــسائية غــري احلكومي ــدمت املــسودة إىل مكتــب  . مــات الن وقُ
املستــشار اجلنــساين التــابع لبعثــة األمــم املتحــدة يف ليربيــا الستعراضــها وإدراج منظــور جنــساين 
يتعلق بتقارير وسـائل اإلعـالم، ووثـائق اإلعـالم العـام، والـنص علـى عقوبـات النتـهاك مدونـة                      

ووافقــت األحــزاب الــسياسية بــشكل خــاص علــى مبــدأ عــدم التمييــز،  . ملــرأةالــسلوك ومحايــة ا
والتزمت باالبتعـاد عـن اللغـة املـسيئة والتحـريض القـائم علـى اجلـنس والنـوع، وتطبيـق مدونـة                       

واُتخــذت هــذه املبــادئ . الــسلوك عــن طريــق تأنيــب املخــالفني واللجــوء إىل اإلجــراء القــانوين 
  . املرأة ودعمها ومحايتهاالتوجيهية كمصدر لبناء الثقة لدى
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  تدابري خاصة يف قطاع األمن    
ويرجـع الـسبب يف هـذا إىل خمتلـف الـصور            . يسيطر الذكور على قطاع األمن الليربي       ٩-٦

ويوجـد لـدى احلكومـة الليربيـة        . دور املـرأة يف قطـاع األمـن       بـ النمطية اجلامـدة وانعـدام الـوعي        
قضي وثيقة برنـامج ليربيـا املؤقـت السـتراتيجية          وت. استراتيجية لتعزيز حقوق املرأة ومشاركتها    

 يف املائــة مــن اإلنــاث يف قطــاع ٢٠بتعــيني مــا ال يقــل عــن ) ٢٠٠٨-٢٠٠٧(احلــد مــن الفقــر 
ــدابري خاصــة لرفــع املــستوى      . األمــن ــة ت ــا الوطني ولتحقيــق هــذه النتيجــة، اختــذت شــرطة ليربي

ب للتعيني يف أكادميية الـشرطة      األكادميي لإلناث املعينات للحصول على مستوى التعليم املطلو       
وقد اسُتهل برنامج تعليمي معجَّل وموجَّه لإلنـاث الـاليت ال تتـوافر لـديهن املـؤهالت                 . الوطنية

  . امرأة من هذا الربنامج٣٠٠األكادميية املطلوبة لاللتحاق بالشرطة، وقد استفادت 
  

    األدوار والصور النمطية اجلامدة لكال اجلنسني: ٥ املادة -سابعا   
  :تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة، لتحقيق ما يلي    
تعديل األمناط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل واملرأة، هبـدف           )أ(    

حتقيق القضاء على التحيزات والعادات الُعرفية وكل املمارسات األخـرى القائمـة            
  ية للرجل واملرأة؛على فكرة دونية أو تفّوق أحد اجلنسني، أو على أدوار منط

كفالة أن تتضمن التربيـة اُألسـرية تفهمـا سـليما لُألمومـة بوصـفها                 )ب(    
لكــل مــن الرجــال والنــساء يف وظيفــة اجتماعيــة واالعتــراف باملــسؤولية املــشتركة 

تنشئة أطفاهلم وتطورهم، على أن يكون مفهوما أن مصلحة األطفال هي االعتبـار         
  .األساسي يف مجيع احلاالت

  ارسات الثقافية والتقليديةاملم    
يترسخ التفاوت بني اجلنسني وهتمـيش املـرأة يف ليربيـا يف املعتقـدات التقليديـة والدينيـة                    ١-٧

وهناك قدر كبري من الصمت االجتمـاعي والثقـايف         . اليت تصور املرأة على أهنا اجلنس األضعف      
ــة فــوارقال الــذكور، وهــو مــا يــساعد علــى تأكيــد   تفــّوقوالتأييــد لتبعيــة اإلنــاث و   االجتماعي

وتتــسبب املواقــف واملعتقــدات االجتماعيــة والثقافيــة الــسلبية ضــد دور املــرأة يف  . واالقتــصادية
وهـذه  . اجملتمع يف احلـد مـن مـشاركة املـرأة يف اإلدارة ويف صـنع القـرار علـى كافـة املـستويات              

ا واسـتمرارها، تنتقـل     املعتقدات، واليت يساعد النظام االجتماعي التقليدي والثقايف على إدامتـه         
وهذا يف الواقع ما يعمل علـى اسـتمرار التقـسيم           .  احمللية وأماكن العمل   اجملتمعاتإىل املدارس و  

ــسني؛ و     ــوع اجلــنس يف العمــل ويف أدوار اجلن ــى ن ــائم عل ــد الق ــوارقاجلام ــوق  الف  يف نظــم حق
قـرار واخنفـاض    اإلنسان وامللكية؛ وتقييد وصول املرأة إىل الوظـائف القياديـة ووظـائف صـنع ال              
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وهـــذا النظـــام اخلـــاص . مـــشاركتها يف هـــذا اجملـــال؛ واخنفـــاض مـــشاركة الفتيـــات يف التعلـــيم
  .عتقدات واملمارسات اجلنسانية هو الذي يشجع على التفاوت بني اجلنسني والتمييزبامل

  األدوار املتوقعة للرجل واملرأة يف اُألسرة    
 ليربيـة تقليديـة أن املـرأة مـسؤولة أساسـاً            يتضح من التقسيم احلايل للعمل داخـل أُسـرة          ٢-٧

أمـا الرجـل   . عن الطهي والتنظيف ورعاية األطفال وأفـراد اُألسـرة اآلخـرين مبـن فـيهم املرضـى             
والرجـل هـو رب اُألسـرة مـن الناحيـة           . فهو املسؤول عن اإلشراف العام والقيادة داخل املـرتل        

. ينظـر إليـه اجملتمـع علـى هـذا النحـو         وهو املسؤول عادة عن كسب الرزق لُألسـرة و        . التقليدية
  .وليس هناك عادة اعتراف مبسامهة املرأة يف إعالة اُألسرة

  :وتصطدم املرأة بعوائق خمتلفة، حتد من مشاركتها والنهوض هبا يف اجملتمع  ٣-٧
ــرأة بدرجــة أكــرب مــن الرجــل، عــن         )أ(   ــة الــيت تعــوق امل ــايري الُعرفي القــوانني واملع

  الئتمانات ومستلزمات اإلنتاج واملعلومات؛احلصول على األراضي وا
التحيز اجلنساين يف احلصول على اخلدمات األساسـية لتطـوير املـوارد البـشرية                )ب(  

  مثل التعليم والتدريب والرعاية الصحية؛
املمارسـات التقليديــة الــضارة مثــل ختــان اإلنـاث الــذي يــؤثر علــى االســتقرار     )ج(  

  ت؛العاطفي وعلى صحة النساء والفتيا
زوجهــا املمارســات الثقافيــة الراســخة الــيت تــسمح لوالــدّي الفتــاة باختيــار          )د(  

  وإرغامها على الزواج املبكر؛
ــسؤولياهتا         )هـ(   ــرأة وم ــسي للم ــدد والتناف ــاتج عــن اإلجنــاب املتع ــزمين، الن ــر ال الفق
قــل وعــادة مــا يــتم ذلــك دون االســتعانة بالتكنولوجيــا املــوفرة للجهــد ووســائل الن   . اإلنتاجيــة
  .املالئمة

  الصور النمطية يف الكتب املدرسية ووسائل اإلعالم    
وتظهـر  . “األب”والرجـل علـى أنـه       “ اُألم”تصور الكتـب املدرسـية املـرأة علـى أهنـا              ٤-٧

ويظهـر األوالد والفتيـات يف مراحـل تطـورهم          . املرأة أيضاً على أهنا جتمع احلطب وحتمل امليـاه        
وتقوم وسائل اإلعـالم بـإبراز   . هذه األعمال بصورة متساويةاملبكرة على أهنم ال يشاركون يف      

لــك مِِعلــى أهنــا وعلــى ســبيل املثــال، تــصور األفــالم املــرأة يف غــرب أفريقيــا   . هــذه املعتقــدات
للرجل، أو عجوز، أو رمز للجنس، أو ضـحية للعنـف، وال سـيما العنـف املـرتيل، أو عالـة، أو                

  .أُمية، أو خاضعة للرجل
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  م لتعريف املرأة حبقوقهاالربنامج العا    
وزارة خــالل الــسنوات القليلــة املاضــية، قامــت املنظمــات غــري احلكوميــة، بــدعم مــن     ٥-٧

 ومنظومة األمم املتحدة، حبمالت توعيـة عديـدة للتـصدي    شؤون املساواة بني اجلنسني والتنمية    
الغتـصاب واإلرث   وتستخدم القوانني املبـسطة عـن ا      . هلذه األفكار السلبية عن املرأة يف اجملتمع      

كأدوات لزيـادة الـوعي، وتثقيـف اجلمهـور وتعريفـه حبظـر االغتـصاب والتـصدي لـه وكـذلك                     
واســـُتخدمت العـــروض الكالميـــة، واملسلـــسالت اإلذاعيـــة،  . حقوقـــه مبوجـــب قـــانون اإلرث

والرسائل املوجهة لتعريف اجلمهور باحلاجة إىل وقـف العنـف ضـد املـرأة، مبـا يف ذلـك العنـف                     
 تقليديــة للنقــاش إلتاحــة الفرصــة للمــرأة مراكــزد ُبــذلت جهــود إلقامــة نــدوات أو وقــ. املــرتيل

وتعــد هــذه املراكــز وســيلة لالســتماع إىل الــربامج اإلذاعيــة الــيت    . ملناقــشة قــضاياها يف اجملتمــع 
وقد حققت هذه الربامج قـدراً كـبرياً مـن النجـاح يف زيـادة             . تناقش خطط احلكومة وسياساهتا   

  .أة باملشاركة يف الربامج اإلمنائيةالوعي وتعريف املر
  تدابري لتغيري األمناط االجتماعية والثقافية الضارة    

يتم ختان اإلناث عادةً للفتيات الصغريات يف األجزاء الشمالية والغربية والوسطى مـن               ٦-٧
وغالبـــاً مـــا ُتجـــري البنيـــات االجتماعيـــة واملؤســـسات . ليربيـــا، وال ســـيما يف املنـــاطق الريفيـــة

قليدية، مثل اجلمعيات الـسرية أو املـدارس الزراعيـة، عمليـة اخلتـان باعتبارهـا أحـد الطقـوس                    الت
ــشابات، حبيــث يــصعب التأكــد مــن عــدد احلــاالت     ــة للفتيــات ال ــر / شــباط٩ويف . األولي فرباي

، تغاضى وزير الداخلية يف إحـدى جلـسات االسـتماع عـن ختـان اإلنـاث بـالقول إهنـا                     ٢٠٠٧
  .حترامهاممارسة ثقافية ينبغي ا

وزارة شـؤون املـساواة   وعلى الرغم من عدم وجود قانون حيظـر ختـان اإلنـاث، تقـوم             ٧-٧
 وشركاء آخرون بتشجيع ممارسـي ختـان اإلنـاث علـى التخلِّـي عـن هـذه                  بني اجلنسني والتنمية  

وإىل جانــب محــالت التوعيــة،  . املمارســة عــن طريــق توعيتــهم باآلثــار الــضارة هلــذه املمارســة  
 علـى الـسعي   ٢٠٠٨مـايو  /رة مـع شـركائها خـالل املـؤمتر الـوطين للمـرأة يف أيـار       وافقت الـوزا  

لعقد مؤمتر للقيادات النسائية التقليدية ملناقشة اآلثار الضارة خلتان اإلناث، والـزواج اإلجبـاري     
عمليـات ختـان اإلنـاث فقـد        إجـراء   أما أولئـك الـذين قـرروا عـدم          . واملبكر للفتيات الصغريات  

  .للقيام بأنشطة بديلة مدرَّة للدخلأو منح  حصلوا على قروض
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  جهود للقضاء على الصور النمطية    
  تنقيح املناهج الدراسية    

قامت احلكومة عن طريق وزارة التعلـيم وبـدعم مـن اليونـسكو بوضـع منـهج دراسـي                     ٨-٧
ــة   ــصور النمطي ــستبعد ال ــنقح ي ــرأة     . م ــة امل ــصور الكتــب املدرســية احلالي ــال، ت ــى ســبيل املث وعل

وُتتخـذ خطـوات لتنقـيح الكتـب املدرسـية          . ضة بينما تصور الرجل كطبيـب أو مهنـدس        كممر
  .لكي تصور املرأة كطبيبة أو حمامية أو مهندسة

ومع أن احلكومة أنشأت يف الثمانينات مـن القـرن املاضـي هيئـة للرقابـة علـى األفـالم،                      ٩-٧
 ونـوادي الفيـديو أفالمـاً       ونتيجـة لـذلك، تعـرض دور الـسينما        . فإهنا ال تعمل يف الوقت احلاضر     

  . الصور النمطية للمرأةؤكدت
  العنف ضد املرأة    
  البيانات    

شــعر الليربيــون بــالفزع مــن أعمــال العنــف اجلنــسي املــشينة واملنتظمــة طــوال ســنوات     ١٠-٧
ووفقــاً ملختلــف التقــديرات الــيت أجرهتــا منظمــة الــصحة العامليــة بالتعــاون مــع وزاريت   . احلــرب

 امـرأة وفتـاة     ٢ ٨٢٨ يف املائة مـن      ٩٣، قال   )٢٠٠٦  و ٢٠٠٥  و ٢٠٠٤ (اجلنسانية والصحة 
ــيت تــضررت مــن احلــرب يف      ــة وال ــتمني إىل اجملتمعــات احمللي  مقاطعــات ١٠مت اســتجواهبن، وين

لوفا، وبونغ، ونيمبا، وكيب وماونت، وبومي، وغراند غده، وغرانـد وباسـا، ومونتـسريادو،              (
أو العنـف   /أعمال متكررة من االعتداءات اجلنـسية و      إهنن تعرضن لعمل أو     ) ومرغيب، وسينوي 

وكـان االغتـصاب،    . واستهدفت التقديرات النساء املتضررات من احلرب     . اجلنسي أثناء الرتاع  
التجـارب  يعـد مـن أسـوأ     ) يف املائـة مـن جممـوع اجمليبـات         ٧٣(مبا يف ذلك االغتصاب اجلماعي      

استخدام أجـسام غريبـة، مبـا يف ذلـك تـسليط            املؤملة وغالبا ما كانت النساء تتعرضن لالعتداء ب       
وقـد أدى اسـتخدام مثـل هـذه األجـسام إىل اإلصـابة             . الضوء الكاشف على املهبل أو املـستقيم      

 يف املائـة مـن      ٨,٥ يف املائة و     ١٥,٥بالناصور املثاين املهبلي والناصور املستقيمي املهبلي بنسبة        
  .احلاالت على الترتيب

. اع، ظـل االغتـصاب والعنـف اجلنـسي ميـثالن مـشكلة مـستمرة       وحىت بعـد انتـهاء الـرت      ١١-٧
، مل تتــوفر أي بيانــات وطنيــة عــن انتــشار األشــكال املختلفــة للعنــف ضــد   ٢٠٠٨وحــىت عــام 

 والـيت أُعلنـت     ٢٠٠٧ والـصحية يف ليربيـا عـام         ةالدميوغرافيـ  نتـائج االستقـصاءات      وتـوفر . املرأة
مجيـع التقـديرات للنـساء      (ى نوع اجلنس يف ليربيـا       مؤخراً التقديرات التالية عن العنف القائم عل      

  :)٤٩ إىل ١٥من سن 
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، ة يف املائة من النـساء للعنـف البـدين منـذ أن كـن يف سـن اخلامـسة عـشر                   ٤٤وتعرَّض    ١٢-٧
االستقـصاءات  ( يف املائة من النـساء للعنـف البـدين يف اإلثـين عـشر شـهراً األخـرية              ٢٩وتعرَّض  

  ).٢٠٠٧غرافية والصحية عام والدمي
 يف املائـة مـن      ١٧,٦أو بعـده، تعـرَّض      /ودون التفرقة بني العنف اجلنسي أثناء الـرتاع و          ١٣-٧

 يف املائـــة ملـــن تراوحـــت ٢٢وزاد هـــذا املعـــدل إىل . النـــساء خـــالل حيـــاهتن للعنـــف اجلنـــسي
 يف ٣٢ للعنـف اجلنـسي، أفـاد    نومن بني أولئك الـذين تعرضـ  .  عاماً ٣٩ إىل   ٢٥أعمارهن من   

أنه جـاء مـن   ب يف املائة منهن ١٠,٢ن هذا العنف ارتكبه أزواجهن احلاليون، وأفاد     املائة منهن أ  
ــه جــاء مــن رجــال الــشرطة واجلنــود    ٨,١أصــدقائهن احلــاليني والــسابقني، وأفــاد   ــة بأن  يف املائ

الحظ أنه ليس هناك متييز يف االستقصاءات بني أولئك اجلنـود أثنـاء سـنوات احلـرب ورجـال                   (
 يف املائـة    ١٠وال يزال االغتـصاب يـؤرق اجملتمـع الليـربي حيـث تقـول               ). الشرطة واجلنود اآلن  

يت مل تكــن هلــن أي ال عامــاً والــ٤٩ و ١٥مــن النــساء الليربيــات الــاليت تتــراوح أعمــارهن بــني 
االستقــصاءات عــام (عالقــة جنــسية بــأن أول جتربــة جنــسية هلــن فُرضــت علــيهن رغــم إرادهتــن 

٢٠٠٧.(  
 يف املائة للعنف اجلنـسي أو البـدين خـالل      ٣٦,٣زوجي، تعرَّض   وفيما يتعلق بالعنف ال     ١٤-٧

 يف املائة من النـساء املتزوجـات للعنـف اجلنـسي مـن              ١٠,٨وتعرَّض  . اإلثين عشر شهراً املاضية   
 يف املائـة للعنـف البـدين        ٣٥ يف املائة للعنف العـاطفي، كمـا تعـرَّض           ٣٥,٨أزواجهن؛ وتعرَّض   

  ).٢٠٠٧االستقصاءات عام (
  ق والشواغل األخرىالسيا    

. كان مرتكبو العنف القائم على نوع اجلنس أثنـاء الـرتاع مـن القـوات احملاربـة أساسـاً                    ١٥-٧
غري أنه بعد الرتاع أصبح املرتكبون من احملاربني السابقني أو من أفراد اجملتمع أو أفراد اُألسـرة،                 

  .واملدرسني، واألزواج
 سـيما مـن جانـب البـالغني إىل عـدد كـبري       ويؤدي االستغالل اجلنـسي بـسبب الفقـر ال      ١٦-٧

والـضغط  . للغاية من حاالت احلمـل املبكـر للمراهقـات ممـا زاد مـن عـدد اُألمهـات الـصغريات                 
اجلـنس  (سيما الفتيات، يرغمهن على ممارسـة البغـاء والعنـف اجلنـسي      االقتصادي لإلناث، وال  

وهـذا  ). ع القـوة أو الـسلطة     مقابل السلع أو الغذاء أو األمـوال وغـري ذلـك مـن رجـال يف مواقـ                 
 احلـاالت لإلصـابة بـاألمراض املنقولـة عـن طريـق االتـصال اجلنـسي، مبــا يف         أغلـب يعرضـهن يف  
. اءغـ البممارسـة   ويؤدي ذلك أيضاً إىل التسرب من املـدارس، والنفـور اجلنـسي، و            . ذلك اإليدز 

  .ىل ممارسة البغاءوفضالً عن هذا، تزداد خماطر حتّول الفتاة اليت تتعرض لالعتداء اجلنسي إ
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وينبغي أن حتصل ضحايا العنف القائم على نوع اجلنس علـى املـشورة الطبيـة واملهنيـة                   ١٧-٧
الضرورية؛ غري أن الكثري من الضحايا ال يرغنب أو يعجزن عن إجياد املساعدة املهنيـة الطبيـة أو             

. الغتــصابالــصحية أو اإلبــالغ عــن االعتــداء بــسبب الــشعور بــاحلرج وال ســيما يف حــاالت ا
وهذا األمر يزداد تعقيداً بسبب االفتقـار إىل املـال أو الفقـر أو اخلـوف مـن الوصـم االجتمـاعي             
احملتمل والنبذ، أو الفرص احملدودة للوصول إىل القانون والتعامل مع القـضايا، وكـذلك انعـدام                

مــرتكيب وفــضالً عــن هــذا، فــإن إفــالت  . الــسرية والثقــة يف املرافــق الــصحية والنظــام القــضائي 
العنف القائم على نوع اجلنس من العقوبة أسهم يف إحساس املرأة بأن هذه املـسألة ليـست هلـا                    

  .أولوية
وعلى الرغم من استعداد كـثري مـن املرافـق الـصحية السـتقبال الـضحايا، فإهنـا ليـست                      ١٨-٧

 يف مـــزودة باملعـــدات الكافيـــة وتفتقـــر إىل اإلمـــدادات والعقـــاقري والفنـــيني الـــصحيني املـــدربني
  . اخلاصةنالعيادات، والتعامل النفسي مع الضحايا لالستجابة بصورة مالئمة الحتياجاهت

  تشريعات وبرامج ملواجهة العنف القائم على نوع اجلنس    
 ١٤ مـن الفـصل   ٧١-١٤ و ٧٠-١٤أصدرت حكومة ليربيا تشريعاً بتعديل املـادتني          ١٩-٧

نص هـذا القـانون علـى أن الـشخص الـذي      وي). قانون االغتصاب (من قانون العقوبات اجلديد     
دون رغبته يرتكب جرمية االغتـصاب      ) ذكر أو أُنثى  (ميارس االتصال اجلنسي مع شخص آخر       

اغتـصاب  ( سـنوات أو مـدى احليـاة حـسب درجـة االغتـصاب           ١٠اليت يعاقب عليها بالـسجن      
خدام احلــدث، أو االغتــصاب الــذي تترتــب عليــه أضــرار جــسمانية بالغــة، أو االغتــصاب باســت

/ وقد بـدأ نفـاذ قـانون االغتـصاب اجلديـد يف كـانون الثـاين               ). السالح، أو االغتصاب اجلماعي   
  .٢٠٠٦يناير 
، فــإن ة الثامنــة عــشريهــالفتــاة للــزواج ومــع أن الدســتور يــنص علــى أن ســن قبــول     ٢٠-٧

كــذلك يــنص قــانون اإلرث علــى . الفتيــات يتــزوجن يف ســن الرابعــة عــشر يف املنــاطق الريفيــة 
  . من أي رجلةلزواج الُعريف لُألنثى دون سن السادسة عشرحظر ا

وفـضالً عـن هـذا، تــوفر    . وتنفـذ احلكومـة قـانون االغتـصاب عـن طريــق نظـام احملـاكم         ٢١-٧
 خدمات املـشورة، ورفـع مـستوى الـوعي، وإجـراء      وزارة شؤون املساواة بني اجلنسني والتنمية    

وتقـوم الـوزارة أيـضاً باإلحالـة إىل         . بـة عـن الـضحايا     ، واملناداة مبقاضاة اجلناة نيا    يااملتابعة للقضا 
  .ة إذا مل تشعر باألمان يف اجملتمع احملليموناملستشفيات ونقل الضحايا إىل مساكن مأ

كمـا أن رابطــة احملاميـات الليربيــات، الـيت كــان هلـا الفــضل الكـبري يف املطالبــة بإصــدار        ٢٢-٧
ضحايا، وتنــادي بتعزيــز ومحايــة وتطــوير  قــانون االغتــصاب، تقــدم خــدمات قانونيــة جمانيــة للــ  

  .وتقوم الرابطة أيضاً حبمالت توعية عن قانوينّ االغتصاب واإلرث. حقوق املرأة والطفل
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  وضع خطة عمل وطنية للعنف القائم على نوع اجلنس    
 نتيجــة  ٢٠٠٦نــوفمرب  /جــاءت خطــة العمــل هــذه الــيت اســُتهلت يف تــشرين الثــاين         ٢٣-٧

، بقيــادة صلحةوعمليــات تــشاركية مــن جانــب كافــة أصــحاب املــمـشاورات متعــددة وشــاملة  
وبـدأت العمليـة بـإجراء سلـسلة مـن التقـديرات            . وزارة شؤون املـساواة بـني اجلنـسني والتنميـة         

لبحث وحتليل املوقـف، وحتديـد الثغـرات يف الوقايـة واالسـتجابة، واالسـتراتيجية الالزمـة لـسّد               
واعتماد خطـة العمـل الوطنيـة للعنـف القـائم علـى             وانتهت هذه اجلهود بصياغة     . تلك الثغرات 

نوع اجلنس لإلقالل من املعدل املرتفع هلذا العنف يف اجملتمعات احمللية، وكذلك لتقـدمي الرعايـة    
وتــصّنف هــذه . اجليــدة للــضحايا باســتخدام هنــج متعــدد القطاعــات ومــشترك بــني الوكــاالت  

اجملـال  : س إىل مخـسة جمـاالت مواضـيعية       اخلطة التدخالت اخلاصة بالعنف القائم على نوع اجلن       
النفـــسي، مبـــا يف ذلـــك الـــتمكني االقتـــصادي للمـــرأة والفتـــاة، واجملـــال الـــصحي، واجملـــال         

ويقـوم كـل مـن اجملـاالت اخلمـسة بتنفيـذ            . األمـن، والتنـسيق   /القضائي، وجمال احلمايـة   /القانوين
ذلك احتياجـات النـساء     أنشطة خمتلفة لتلبية االحتياجات اخلاصة للضحايا بـصورة كاملـة، وكـ           

ــداء          ــتغالل واالعت ــك االس ــا يف ذل ــوع اجلــنس، مب ــى ن ــائم عل ــف الق ــات املعّرضــات للعن والفتي
  .اجلنسيان

  :وتلتزم خطة العمل بتحقيق ما يلي  ٢٤-٧
 سكنوضع نظام وخدمات توعية للدعم النفسي واالجتماعي، مبا يف ذلك املـ         )أ(  

  مبا يف ذلك االستغالل واالعتداء اجلنسيان؛املأمون والتمكني االقتصادي لضحايا العنف، 
قطــاع صــحي معــزز لالســتجابة بكفــاءة وفعاليــة حلــاالت العنــف القــائم علــى   )ب(  

  نوع اجلنس وتشخيصها وتنسيقها واإلبالغ عنها بناء على دالئل سريرية؛
نظــام معــزز للعدالــة اجلنائيــة حيــث يــتم الفــصل يف قــضايا العنــف القــائم علــى   )ج(  

   وحيث تراعى األصول القانونية بالنسبة للضحايا واجلناة؛نوع اجلنس،
نظام محاية وطين متطور ومتكامل وقـادر علـى منـع العنـف القـائم علـى نـوع                    )د(  

  اجلنس والتصدي له بكفاءة وفعالية؛
إطار مؤسسي معزز لتنسيق ورصد تنفيذ خطـة العمـل الوطنيـة للعنـف القـائم                  )هـ(  

 يف قضاياه، مبا يف ذلـك االسـتغالل واالعتـداء           فصل العنف وال  على نوع اجلنس للوقاية من هذا     
  .اجلنسيان
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  إنشاء فرقة عمل معنية بالعنف القائم على نوع اجلنس بالتنسيق بني الوكاالت    
 مـــن ؤها وأعـــضاوزارة شـــؤون املـــساواة بـــني اجلنـــسني والتنميـــةتـــرأس فرقـــة العمـــل   ٢٥-٧

تحدة، وكذلك الـوزارات والوكـاالت احلكوميـة        املنظمات الدولية واحمللية، ووكاالت األمم امل     
ــوع اجلـــنس    ــى نـ ــائم علـ ــربامج العنـــف القـ ــة بـ ــد أُنـــش . املعنيـ ــشرين  ئوقـ ــل يف تـ ــة العمـ ت فرقـ

  .٢٠٠٣أكتوبر /األول
  :وأهداف فرقة العمل هي  ٢٦-٧

  تقاسم املعلومات والربط الشبكي؛  -  
نس ضــد وضــع اســتراتيجيات للتــصدي جلميــع أشــكال العنــف القــائم علــى نــوع اجلــ    -  

  النساء واألطفال؛
  .من العنف القائم على نوع اجلنس والتصدي له يف املقاطعةالوقاية   -  

وزارة شــؤون املــساواة بــني اجلنــسني  العنــف القــائم علــى نــوع اجلــنس بــ  جــرائم وحــدة     
  والتنمية

وزارة شــؤون املــساواة بــني العنــف القــائم علــى نــوع اجلــنس بــجــرائم أُنــشأت وحــدة   ٢٧-٧
لـضحايا العنـف   ) املـشورة، واخلـدمات القانونيـة، واإلحالـة     ( لتقـدمي اخلـدمات      لتنميةاجلنسني وا 

القائم على نوع اجلنس، ومجع وحتليـل البيانـات عـن االجتاهـات يف هـذا العنـف ومـداه، ونـشر          
معلومــات عــن العنــف، والتوعيــة، وتــوفري التعلــيم بــشأن الوقايــة مــن العنــف القــائم علــى نــوع  

ة؛ وإجـراء البحـوث عـن العنـف ملعرفـة معـدل انتـشاره يف كـل مقاطعـة،                    اجلنس، وتقدمي الرعاي  
  .هذه املسائلوإقامة اآلليات املالئمة ملعاجلة 

وتدعم هذه الوحدة توحيد اجلهود الوطنية بصورة سلسة وناجحة للتخفيف من آثـار               ٢٨-٧
خلاصــة العنــف القــائم علــى نــوع اجلــنس يف البلــد مــن خــالل التنــسيق احملــسن لالســتراتيجيات ا

  .بالوقاية والتصدي
  التعاون مع الشرطة ومنظمات اجملتمع املدين: احلق يف احلماية    

، يف سياق جهودها لـضمان احلمايـة        وزارة شؤون املساواة بني اجلنسني والتنمية     تعمل    ٢٩-٧
لضحايا العنف القائم على نوع اجلنس، بصورة وثيقة مع وحدة املـرأة والطفـل التابعـة لـشرطة                  

وُتحـال الـضحايا إىل     . لوطنية، ومع وزارة العدل وكذلك مع منظمات حقـوق اإلنـسان          ليربيا ا 
  .ويتم االتصال بالشرطة أيضاً إللقاء القبض على اجلناة والتأكد من مقاضاهتم. الشرطة
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  ة املأمونساكنامل    
ــة  وضــعت   ٣٠-٧ ، بالتعــاون مــع وزارة الــصحة  وزارة شــؤون املــساواة بــني اجلنــسني والتنمي

املأمونـة  هـذه املـساكن     وتقـدم   . املأمونـة املـساكن   رقة العمل، مبادئ توجيهيـة إلدارة       وأعضاء ف 
وفـضالً عـن هـذا، ُيحـال الـضحايا إىل         . الدعم والرعاية لضحايا العنف القائم على نوع اجلنس       

وقامـت الـوزارة    . املأمونة اليت تديرها بعـض املنظمـات احملليـة والدوليـة غـري احلكوميـة              املساكن  
مـوال عــن طريـق الـصندوق املــشترك بـني اســبانيا والـشراكة اجلديـدة مــن أجـل تنميــة        بتعبئـة األ 

ــاء    ــة لبن ــاملرأة األفريقي ــا اخلــاص ب لــتمكني الــضحايا  مــأمون يف مخــس مقاطعــات  مــسكنأفريقي
  . منروفيا من تلقي الدعم والرعايةخارج

  
    استغالل املرأة: ٦ املادة -ثامنا   

ــداب        ــع الت ــراف مجي ــدول األط ــشريع،    تتخــذ ال ــك الت ــا يف ذل ــبة، مب ري املناس
  .ملكافحة مجيع أشكال االجتار باملرأة واستغالل دعارة املرأة

  تشريع ملنع االجتار بالنساء والفتيات    
غـري  .  قانون مكافحة االجتـار بـاألفراد حيظـر االجتـار باألشـخاص            ٢٠٠٥صدر يف عام      ١-٨

بالنـساء داخـل البلـد للقيـام باألعمـال          أنه توجد تقارير لـدى الـشرطة تفيـد بأنـه جيـري االجتـار                
ويتعــرَّض صــغار األطفــال علــى حنــو خــاص ملخــاطر االجتــار . املرتليــة، والعمــل، وممارســة البغــاء

  .ويتعرَّض ضحايا االجتار عادة لظروف عمل ومعيشة قاسية. بدرجة كبرية
تـراوح مـن   االجتـار ت هـذا  ووفقاً لقانون مكافحة االجتار باألفراد، ُتفرض عقوبات على     ٢-٨

وُيقـدَّم تعـويض نقـدي أيـضاً للـضحايا مبوجـب            . السجن لسنة واحدة أو الـسجن مـدى احليـاة         
فالقانون مل ُينشر على نطـاق واسـع بـني املـوظفني            . وجهود إنفاذ القانون ليست قوية    . القانون

  .املكلفني بإنفاذ القوانني وبني القضاة؛ ومل تكن هناك أي دعاوى خاصة بقضايا االجتار
 من رئيس اجلمهوريـة تعـيني فرقـة         ٢٠٠٥ويطلب قانون مكافحة االجتار باألفراد لعام         ٣-٨

ويف عـام   . عمل ملكافحة االجتار، يرأسها ويتناوب رئاستها وزيرا العمل والعـدل علـى الترتيـب             
ت فرقة عمل خمصصة ملكافحـة االجتـار تتكـون مـن ممثلـي احلكومـة، واملنظمـات                  ئ، أُنش ٢٠٠٦

وتضع فرقة العمـل هـذه خطـة        .  األجنبية، واملنظمات احمللية غري احلكومية     الدولية، واحلكومات 
وتعــد وزارتــا العــدل والعمــل  . عمــل ملكافحــة االجتــار، ســتكون مبثابــة توجيــه لتنفيــذ القــانون   

  .مسؤولتني يف املقام األول عن تطبيق القانون وإنفاذه
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ة مـع احلكومـة لزيـادة الـوعي         ويعمل العديد من املنظمات الدولية واحمللية غري احلكومي         ٤-٨
 وزارة شؤون املـساواة بـني اجلنـسني والتنميـة     ويوفر قسم محاية املرأة والطفل ب     . رهذا االجتا عن  

. وتوجد لدى احلكومة قدرة حمـدودة علـى تقـدمي اخلـدمات للـضحايا             . التصدي لقضايا االجتار  
لنـساء والفتيـات مـن ضـحايا      غري أن إحدى املنظمات احمللية غري احلكومية تقوم بتوفري املـأوى ل           

  .االعتداء، مبن فيهم ضحايا االجتار
  البغاء    

كما أن بيـع خـدمات املـرأة اجلنـسية بواسـطة            . البغاء عمل غري قانوين مبوجب القانون       ٥-٨
متـارس النـساء   حيث وينتشر البغاء أيضاً . شخص ثالث عمل غري قانوين غري أنه ال يزال ميارس        

  .ن أجل املال والغذاءوالفتيات الشابات البغاء م
ومــن الــصعب إىل حــد مــا إلقــاء القــبض علــى أولئــك املــشتغالت بالبغــاء وحماكمتــهن    ٦-٨

  .بسبب صعوبة تقدمي األدلة
  

    املساواة يف احلياة السياسية واحلياة العامة: ٧ املادة -تاسعا   
تتخذ الـدول األطـراف مجيـع التـدابري املناسـبة للقـضاء علـى التمييـز ضـد                       

 يف احليـاة الـسياسية والعامـة للبلـد، وبوجـه خـاص تكفـل للمـرأة، علـى قـدم               املرأة
  :املساواة مع الرجل، احلق يف

التـــصويت يف مجيـــع االنتخابـــات واالســـتفتاءات العامـــة، وأهليـــة   )أ(    
  االنتخاب جلميع اهليئات اليت ُينتخب أعضاؤها باالقتراع العام؛

فيــذ هــذه الــسياسة ويف  املــشاركة يف صــياغة سياســة احلكومــة وتن   )ب(    
  شغل الوظائف العامة وتأدية مجيع املهام العامة على مجيع املستويات احلكومية؛

املشاركة يف مجيع املنظمـات واجلمعيـات غـري احلكوميـة الـيت ُتعـىن                )ج(    
  .باحلياة العامة والسياسية للبلد

  القانوين وعرض عام/اإلطار الدستوري    
ُتجــري مجيــع االنتخابــات بــاالقتراع  ”لدســتور الليــربي، مــن ا) ب (٧٧وفقــاً للمــادة   ١-٩

 ومن حق كل مواطن ليربي بلغ سـن الثامنـة    ،السري حسبما تقرره اللجنة الوطنية لالنتخابات     
  .“ةأكثر أن ُيسجل كناخب وأن يصوت يف االنتخابات واالستفتاءات العامفعشرة 

يل باخنفـاض عـدد املـصوتني       وعلى الرغم من هذا احلكم الدستوري، اتسم املوقف احلا          ٢-٩
ــاء االنتخابــات  علــى خمتلــف منخفــضة املــرأة متثيــل ونتيجــة لــذلك، ال تــزال نــسبة  . للمــرأة أثن
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وميكــن أن يعــزى ذلــك إىل عــدة عوامــل مــن بينــها . مــستويات احليــاة الــسياسية واحليــاة العامــة
  .اخنفاض مستوى تعليم املرأة

قوة االقتصادية، حيث أهنا توجـد لـدى قليـل          وهناك عامل آخر وهو افتقار املرأة إىل ال         ٣-٩
ويف معظــم اُألســر الليربيــة، يعتــرب . مــن النــساء الوســائل االقتــصادية للمــشاركة يف االنتخابــات 

دخل اُألسـرة؛ ومـن املتوقـع عـادةً أال تتخـذ املـرأة قـرارات                يف  الرجل على أنه العائل، ويتحكم      
ملشاركة يف األنشطة اليت تكـون هلـا مترتبـات          وهذا املوقف جيعل املرأة عاجزة عن ا      . مالية هامة 

  .مالية مثل االنتخابات
ــرأة يف        ٤-٩ ــشاركة امل ــن م ــضعف م ــث ي ــل ثال ــاك عام ــةوهن ــل يف  العملي ــة ويتمث  االنتخابي

ففي معظم الثقافات الليربية، ال يتوقع من املـرأة تـويل القيـادة أو التحـدث                . املعتقدات التقليدية 
علــى األنــشطة املرتليــة مثــل الطهــي، وتنظيــف املالبــس، ورعايــة ويقتــصر دور املــرأة . يف العلــن
وهـذه  . وليس من املتوقع أن تتنافس املـرأة يف االنتخابـات أو تظهـر كشخـصية عامـة             . األطفال

وهناك أيضاً عدد من النساء املـسجالت       . الفكرة جعلت الكثري من النساء يبتعدن عن السياسة       
 ويتوقـع مـن معظـم النـساء عـادة مـساندة احلـزب               .كأعضاء يف األحزاب أقل من عدد الرجـال       

  .الذي خيتاره الزوج
 أساســية لــضمان أن ٢٠٠٥وكانــت الثقافــة العامــة للنــاخبني بالنــسبة النتخابــات عــام   ٥-٩

يتــصرف املواطنــون واألحــزاب الــسياسية واملرشــحون بطريقــة تــشجع علــى إجــراء انتخابــات    
 أدى وجـود أفـراد األمـن املـدربني يف مجيـع             فقـد . سلمية، وقبول نتائج االنتخابات، والتـسامح     

مراكز االنتخاب على نطاق البلد إىل هتيئة بيئة مأمونـة، خاصـة بالنـسبة للنـساء، الـاليت شـعرن                    
وفضال عن هـذا، فـإن وجـود أفـراد أمـن            . لإلدالء بأصواهتن عند  باخلوف من نظرائهن الذكور     

  . من النساء على التصويتاًريراكز االقتراع شجع كثمبمن النساء وموظفات لالنتخابات 
 اجلهــود املبذولــة لتنفيــذ تــدابري خاصــة مؤقتــة ٤ مــن املــادة ١وتنــاقش يف إطــار الفقــرة   ٦-٩

  .٢٠٠٥ترتبط بانتخابات عام 
  ٢٠٠٥مشاركة املرأة يف انتخابات عام     

 يف املائة مـن الـسكان، فإهنـا ال تـشارك بـصورة كاملـة يف عمليـة           ٥٢مع أن املرأة متثل       ٧-٩
ــرارصــن ــام   . ع الق ــات ع ــل   ٢٠٠٥ففــي انتخاب ــرأة متث ــني   ١٤، كانــت امل ــن ب ــة فقــط م  يف املائ
.  يف املائـة مـن جممـوع النـاخبني املـسجلني       ٥٠مرشحني لالنتخابات مع أهنا كانت متثـل         ٨٠٦

ــات أن   ــائج االنتخاب ــشيوخ    ١٧ أو مخــسة أعــضاء وأظهــرت نت ــة مــن أعــضاء جملــس ال  يف املائ
 مقاعـد يف    ةعـضواً كـانوا مـن النـساء، يف حـني فـازت املـرأة بتـسع                 ٣٠املنتخبني البالغ عددهم    

  . يف املائة١٤ مقعداً، وهو ما ميثل ٦٤جملس النواب من جمموع 
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 مــن ٧ للغايــة، فــإن الفــصل اًعــد متــدنييوعلــى الــرغم مــن أن مــستوى مــشاركة املــرأة   ٨-٩
ة بتـشجيع احلـد      ينص علـى أن تقـوم األحـزاب الـسياسي          ٢٠٠٨قانون اإلصالح االنتخايب لعام     

  .األدىن من التمثيل للمرأة يف مجيع الوظائف االنتخابية يف األحزاب السياسية
، تنافــست املــرأة ألول مــرة منــذ ٢٠٠٥ويف الــسباق علــى رئاســة اجلمهوريــة يف عــام    ٩-٩

 يف املائـة مـن      ٩ سيدات، ميـثلن     ٤فقد تنافست   . سنوات عديدة على منصب رئيس اجلمهورية     
وهذا يسَجل على أنه األعلـى يف تـاريخ البلـد وينطـوي             . ني، وفازت إحداهن  املرشحني الرئاسي 

  .على مغزى كبري مقارنة باملاضي
  

  ٢٠٠٥املرشحون ملنصب الرئيس ونائب الرئيس يف انتخابات : ٢اجلدول     
  نسبة اإلناث  اإلناث  الذكور  جمموع املرشحني

   يف املائة٩  ٤  ٤٠  ٤٤

، تنــافس عــدد كــبري مــن النــساء علــى مقاعــد ٢٠٠٥ا يف عــام وأثنــاء االنتخابــات ذاهتــ  ١٠-٩
وتنافــست امــرأة واحــدة علــى األقــل يف كــل مقاطعــة مــن املقاطعــات اخلمــس . جملــس الــشيوخ

ويعد هذا األمر غري مألوف عنـدما تتنـافس املـرأة الريفيـة علـى مثـل هـذه املناصـب مـع                    . عشرة
  .املرشحني الذكور

  
  املرشحون جمللس الشيوخ حسب املقاطعة: ٢٠٠٥انتخابات عام : ٣اجلدول     

  نسبة اإلناث  اإلناث  الذكور  جمموع املرشحني  املقاطعة

   يف املائة١٤  ٢  ١٢  ١٤  بومي
   يف املائة٦  ١  ١٥  ١٦  بونغ

   يف املائة٩  ١  ١٠  ١١  غباربولو
   يف املائة٦  ١  ١٤  ١٥  غراند كرو

   يف املائة٦  ١  ١٥  ١٦  لوفا
  ائة يف امل٦  ١  ١٥  ١٦  مارغييب
   يف املائة٨  ١  ١١  ١٢  هنر سيس
   يف املائة١٤  ٢  ١٢  ١٤  هنر غي
   يف املائة٢٢  ٢  ٧  ٩  سينوي
   يف املائة٧  ١  ١٣  ١٤  مرييالند

   يف املائة٢٧  ٥  ١٣  ١٨  مونتسريادو
   يف املائة١٥  ٢  ١١  ١٣  نيمبا

   يف املائة١٤  ٢  ١٢  ١٤  غراند باسا
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  نسبة اإلناث  اإلناث  الذكور  جمموع املرشحني  املقاطعة

   يف املائة٩  ١  ١٠  ١١ ونتاغراند كيب م
   يف املائة١٠  ١  ٩  ١٠  غيديغراند 
   يف املائة١٢  ٢٤  ١٧٩  ٢٠٣  اجملموع

    
 نـسبة   ٤ويـبني اجلـدول     . وامتدت املنافسة إىل جملس النواب حيث كـان الـسباق أشـد             ١١-٩

  .اإلناث مقارنةً باملرشحني الذكور
  املرشحون جمللس النواب حسب املقاطعة: ٢٠٠٥انتخابات عام : ٤اجلدول     

  نسبة اإلناث  اإلناث  الذكور  شحنيجمموع املر  املقاطعة

   يف املائة١٣  ٣  ٢٤  ٢٧  بومي
   يف املائة٢٤  ٩  ٣٨  ٤٧  بونغ

   يف املائة١٩  ٤  ٢١  ٢٥  غراند باسا
   يف املائة١١  ٢  ١٨  ٢٠  غباربولو
  صفر يف املائة  صفر  ١٦  ١٦  هنر غي
   يف املائة١١  ٢  ١٠  ٢٢  سينوي

   يف املائة١٥  ٢  ١٣  ١٥  هنر سيس
   يف املائة٤  ٢  ٤٦  ٤٨  نيمبا

   يف املائة١٢  ١٤  ١٢١  ١٣٥  مونتسريادو
   يف املائة٥٩  ٢١  ٣٠  ٥١  ارغييبم

   يف املائة٣  ١  ٢٩  ٣٠  لوفا
   يف املائة٦  ١  ١٧  ١٨  مرييالند
   يف املائة٦  ١  ١٨  ١٩  غيديغراند 
  صفر يف املائة  صفر  ١٤  ١٤  روغراند ك
   يف املائة٤  ٢  ٢٦  ٢٨ ونتاكيب مغراند 
   يف املائة١٢  ٦٤  ٤٤١  ٥١٥  اجملموع

    
، أُجري ما جمموعه مخسة انتخابـات فرعيـة يف أحنـاء البلـد      ٢٠٠٥ومنذ انتخابات عام      ١٢-٩

وقـد انُتخبـت سـيدة واحـدة يف هـذه           ). ٥انظر اجلـدول    (مبشاركة املرأة، وإن كان بأعداد أقل       
  .النتخابات الفرعيةا
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  االنتخابات الفرعية: ٥اجلدول     
  نسبة اإلناث  اإلناث  الذكور  تنافسنيجمموع امل  املقاطعة

   يف املائة٢٠  ١  ٤  ٥  هنر سيس
   يف املائة٢٥  ١  ٣  ٤  مارغييب
  صفر يف املائة  صفر  ٧  ٧  نيمبا

  صفر يف املائة  صفر  ١٠  ١٠  غراند باسا
  صفر يف املائة  صفر  ٩  ٩  غباربولو
   يف املائة٦  ٢  ٣٣  ٣٥  اجملموع

    
 كانـت عمليـة عـسرية،       ٢٠٠٥يل النـاخبني النتخابـات عـام        أن تـسج  مـن   رغم  على الـ    ١٣-٩

ــة،        ــوق هبــا، وارتفــاع معــدل اُألمي ــات املوث ــار إىل البيان ــسي يف ذلــك هــو االفتق ــسبب الرئي وال
. وضــعف البنيــة التحتيــة، وخاصــة الطــرق، فقــد ُنظمــت هــذه العمليــة لــضمان مــشاركة املــرأة  

 حيث كانت النساء املشردات أكـرب       وكانت مسألة املشردين داخلياً مسألة هامة بشكل خاص       
وشــكلت املــرأة أيــضاً اجلــزء األكــرب مــن الــسكان املــشاركني يف املــشاريع   . عــدداً مــن الرجــال

وكانـت املـرأة تعتـرب عمليــة التـسجيل والتـصويت الفعلــي      . الـصغرية والتجـارة الـصغرية النطــاق   
ــن التجــارة     ــد م ــدخل العائ ــت وال ــضيعة للوق ــشكلة،   . م ــذه امل ــى ه ــب عل ــة  وللتغل  اختــذت جلن

االنتخابات الوطنية تدابري خاصـة وأقامـت مراكـز التـسجيل يف مواقـع اسـتراتيجية علـى مقربـة                    
من األسواق واملصانع، كما اسـتخدمت املراكـز املتنقلـة لتـسجيل النـاخبني يف بعـض األسـواق                   

  .واملناطق النائية
  املرأة يف احلياة السياسية واحلياة العامة    

ــادة    ١٤-٩ ــاول امل ــة       ٧تتن ــرأة يف صــياغة سياســات احلكوم ــشاركة امل ــضاً م ــة أي ــن االتفاقي  م
. وتنفيذها، وتويل املناصب العامة، وأداء مجيع الوظائف العامة علـى كافـة مـستويات احلكومـة               

فــاملرأة تتــوىل . وقــد قطعــت هــذه احلكومــة شــوطاً كــبرياً حنــو زيــادة مــشاركة املــرأة يف احلكــم 
 العـام  نيقطـاع ال أيـضاً مواقـع رئيـسية يف صـنع القـرار يف         مناصب وزاريـة رفيعـة وثانويـة وحتتـل        

  .واخلاص
 يف املائـة    ٢١ من الذكور، ويـشكلن      اً وزير ١٧ وزيرات يف احلكومة، مقابل      ٤وهناك    ١٥-٩

). الشباب والرياضة، والتجارة، واجلنسانية، والشؤون اخلارجيـة      (من مجلة املناصب يف الوزارة      
  ).٦انظر اجلدول (ت رئيسة اجلمهورية يف مناصب الثقة وتشكل املرأة قرابة ُربع تعيينا
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 يراتفهنــاك مخــس مــد. وتظهــر املــرأة بــصورة واضــحة للغايــة أيــضاً يف احلكــم احمللــي   ١٦-٩
  .للمقاطعات من بني مخسة عشر مديراً

ففـي اللجنـة الوطنيـة      . وتظهر املرأة بشكل واضح يف اللجان اخلاصـة املـشكَّلة يف البلـد              ١٧-٩
 ٤٣اليت تضم سبعة أعضاء، يبلغ العدد اإلمجايل للنساء ثالثة، أي أن املرأة تـشكل               لالنتخابات  

 مـن  ٤وتضم جلنة احلقيقة واملـصاحلة تـسعة أعـضاء، منـهم         . يف املائة من جمموع عضوية اللجنة     
  . يف املائة٤٤النساء، أي بنسبة 

بنـسبة  أي  تـسبني،   ويف احملكمة العليا، توجد قاضيتان منتسبتان من بني مخسة قـضاة من             ١٨-٩
  . يف املائة٤٠
: وتوجد املرأة يف كل قطاع من قطاعات احلكومة تقريباً مبا يف ذلـك وكـاالت األمـن                  ١٩-٩

فمــدير الــشرطة، ونائــب الــرئيس للــشرطة، ونائــب مفــوض اهلجــرة والتجــنُّس، ونائــب حمــافظ   
ثري مـن الوظـائف     ويف اخلدمـة املدنيـة، توجـد املـرأة يف الكـ           . البنك املركزي مجيعهم مـن النـساء      

  .الرئيسية ولكن ال تتوفر التقديرات أو األرقام الدقيقة
ــات         ٢٠-٩ ــة والنقاب ــشركات واملؤســسات العام ــالس إدارة ال ــرأة موجــودة يف جم ــع أن امل وم

  .واملنظمات غري احلكومية، فإنه ال توجد بيانات ملعرفة األرقام الدقيقة
  

  ة بواسطة رئيسة اجلمهوريةعدد النساء املعينات يف وظائف الثق: ٦اجلدول 
  نسبة اإلناث  املرشحات/عدد اإلناث املعينات  املرشحني/عدد الذكور املعينني  عدد الوظائف  مرشَّحة/معيَّنة

  %٢١  ٤  ١٧  ٢١  وزير
  %٣٣  ٥  ١٠  ١٥ مراقب املقاطعة
  %٢٠  ٣  ١٢  ١٥  مراقب التنمية
  %صفر  صفر  ١  ١  رئيس قضاة

  %٥٠  ٢  ٢  ٤  قضاة منتسبون
  %٢٤  ٥  ١٦  ٢١  سفراء

    
    ٨ املادة -عاشرا   

تتخــذ الــدول األطــراف مجيــع التــدابري املناســبة لتكفــل للمــرأة، علــى قــدم     
املساواة مع الرجل ودون أي متييز، فرصة متثيـل حكومتـها علـى املـستوى الـدويل                 

  .واالشتراك يف أعمال املنظمات الدولية
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 اجملـال الدبلوماسـي لتمثِّـل حكومتـها يف          قامت املرأة وال تزال تقـوم بـأدوار رئيـسية يف            ١-١٠
فالسيدة أنغي بروكس راندولف، اليت كانت أول مـساعد         . ة اخلارجية خلدمباخمتلف الوظائف   

ــدورة الرابعــة        ــيس ال ــشغل منــصب رئ ــة ت ــا تعــد أول ســيدة أفريقي ــة ليربي ــوزارة خارجي ــر ب وزي
هــذا تكرميــاً للمــرأة ويعــد . ١٩٦٩/١٩٧٠والعــشرين للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف عــام 

ويفخر كثري من النـساء بإجنازاهتـا وحتـاولن االقتـداء           . بشكل عام وللمرأة الليربية بشكل خاص     
  .هبا
ومع أن املرأة شكَّلت جزءاً من كثري مـن الوفـود احلكوميـة يف الفتـرات األخـرية، فإنـه                    ٢-١٠

  .ال تتوافر أي إحصاءات تبيِّن العدد احلقيقي للنساء املعنيات
ومع أن هناك بعض الليربيات الاليت تعملن حالياً مع املنظمات الدولية، فإنـه ال توجـد        ٣-١٠

وكـان هـذا هـو احلـال علـى مـدى سـنوات كـثرية،                . أعـدادهن احلقيقيـة   عـن   أي بيانات متاحة    
أن هنــاك ســجالت لنــساء مثــل رئيــسة مجهوريــة ليربيــا احلاليــة الــيت عملــت لــسنوات مــع   كمــا

كذلك عملـت وزيـرات الـشؤون اخلارجيـة والـشباب والرياضـة             . تحدةالبنك الدويل واألمم امل   
  .احلاليات، ووزيرة املالية السابقة مع منظمات دولية

  
    املساواة يف احلقوق مع الرجال فيما يتعلق باجلنسية: ٩ املادة -حادي عشر   

متنح الدول األطراف املرأة حقاً مساوياً حلق الرجل يف اكتساب جنسيتها             ‐ ١  
وتــضمن بوجــه خــاص أال يترتــب علــى الــزواج مــن  . الحتفــاظ هبــا أو تغيريهــاأو ا

أجنيب أو تغيري جنسية الزوج أثناء الزواج، أن تتغري تلقائياً جنسية الزوجة، أو أن              
  .تصبح بال جنسية أو أن ُتفرض عليها جنسية الزوج

سية متنح الدول األطراف املرأة حقـاً مـساوياً حلـق الرجـل فيمـا يتعلـق جبنـ                    ‐ ٢  
  .أطفاهلا

وفقاً لقانون األجانـب واجلنـسية املـنقح، ميكـن احلـصول علـى حـق املواطنـة باملولـد أو              ١-١١
 مـن االتفاقيـة مـن حيـث أنـه يتعلـق             ٩ويتناول هذا القـانون القـضية األوىل مـن املـادة            . التجنُّس

  .جبنسية املرأة الليربية املتزوجة من أجنيب
وق متساوية مع الرجـل يف اكتـساب اجلنـسية أو تغيريهـا أو     ويف ليربيا، تتمتع املرأة حبق   ٢-١١

وقبـل تغـيري جنـسية املـرأة فإنـه يـتعني أن يـتم ذلـك مبوافقتـها، سـواء بـالزواج أو                       . االحتفاظ هبا 
غري أنه وفقاً للدستور الليربي ميكن فقـط للزجنـي أو لـشخص مـن أصـل       . بتغيري جنسية زوجها  

تــب علــى ذلــك أنــه ال ميكــن للمــرأة غــري الــسوداء أو   ويتر. زجنــي أن يــصبح مواطنــاً يف ليربيــا 
وال يـسمح هـذا احلكـم       . البيضاء، حـىت لـو تزوجـت مـن ليـربي، أن تـصبح مـن مـواطين ليربيـا                   
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أن تغـري جنـسيتها إىل اجلنـسية الليربيـة، حـىت لـو              بـ الدستوري المرأة بيضاء تزوجت من ليـربي        
  .رغبت يف اكتساب هذه اجلنسية

. يضاً لألشـخاص غـري الزنـوج حبيـازة ممتلكـات عقاريـة يف ليربيـا               وال يسمح الدستور أ     ٣-١١
 من الدستور صراحةً على أن املواطنني الليربيني وحـدهم هلـم احلـق يف حيـازة                 ٢٢وتنص املادة   

امللكية العقارية، وملـا كانـت األراضـي ُتعتـرب ملكيـة عقاريـة، فإنـه ال ميكـن للمـرأة غـري الزجنيـة                         
لكـل  ”:  علـى مـا يلـي      ٢٢وتـنص املـادة     . يـق الـزواج مـن ليـربي       حيازة أراض يف ليربيا عن طر     

شخص احلق يف حيـازة املمتلكـات مبفـرده وكـذلك باالرتبـاط مـع آخـرين، شـريطة أن يكـون                      
  .“للمواطنني الليربيني وحدهم احلق يف حيازة املمتلكات العقارية داخل اجلمهورية

ية هي مسألة منح املـرأة حقوقـاً مـساوية           من االتفاق  ٩واملسألة الثانية فيما يتعلق باملادة        ٤-١١
  .محلق الرجل فيما يتعلق جبنسية أطفاهل

فالطفـل  . وتتمتع املرأة حبقوق مساوية حلقوق الرجل عندما يتعلق األمر جبنسية أطفاهلا            ٥-١١
 يف املقـام األول حـىت سـن الثامنـة عـشر، عنـدما            الذي يولد ُألم ليربية وزوج أجنيب يعتـرب ليربيـاً         

ــه يف اختيــار اجلنــسية الــيت يريــدها  حيــق للطفــ كــان أحــد ووإذا ُولــد الطفــل . ل أن يبــدي رغبت
 فإنه ُيفترض أن هذا الطفل ليربي حبكم جنسية األبوين، إال إذا اتـضح أن الطفـل                 األبوين ليربياً 

لدى البلوغ يرغب يف التخلي عـن اجلنـسية الليربيـة مفـضِّال ألي بلـد خيتـاره، وهـو عـادة البلـد           
. وينطبق نفس الشيء على الطفل املولود ألبوين يف اخلـارج وكـان األب ليربيـاً              . فيهالذي ُولد   

ويعـين ذلـك أن الطفـل       . ويبدو أن القوانني الليربية تعي أو تقوم على الثقافة اخلاصـة هبـذا البلـد              
 مواطنـاً يف البلـد الـذي حيمـل        ،ويصبح الطفل، بنـاًء علـى جنـسية أبيـه         . يكتسب جنسية اُألم   ال

  .سيتهأبوه جن
  

    احلصول على التعليم: ١٠ املادة -ثاين عشر 
تتخذ الـدول األطـراف مجيـع التـدابري املناسـبة للقـضاء علـى التمييـز ضـد                       

املرأة لكي تكفل للمرأة حقوقاً مساوية حلقـوق الرجـل يف ميـدان التعلـيم، وبوجـه                
  :خاص لكي تكفل، على أساس تساوي الرجل واملرأة

ــه   )أ(     ــروف للتوجيــ ــول إىل  نفــــس الظــ ــين، وللوصــ ــوظيفي واملهــ  الــ
الدراســات واحلــصول علــى الــدرجات العلميــة يف املؤســسات التعليميــة مــن مجيــع 
الفئات، يف املناطق الريفية واحلضرية على السواء؛ وتكون هـذه املـساواة مكفولـة              
يف املرحلة السابقة لاللتحاق باملدرسـة ويف التعلـيم العـام والـتقين واملهـين والتعلـيم           

   العايل، وكذلك يف مجيع أنواع التدريب املهين؛التقين
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توفّر نفس املناهج الدراسية، ونفس االمتحانات وهيئات تدريسية   )ب(    
  تتمتع مبؤهالت من نفس املستوى ومبان ومعدات مدرسية من نفس النوعية؛

القضاء على أي مفهـوم منطـي عـن دور الرجـل ودور املـرأة علـى                   )ج(    
 ويف مجيع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم املختلط وغريه          مجيع مستويات التعليم  

من أنواع التعليم اليت تساعد يف حتقيـق هـذا اهلـدف، وال سـيما عـن طريـق تنقـيح                     
  كتب الدراسة والربامج املدرسية وتكييف أساليب التعليم؛

ــة وغريهــا مــن املــنح       )د(     نفــس الفــرص لالســتفادة مــن املــنح التعليمي
  الدراسية؛

فس الفرص للوصـول إىل بـرامج التعلـيم املتواصـل، مبـا يف ذلـك                ن  )هـ(    
برامج تعليم الكبار وحمو اُألمية الوظيفية، وال سيما الـيت هتـدف إىل أن تـضّيق، يف                 

  أقرب وقت ممكن، أي فجوة يف التعليم قائمة بني الرجل واملرأة؛
خفض معدالت ترك املدرسـة، قبـل األوان بـني الطالبـات وتنظـيم                )و(    

  مج للفتيات والنساء الالئي تركن املدرسة قبل األوان؛برا
نفــس الفــرص للمــشاركة النــشطة يف األلعــاب الرياضــية والتربيــة    )ز(    

  البدنية؛
الوصول إىل معلومات تربوية حمـددة للمـساعدة يف ضـمان صـحة               )ح(    

  .اُألسر ورفاهها، مبا يف ذلك املعلومات والُنصح عن ختطيط اُألسرة
كومة بتطبيق مبادئ االتفاقية وغاياهتا وأهدافها عند صـياغة وتنفيـذ سياسـات        تلتزم احل   ١-١٢

غري أن نظام التعليم يف ليربيا قد تقوَّض بدرجـة خطـرية بـسبب احلـرب، ويعـد                  . ةالتعليم الوطني 
  .عدم التكافؤ التقليدي يف حصول األوالد والفتيات على التعليم حتدياً يلزم التغلب عليه

  رية واإلطار القانويناألحكام الدستو    
 مـن الدسـتور الليـربي الـيت     ٦ مـن االتفاقيـة مـع غـرض ومقـصد املـادة        ١٠تتسق املادة     ٢-١٢

  :تقول بعبارة واضحة
ــة، حب ”     ــيح اجلمهوري ــوي للمــواطن  كــمتت ــدور احلي الدســتور يف إطــار هــذا   ال

ــسبة ل ــق تعلي    بالن ــا، فُرصــاً ومراف ــسياسي لليربي ــصادي وال ــاه االجتمــاعي واالقت ــة لرف مي
ويوجَّــه االهتمــام إىل .  املتاحــةواردتــسمح بــه املــ متــساوية جلميــع املــواطنني بقــدر مــا  
  .“ اُألميةحموالتعليم اجلماعي للشعب الليربي و
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، بغيــة تأكيــد املعــىن العملــي )٢٠٠١(وهــذا هــو الــسبب يف أن قــانون التعلــيم اجلديــد   ٣-١٢
ابل للتصرف لكل مـواطن، مبـن فـيهم         من الدستور وتطبيقها، ينص على احلق غري الق        ٦للمادة  

  .الرجال والنساء، للحصول على التعليم األساسي
واهلدف من قانون التعليم هو وضع األساس القانوين للتطور التعليمـي الطويـل األجـل                 ٤-١٢

التحـاق واسـتبقاء   وتقضي السياسة الوطنية لتعليم الفتيات بـضمان وتـشجيع ودعـم       . واملتوسط
ت وحدة تعليم الفتيـات بـوزارة التعلـيم لتنفيـذ وتنـسيق الـسياسة               ئهلذا أُنش و. الفتيات باملدارس 

  .الوطنية لتعليم الفتيات يف ليربيا
  الوضع احلايل للتعليم والتحصيل التعليمي    

  التحصيل التعليمي بني األطفال والبالغني: ٧اجلدول 
  ٢٠٠٧االستقصاءات الدميوغرافية والصحية عام : املصدر

  ليمبدون تع    العمر
بعــض التعلــيم  

  االبتدائي
اســتكمال التعلــيم االبتــدائي 

  )الفصل السادس(
بعــض التعلــيم  

  الثانوي
استكمال التعلـيم   
  الثانوي أو العايل

  -  -  -  ١٣,١  ٨٦,٥  فتيات  ٩-٦
  -  -  -  ١٢,٨  ٨٦,٥  أوالد  
  -  ٢,٣  ٣,٣  ٥٠,٣  ٤٣,٨  فتيات ١٤-١٠
  -  ٢,٦  ٢,٧  ٥٢,٢  ٤٢,٢  أوالد  
  ٧,٧  ١٧,٦  ٥,٢  ٢٧,٠  ٤٢,٤  نساء ٤٩-١٥
  ١٨,٩  ٣١,٩  ٤,٩  ٢٦,٦  ١٧,٦  رجال  
    

أن غالبيـــة الليـــربيني ) ٢٠٠٧(تبـــيِّن االستقـــصاءات الدميوغرافيـــة والـــصحية يف ليربيـــا   ٥-١٢
 يف املائـة مـن   ٤٢فهنـاك  . حيصلون على قدر من التعليم، مع أن اإلناث أقل تعليماً من الـذكور      

 يف املائـة مـن      ١٩يلتحقوا بأي مدرسة قط، وبينما أكمـل         يف املائة من الرجال مل       ١٨النساء و   
وبالنـسبة  .  يف املائـة فقـط مـن النـساء هـذا التعلـيم             ٨الرجال التعلـيم الثـانوي أو العـايل، أكمـل           

  .للنساء والرجال، يعد املقيمون يف احلضر أفضل تعليماً من املقيمني يف الريف
ة أعلـى مـن النـساء األكـرب ِسـناً؛ غـري       وقد بلغت النساء الشابات عادة مستويات دراس   ٦-١٢

ــر يف نطــاق         ــاً مــن التغيُّ ــدراً طفيف ــيم الوســطى ق ــيِّن ســنوات التعل ــق بالرجــال، تب ــه فيمــا يتعل أن
وليست هناك، كما يتضح، فروق إحـصائية يف حتـصيل التعلـيم بالنـسبة للـشباب مـن                  . األعمار

  ).٢٠٠٧االستقصاءات عام (األوالد والفتيات 
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  ئجالربامج والنتا    
حقق التعليم تقـدماً أوليـاً كـبرياً، حيـث قامـت حكومـة ليربيـا، بالتعـاون مـع الـشركاء              ٧-١٢

، والسياسة الوطنيـة لتعلـيم الفتيـات    )٢٠٠١(احملليني والدوليني، بصياغة وإصدار قانون التعليم    
وأدخلــت احلكومــة ). ٢٠٠٦/٢٠٠٧(، وسياســة التعلــيم االبتــدائي اإللزامــي اجملــاين )٢٠٠٦(

ج التعليم العاجل، وهو برنامج مواز ُصمم لتلبية االحتياجات التعليمية األساسـية للبـالغني              برنام
ويسعى هذا الربنامج إىل حتسني االلتحـاق واحلـضور واالسـتبقاء عـن             . الذين ختلفوا عن التعليم   

ويف إطــار هــذا .  العــاملياألغذيــةطريــق برناجمــه اخلــاص بالتغذيــة املدرســية، بــدعم مــن برنــامج  
 عامـاً يف الـصفوف مـن        ١٥شروع، تقدم احلكومة وجبات غذائية مرتلية للفتيات فـوق سـن            امل

والغرض من الوجبة املدرسية هو استكمال االحتياجـات التغذويـة وبالتـايل           . الرابع إىل السادس  
  .تشجيع الفتيات على البقاء يف املدارس

ــامج الت      ٨-١٢ ــات وبرن ــيم الفتي ــة لتعل ــسياسة الوطني ــذ إعــالن ال ــدائي اإللزامــي  ومن ــيم االبت عل
 العامـة   االبتدائيـة وزاد االلتحـاق باملـدارس      . اجملاين، حدث حتـسن ملحـوظ يف التحـاق الفتيـات          

 بــشكل عــام، أو مــن ٢٠٠٧/٢٠٠٨ و ٢٠٠٥/٢٠٠٦ يف املائــة يف الفتــرة مــا بــني ٨٢بنــسبة 
خــالل  يف املائــة ١٦وزاد االلتحــاق باملــدارس الثانويــة بنــسبة . ١ ٠٨٧ ٢٥٧ إىل ٥٩٧ ٣١٦

ــن    ــرة، م ــام      (١٥٣ ٤٦٧ إىل ١٣٢ ٢٢٤نفــس الفت ــر لع ــن الفق ــتراتيجية احلــد م : ٢٠٠٨اس
وقد ساهم ذلك يف سّد الفجوة بني اجلنسني يف معدالت االلتحـاق باملـدارس؛              ). ١١٢الفصل  

غري أنه ال تزال هناك فجوة فيما يتعلق ببعض املقاطعات وعلـى نطـاق البلـد بالنـسبة للمـدارس                    
  ).اجلداول أدناهانظر (الثانوية 

  معدل التحاق الطلبة    
  ) حسب نوع املدرسة٢٠٠٦/٢٠٠٧االلتحاق باملدارس االبتدائية : (٨اجلدول 
  وزارة التعليم: املصدر
  نسبة الفتيات  اجملموع  الفتيات  األوالد  النوع

  %٤٨  ٤٩٨ ١٧٨  ٢٣٣ ٨٢٧  ٢٥٤ ٣٥١  *عامة
  %٥٢  ١٦٥ ٦٥٠  ٨٥ ٧٧٠  ٧٩ ٨٧١  خاصة
  %٥١  ١٣١ ٣٥٠  ٦٧ ١٨١  ٦٤ ١٥٩  تبشريية
  %٥٠  ٩٩ ١٣٨  ٤٩ ٥١٧  ٤٩ ٦٢١  *جمتمعية
  %٤٩  ٨٩٤ ٣١٦  ٤٣٦ ٣٠٤  ٤٥٨ ٠١٢  اجملموع

  
  . يف املائة من جمموع امللتحقني٦٧املدارس العامة واجملتمعية هي مدارس مدعومة من احلكومة ومتثل   *  

    



CEDAW/C/LBR/6
 

54 08-54852 
 

  التعليم الثانوي    
 تلتحـاق باملـدارس االبتدائيـة قـد اخنفـض         بني اجلنـسني يف اال    الفوارق  على الرغم من أن       ٩-١٢

، ال تـزال هنـاك فـوارق كـبرية          )٨انظر اجلدول   (بدرجة كبرية يف مقاطعات ليربيا اخلمس عشرة        
ومـن بـني األسـباب احملتملـة االسـتغالل          ). ١٠ و   ٩انظر اجلدولني   (على مستوى التعليم الثانوي     

وحاالت احلمل لدى املراهقات، والـزواج      واالعتداء اجلنسيان، واملمارسة الثقافية، واالغتصاب،      
  . وكذلك التمييز ضد الفتاة وتسرهبا بالتايل من املدرسة،اإلجباري أو املبكر

 وتتفاوت هذه الفوارق بني اجلنسني يف االلتحاق بالتعليم الثانوي بدرجة كبرية حسب    ١٠-١٢
ساس بإلقاء نظـرة جديـدة      ألويعد االعتراف هبذه الفوارق أمراً مهماً وميكن أن يشكل ا         . املقاطعة

غة سياسات مترابطة جديدة تضع يف اعتبارها احلالـة اخلاصـة           اعلى السياسات القائمة أو رمبا صي     
. لكل مقاطعة، وتتصدى لالختالالت وترفع مـستوى كـل مقاطعـة إىل مـستوى بقيـة املقاطعـات           

تقـسيم هـذه النـسبة    وعنـد  .  يف املائة من أولئك امللتحقات بـالتعليم الثـانوي   ٤٣وتشكل الفتيات   
حتـتالن  )  يف املائـة   ٤١(ونيمبـا   )  يف املائة  ٤٧(فسوف يتبني أن هناك مقاطعتني، ومها مونتسريادو        

ويف مجيــع املقاطعــات األخــرى، تقــل نــسبة الفتيــات  . مركــز الــصدارة بالنــسبة لبقيــة املقاطعــات 
وهنـر  )  يف املائـة   ٢٦( يف املائـة، حيـث تـأيت مقاطعـة هنـر غـي               ٤٠امللتحقات بالتعليم الثانوي عـن      

ومـن املؤكـد أن هـذه الفـوارق قـد تتطلـب حتلـيالً خاصـاً                 . يف ذيـل القائمـة    )  يف املائة  ٢٣(سيس  
  .وإجراءات سياسية تتصدى للظروف الغريبة يف هاتني املقاطعتني

  
توزيع االلتحاق والفوارق بني اجلنسني يف املدارس االبتدائية والثانويـة حـسب             :٩اجلدول 

  ٢٠٠٥/٢٠٠٦) يع املدارسمج(املقاطعات 
  وزارة التعليم: املصدر

  املدارس الثانوية  املدارس االبتدائية  
  نسبة الفتيات  فتيات  أوالد  نسبة الفتيات  فتيات  أوالد  املقاطعة

  %٢٩  ٢٤٨  ٦١٨  %٤٨  ٥ ٩٧٩  ٦ ٤٠٢  بومي
  %٣٦  ٢ ٩٤٣  ٥ ٣١٤  %٤٧  ٤٤ ٧٤٧  ٥٠ ٢١٦  بونغ

  %٢٩  ٤٨  ١١٨  %٤٥  ٨ ٤٦٤  ١٠ ٥١٠  غباربوال
  %٣٨  ١ ٣٨٢  ٢ ٢٨١  %٤٦  ٢٦ ٨٠٤  ٣١ ٣٥٢  غراند باسا

  %٣٤  ١٨٢  ٣٤٨  %٤٧  ١٣ ٠٦٣  ١٤ ٥٩٠ ونتاغراند كاب م
  %٣٤  ٧٦٥  ١ ٥٠٣  %٤٧  ١١ ٨٩٠  ١٣ ٣٣٨  غراند جيده
  %٢١  ٣١٧  ١ ١٧١  %٢٣  ٨ ٥٨٣  ٢٨ ٥٣٢  عراند كرو

  %٢٢  ٦٠٣  ٢ ١٦٩  %٤٨  ٢٧ ٠١٤  ٢٩ ٢٩٠  لوفا
  %٣٨  ٣ ٥٧٩  ٥ ٨٤٢  %٥٠  ٢٨ ٩١٨  ٢٨ ٦٣٢  مارغييب
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  املدارس الثانوية  املدارس االبتدائية  
  نسبة الفتيات  فتيات  أوالد  نسبة الفتيات  فتيات  أوالد  املقاطعة

  %٣٢  ١ ٤٥١  ٣ ٠٧٤  %٤٧  ١٥ ٦٩٠  ١٧ ٥٣٨  مرييالند
  %٤٧  ٣٨ ٣٥٩  ٤٢ ٧٩٣  %٥٣  ١٣٠ ٩٥٢  ١١٧ ٥٨٣  مونتسريادو

  %٤١  ٥ ٨٤٢  ٨ ٤١٥  %٤٩  ٨٠ ٦١٠  ٨٢ ٩٨٦  نيمبا
  %٢٣  ٥٦  ١٨٥  %٤١  ٩ ٩٦٩  ١٤ ٣٧٢  هنر سيس
  %٢٦  ٣٦٢  ١ ٠٢١  %٤٤  ١٤ ٦٨٢  ١٨ ٤٣٣  هنر غي
  %٢٨  ٣٤٦  ٨٨٩  %٤٤  ١٠ ٩٣٩  ١٣ ٩٥٨  سينوي
  %٤٣  ٥٦ ٤٨٣  ٧٥ ٧٤١  %٤٨  ٤٣٨ ٣٠٤  ٤٧٧ ٧٣٢  اجملموع

    
   حسب نوع املدرسة٢٠٠٦/٢٠٠٧االلتحاق باملدارس الثانوية عام : ١٠اجلدول 
  وزارة التعليم: املصدر
  نسبة الفتيات  اجملموع  الفتيات  األوالد  النوع

  %٣٣  ٤٠ ٥١١  ١٣ ٣١٥  ٢٧ ١٩٦  *عامة
  %٢٠  ٢٢ ١٨٢  ٤ ٣٦٨  ١٧ ٨١٤  خاصة

  %٤٥  ٢٩ ٧١٠  ١٣ ٥٠٥  ١٦ ٢٠٥  بشرييةت
  %٤٤  ٢٥ ٨٢١  ١١ ٢٩٥  ١٤ ٥٢٦  *جمتمعية
  %٣٦  ١١٨ ٢٢٤  ٤٢ ٤٨٣  ٧٥ ٧٤١  اجملموع

  
  .جمموع امللتحقني يف املائة من ٥٤املدارس العامة واجملتمعية هي مدارس مدعومة من احلكومة ومتثل   *  

    
  املوارد البشرية    

مدربني غري أن هناك عـدداً فلـيالً        غري   املقاطعات   معظم املدرسني يف  : توافر املدرسني  ١١-١٢
وهلذا ُيفتـرض أن    . من املدربني من خرجيي مؤسسات تدريب املعلمني، والكليات، واجلامعات        

وكمــا . املعلمــني املــدربني يطبقــون املهــارات والطــرق التعليميــة الراســخة عنــد ممارســة مهنتــهم 
 املدارس االبتدائية والثانويـة مـن الـذكور       ، فإن أغلبية كبرية من مدرسي     ١١يتضح من اجلدول    

  ). يف املائة على الترتيب٧٤ يف املائة و ٧١(
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  ٢٠٠٦/٢٠٠٧عدد مدرسي املدارس االبتدائية، : ١١اجلدول 
  وزارة التعليم: املصدر

  نسبة اإلناث  جمموع املدرسني  جمموع اإلناث  جمموع الذكور  نوع املدرسة
معــــدل التالميــــذ 

  إىل املدرسني

  ٣٧,١  %٢٨  ١٣ ٥٦٦  ٣ ٨٤٥  ٩ ٧٢٠  عامة
  ٢٦,١  %٢٩  ٦ ٣٨٤  ١ ٨٢٦  ٤ ٤٤٨  خاصة
  ٣٢,١  %٣٣  ٤ ١٦٤  ١ ٣٥٨  ٢ ٨٠٦  تبشريية
  ٣٩,١  %٢٩  ٢ ٦٤١  ٧٥٤  ١ ٨٨٧  جمتمعية
    %٢٩  ٢٦ ٧٤٤  ٧ ٧٨٣  ١٨ ٨٦١  اجملموع

  
  ٢٠٠٦/٢٠٠٧عدد مدرسي املدارس الثانوية، : ١٢اجلدول 
  وزارة التعليم: املصدر

  نسبة اإلناث  جمموع املدرسني  جمموع اإلناث  جمموع الذكور  ةنوع املدرس
معــــدل التالميــــذ 

  إىل املدرسني

  ١٣,١  %٢٥  ٣ ٤٧٥  ٨٦٧  ٢ ٦٠٨  عامة
  ١٣,١  %٢٩  ٢ ٤٨٦  ٧٣٢  ١ ٧٤٩  خاصة
  ١٦,١  %٣١  ١ ٨٤٠  ٥٧٦  ١ ٢٦٢  تبشريية
  ٢٧,١  %١٤  ٩٥٥  ١٢٩  ٨٢٦  جمتمعية
    %٢٦  ٨ ٧٥٦  ٢ ٣١١  ٦ ٤٤٥  اجملموع

    
، يعد معدل التالميذ إىل املدرسني أعلـى بكـثري   ١٢ و ١١وكما يتضح من اجلدولني     ١٣-١٢

يف املدارس العامة مقارنـة باملـدارس اخلاصـة والتبـشريية، يف حـني أن هـذا املعـدل هـو نفـسه يف                        
مقارنــة ) ١:٢٧(وهــو أعلــى بكــثري يف املــدارس الثانويــة اجملتمعيــة   . املــدارس العامــة واجملتمعيــة 

  .انوية العامةباملدارس الث
على الرغم مـن أنـه مل تكـن هنـاك دراسـة تتعلـق مبوقـف املدرسـني         : موقف املدرسني  ١٤-١٢

غـري  . من الفتيات، فإنه ال توجد أي وثائق تدل على أن مدرساً سبق أن عارض تعليم الفتيات               
ن بعض املدرسني أبدوا تلميحات جنسية ومنحوا الفتيات درجات بناء علـى رغبتـهم              إأنه قيل   

وتبادر املدارس اخلاصة باختاذ إجراءات عاجلـة ضـد املدرسـني    .  إقامة عالقات جنسية معهن    يف
غـري أن املـدارس     . املتهمني بالقيام بتحـرش جنـسي مـن هـذا النـوع؛ فهـم ُيطـردون علـى الفـور                   

  .احلكومية أو العامة رمبا ال تتصرف بسرعة وحسم بالنسبة هلذه األمور مثل املدارس اخلاصة
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  دراسية واملنح األخرىاملنح ال    
 يعد الفقر أحد املشاكل الرئيسية الـيت غالبـاً مـا متنـع األطفـال يف سـن الدراسـة، بـنني          ١٥-١٢

ــسواء، مــن االلتحــاق باملــدارس أو البقــاء فيهــا     وقــد اعترفــت احلكومــة هبــذه   . وبنــات علــى ال
 املــشكلة منــذ وقــت طويــل وهلــذا وضــعت خطــة للمــنح الدراســية مــن أجــل مــساعدة الطلبــة     

وتطبق خطة املنح الدراسية هذه بـصورة جيـدة للغايـة، ويـستفيد       . احملتاجني، وال سيما الفتيات   
  .منها الطلبة من مجيع األجناس

 وباإلضافة إىل املنح الدراسية التقليدية املوجودة، اسـتهلت فخامـة رئيـسة اجلمهوريـة               ١٦-١٢
 طالبـاً مـن بينـهم    ٢ ٠٢٩إيلني جونسون سريليف خطـة أخـرى للمـنح الدراسـية اسـتفاد منـها         

  .فتيات للدراسة يف خمتلف املدارس الثانوية وما بعد الثانوية
 وتدير احلكومة أيضاً برناجماً للمـنح الدراسـية اخلارجيـة تدعمـه احلكومـات الـصديقة                 ١٧-١٢

ومـن أبـرز احلكومـات الـصديقة الـيت تواصـل تقـدمي مـنح دراسـية ومـنح أخـرى                      . بواسطة املنح 
ــش   ــصني ال ــة ال ــاد الروســي،      مجهوري ــة، واالحت ــصر العربي ــة م ــة، ومجهوري ــة املغربي عبية، واململك

  .والواليات املتحدة األمريكية
 وتقـدم بعـض املنظمـات الدوليـة واحملليـة غــري احلكوميـة أيـضاً منحـاً دراسـية أخــرى،          ١٨-١٢

ــات ضــمن منظمــات       ــات األفريقي ــا ومنتــدى املربي ــيم يف ليربي ــصندوق االســتئماين للتعل ــل ال مث
ــاً للمــنح        . أخــرى ــضاً برناجمــاً حملي ــات املتحــدة أي ــة للوالي ــة التابع ــة الدولي ــة التنمي ــدير وكال وت

ومـن اجلـدير باملالحظـة أنـه علـى          . الدراسية، يـسمى برنـامج الـسفري للمـنح الدراسـية للفتيـات            
الرغم من أن هذه الربامج ال تقـدم حـصراً للفتيـات، فإنـه يـوىل اعتبـار خـاص للفتيـات بـسبب                        

  .كبرية يف التحاق الفتيات وتعليمهنالفوارق ال
  برنامج تعليم الكبار القراءة والكتابة    

منـه بـني    )  يف املائـة   ٤١(القراءة والكتابة بني النـساء البالغـات أقـل بكـثري            ب يعد اإلملام    ١٩-١٢
فنـسبة النـساء    : ويزداد هذا الفارق بدرجة كـبرية بـني األجيـال القدميـة           ).  يف املائة  ٧٠(الرجال  
 يف املائــة  ٦٢ يف املائــة فقــط، مقابــل    ١٧ هــي  ٥٩-٤٥ بــالقراءة والكتابــة يف ســن    امللمــات 
ومـع أن الفـارق بــني اجلنـسني يف معـدالت اإلملـام بــالقراءة والكتابـة قـد اخنفـض بــني         . للرجـال 

فنسبة الفتيات امللمات بـالقراءة والكتابـة مـن       : جيل الشباب، فإنه ال تزال هناك فجوات كبرية       
  . يف املائة لألوالد من نفس السن٧٢ املائة مقابل  يف٥٠ هي ١٩-١٥سن 
هنـاك فـارق كـبري بـني        ”ن  إ) ٢٠٠٧( وتقول االستقـصاءات الدميوغرافيـة والـصحية         ٢٠-١٢

احلضري والريفي يف معرفة القـراءة والكتابـة، حيـث يعتـرب عـدد امللمـني بـالقراءة والكتابـة مـن                      
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يف منروفيا، عاصمة الدولة، أعلى نـسبة       وتوجد  . السكان احلضريني أعلى من السكان الريفيني     
ملعرفة القراءة والكتابة بـني النـساء والرجـال؛ يف حـني تـصل هـذه النـسبة إىل أدناهـا يف املنطقـة              

وعلـى سـبيل املثـال، ترتفـع     . وتزداد معرفة القـراءة والكتابـة مـع زيـادة الثـروة        . الشمالية الغربية 
النـساء يف أدىن    بـني    يف املائـة     ١٨ مـن    ٤٩-١٥ نسبة النساء امللمات بالقراءة والكتابة من سـن       

وينطبــق هــذا أيــضاً علــى .  يف املائــة بــني مثــيالهتن يف أعلــى فئــات الثــروة ٧٣فئــات الثــروة إىل 
  ).٣٢، الفصل ٢٠٠٧االستقصاءات عام (“ الرجال
اً لتعلـــيم الكبـــار خمصـــصاً للنـــساء  وقـــد وضـــعت وزارتـــا التعلـــيم واجلنـــسانية برناجمـــ٢١-١٢

. وهنـاك مبـادرات أخـرى حملـو اُألميـة تـديرها منظمـات حمليـة ودوليـة غـري حكوميـة            . والفتيات
 يف املائـة مـن البـالغني امللـتحقني بفـصول            ٧٠وباستخدام معدالت االلتحاق املتاحة، متثل املرأة       

  .حمو اُألمية
  

، )فــصول حمــو اُألميــة للكبــار(التحــاق الرجــال والنــساء يف ســبع مقاطعــات  :١٣اجلدول 
٢٠٠٦/٢٠٠٧  

  نسبة اإلناث  اجملموع  الذكور  اإلناث  املقاطعة

  %٩٠  ١ ٥١٨  ١٥٤  ١ ٣٦٤  بونغ
  %٨٦  ١ ٠٨٣  ١٤٧  ٩٣٦  ونتاغراند كاب م

  %٦٤  ٣٧٠  ١٣٤  ٢٣٦  مارغييب
  %٩٢  ١ ٩٠١  ١ ١٨٠  ٧٢١  مونتسريادو
  %٦٠  ٦٤٤  ٢٥٦  ٣٨٨  غراند جيده

  %٧٨  ٣ ٨٦٤  ٧٨٠  ٢ ٦٨٧  هنر غي
  %٦٨  ٦٤٤  ٢٠٩  ٤٣٥  هنر سيس

  %٧٠  ١١ ٧٠٣  -  -  وعاجملم
  

وال تتوافر بيانات   .  مقاطعة يف ليربيا   ١٥ مقاطعات من بني     ٧مل يتسن احلصول على بيانات إال عن          *  
  .عن املقاطعات الثماين األخرى

    
  برنامج التعليم املعجَّل    

 إىل جانـــب برنـــامج تعلـــيم الكبـــار، ُوضـــع برنـــامج التعلـــيم املعجَّـــل لـــتمكني كبـــار ٢٢-١٢
وهـذا الربنـامج الـذي اسـُتهل يف الفتـرة           . مـــ ة تعليمه ـــ اث مـن مواصل   ـــ ور واإلن ــذكمن ال  السن

وعلــى .  كــان لــه الفــضل يف تعلــيم اجملنــدات للعمــل يف شــرطة ليربيــا الوطنيــة  ٢٠٠٧-٢٠٠٦
  .الرغم من استمرار هذا الربنامج، فإنه ال تتوفر إحصاءات تبني عدد اإلناث املستفيدات منه
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  يةشعبة الصحة املدرس    
هتــتم احلكومــة أيــضاً بــصحة أطفــال املــدارس الــذين ميكــن أن يتــأثر تعلــيمهم بــصورة  ٢٣-١٢

وللحد من انتشار األمراض، أُنشئت شـعبة للـصحة املدرسـية بـوزارة             . سلبية إذا أصاهبم املرض   
والغرض من هذه الشعبة هو توعية وتثقيف الشباب يف املـدارس عـن الـصحة اإلجنابيـة                 . التعليم

وإىل جانــب الوقايـة، يعـد عنــصر   . الشخـصية، واألهــم مـن ذلـك، عــن مـرض اإليـدز     والنظافـة  
الصحة اإلجنابية يف الربنامج مهماً للغاية بالنسبة للفتيـات، ألنـه ينّبـه الفتيـات ويـساعدهن علـى                   

واألنـشطة الـيت يـضطلع هبـا هـذا الربنـامج           . جتنب احلمل غري املرغوب واإلجهاض غـري املـأمون        
  .مبفردهتقتصر على جنس  ال

  التوجيه واإلرشاد    
فيجــب أن .  ال ميكــن أن يكــون تــوفري التعلــيم أو احلــصول علــى التعلــيم لغــرض ذايت ٢٤-١٢

ولكـي حيقـق   . حيقق غرضاً مفيداً وجمزياً بصورة متبادلة للمقـِدم واملتلقـي، أي الدولـة والطالـب         
ختيـار املهـين الـصحيح علـى     ويعتمـد اال . التعليم هدفاً مفيداً، فـإن اختيـار هـذه املهنـة لـه أمهيتـه        

وإدراكـاً لنـوع اخليـارات والنتـائج احملتملـة، أنـشأت وزارة التعلـيم شـعبة                 . املعلومات والتوجيـه  
للتوجيه واإلرشاد مهمتها وضع وتقدمي برامج للتوجيه واإلرشاد يف النظام املدرسـي يف ليربيـا،                

غـري أنـه جتـدر اإلشـارة إىل أن          . بةوبالتايل، مساعدة الطلبـة علـى اختيـار املهنـة املالئمـة واملناسـ             
  .من برامج هذه الشعبة أو أنشطتها ليس موجَّهاً إىل جنس مبفرده أياً

  باملدرساتالنهوض املهين     
 أعدت وزارة التعليم، بالتعاون مع اليونيسيف وأصحاب املـصلحة اآلخـرين، برناجمـاً              ٢٥-١٢

ــوفري    ــدريب علــى   ١٢للتــدريب املهــين لغــرض ت ــة   أســبوعاً مــن الت املعــارف واملهــارات التربوي
وفـضالً عـن هـذا،      . ويستفيد بعض املدرسني الذكور من هذا الربنامج أيـضاً        . للمدرسات فقط 

تتضمن السياسة الوطنية لتعليم الفتيات ُحكماً يطالب بتأسيس برنامج مرحلـي للتـدريب أثنـاء               
  .اخلدمة للمدرسات من أجل حتسني قدراهتن املهنية

 جهود لتشجيع اإلناث على دخول ميـدان العلـم والتكنولوجيـا، فإنـه               ومع أنه ُبذلت   ٢٦-١٢
  .وهلذا ال توجد أي بيانات متاحة. ال توجد آلية لرصد التحاق الطالبات يف هذه اجملاالت

  التقييم وإصدار الشهادات    
وهنـاك فـصل   .  تعترب ليربيا عضواً يف جملس امتحانات غرب أفريقيا الكائن يف نيجرييا ٢٧-١٢

رصـد ويراقـب ويـدير االمتحانـات الـسنوية للتالميـذ يف             يليربيا وهذا الفصل هـو الـذي        خاص ب 
ــاين عــشر    ــسادس والتاســع والث ــصفوف ال ــال    . ال ــات بنجــاح انتق ــاز هــذه االمتحان ويعــين اجتي
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التالميذ، يف حالة الصف السادس والصف التاسع، إىل الـصفوف التاليـة، أمـا بالنـسبة للتالميـذ                  
إنه يعين التخرج من املدارس الثانويـة علـى أمـل االلتحـاق بالكليـات أو                يف الصف الثاين عشر ف    

ويبني اجلدول التايل نوعاً آخر من الفـوارق بـني الفتيـات واألوالد     . اجلامعات حسب التصنيف  
  .المتحاناتلتسجيل الفيما يتعلق ب

  
  )٢٠٠٧(التسجيل لالمتحانات : ١٤اجلدول 
 يف ٢٠٠٧يونيـــه /مـــايو وحزيـــران/داء يف أيـــاروزارة التعلـــيم، إحـــصاءات عـــن األ   :املصدر

  امتحان شهادة املدارس العليا يف ليربيا
  أداء االمتحانات  املسجلون  

  اجملموع    اإلناث    الذكور    اجملموع    اإلناث    الذكور    عدد املدارس

١٧ ٩٨٩  ٦ ٥٩٧  ١١ ٣٩٢  ١٨ ٤٣١  ٦ ٧٥٧  ١١ ٤٣١  ٢٧٢  
    %٣٦,٧  %٦٣,٣    %٣٦,٦  %٦٣,٣  النسبة املئوية

  
  اإلحصاءات الوطنية، عدد املرشحني: ١٥اجلدول 
 يف ٢٠٠٧يونيـــه /مـــايو وحزيـــران/وزارة التعلـــيم، إحـــصاءات عـــن األداء يف أيـــار   :املصدر

  امتحان شهادة املدارس العليا يف ليربيا
  الغائبون  الناجحون  الراسبون  

  اإلناث  الذكور  جملموعا  اإلناث  الذكور  اجملموع  اإلناث  الذكور  اجملموع  عدد املدارس

١٦٠  ٢٨٢  ٤٤٢  ٤ ٠٧١  ٧ ٤٦٣  ١١ ٥٣٤  ٢ ٥٢٦  ٣ ٩٢٩  ٦ ٤٥٥  ٢٧٢  
  %٣٦  %٦٤  %٢  %٣٥  %٦٥  %٦٣  %٣٩  %٦١  %٣٥  النسبة املئوية

    
  التعليم بعد الثانوي    

 ليست هناك معلومات إحصائية تبني التحـاق الفتيـات والنـساء مبـستوى التعلـيم بعـد                  ٢٨-١٢
  .الثانوي

  سربوناملت    
 استهلت وحدة تعليم البنات بـوزارة التعلـيم مبـادرة األمـم املتحـدة لتعلـيم البنـات يف         ٢٩-١٢

ــاين  ــاير /كــانون الث ــة    ٢٠٠٨ين لرصــد ) اليونيــسيف( بــدعم مــن منظمــة األمــم املتحــدة للطفول
وختطــط هــذه الــشبكة إلجــراء . وضــمان تنفيــذ مجيــع بــرامج تعلــيم البنــات بالــشكل الــصحيح 
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.  املتسربات يف مجيع مستويات التعليم داخل البلد كجـزء مـن خطـة عملـها               استقصاء عن عدد  
  .وال توجد يف الوقت احلاضر بيانات متاحة عن املتسربات

  القيود/التحديات    
  

    تساوي احلقوق يف فُرص العمل: ١١ املادة -ثالث عشر   
تتخذ الدول األطـراف مجيـع مـا يقتـضي احلـال اختـاذه مـن تـدابري للقـضاء                      ‐ ١  
لى التمييز ضد املرأة يف ميدان العمل لكي تكفل هلا، على أساس تساوي الرجل ع

  :واملرأة، نفس احلقوق وال سيما
  احلق يف العمل بوصفه حقاً غري قابل للتصرف لكل البشر؛  )أ(    
احلق يف التمتع بنفس فرص التوظيـف، مبـا يف ذلـك تطبيـق معـايري                  )ب(    

  االختيار نفسها يف شؤون التوظيف؛
احلــق يف حريــة اختيــار املهنــة والعمــل، واحلــق يف الترقــي واألمــن      )ج(    

ــادة        ــدريب وإع ــة، واحلــق يف تلقــي الت ــا وشــروط اخلدم ــع مزاي ــوظيفي، ويف مجي ال
التدريب املهين، مبا يف ذلك التلمذة الصناعية والتدريب املهـين املتقـدم والتـدريب              

  املتكرر؛
لـك االسـتحقاقات، واحلـق يف    احلق يف املساواة يف األجر، مبـا يف ذ         )د(    

املساواة يف املعاملة فيما يتعلق بالعمل املتعادل القيمة، وكذلك املساواة يف املعاملة            
  يف تقييم نوعية العمل؛

احلـــق يف الـــضمان االجتمـــاعي، وال ســـيما يف حـــاالت التقاعـــد،    )هـ(    
والبطالــة، واملــرض، والعجــز، والــشيخوخة، وأي شــكل آخــر مــن أشــكال عــدم    

  رة على العمل، وكذلك احلق يف إجازة مدفوعة األجر؛القد
احلق يف الوقاية الصحية وسالمة ظروف العمل، مبا يف ذلك محايـة              )و(    

  .وظيفة اإلجناب
توخياً ملنع التمييز ضد املـرأة بـسبب الـزواج أو اُألمومـة، ولـضمان حقهـا                 ‐ ٢  

  :الفعلي يف العمل، تتخذ الدول األطراف التدابري املناسبة
حلظر الفصل من اخلدمة بسبب احلمل أو إجازة اُألمومة والتمييـز             )أ(    

ــى         ــع فــرض جــزاءات عل ــة، م ــة الزوجي ــى أســاس احلال ــن العمــل عل يف الفــصل م
  املخالفني؛
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إلدخال نظام إجازة اُألمومة املدفوعـة األجـر أو مـع التمتـع مبزايـا                 )ب(    
ها أو أقدميتـها أو العـالوات      اجتماعية مماثلة دون أن تفقد املرأة الوظيفة اليت تشغل        

  االجتماعية؛
لتشجيع توفري ما يلزم من اخلدمات االجتماعيـة الـسائدة لـتمكني              )ج(    

الوالدين من اجلمع بني التزاماهتما اُألسرية وبـني مـسؤوليات العمـل واملـشاركة يف               
احلياة العامة، وال سيما عن طريق تشجيع إنـشاء وتنميـة شـبكة مـن مرافـق رعايـة                   

  ل؛األطفا
لتوفري محاية خاصة للمرأة أثناء فترة احلمل يف األعمال اليت يثبـت        )د(    

  .أهنا مؤذية هلا
جيــب أن ُتــستعرض التــشريعات الوقائيــة املتــصلة باملــسائل املــشمولة هبــذه     ‐ ٣  

املادة استعراضاً دورياً يف ضوء املعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحهـا أو             
  .طاقها حسب االقتضاءإلغاؤها أو توسيع ن

  القانوين/اإلطار الدستوري    
  : من دستور ليربيا على ما يلي١٨ و ٨تنص املادتان   ١-١٣

  مبادئ عن التمييز يف فرص العمل: ٨املادة ”    
ــة سياســتها        فــرص العمــل وُســبل الــرزق جلميــع   ضــمان وحنــتوّجــه اجلمهوري

عزيـز مرافـق الـسالمة والـصحة     املواطنني دون متييز يف ظروف عادلـة وإنـسانية، وحنـو ت         
  .والرعاية

تتـاح جلميـع املـواطنني الليـربيني فرصـة متـساوية للعمـل والتوظـف                : ١٨املادة      
اخللفيـــة العرقيـــة، أو املنـــشأ، أو االنتمـــاء  وأالـــدين،  وأ ،بـــصرف النظـــر عـــن اجلـــنس

  .“السياسي، وحيق هلم نفس األجر عن نفس العمل
ــا مبو   ٢-١٣ ــة بانتــهاج وممارســة قــوانني   تلتــزم حكومــة وشــعب ليربي جــب الدســتور واالتفاقي

ومل تـصدر احلكومـة أي قـانون، سـواء علـى شـكل نظـام أساسـي، أو                   . وسياسات غـري متييزيـة    
  .يف ليربيا) نظام للرجال وآخر للنساء( ممارسة عمالة مزدوجة جالئحة، أو إعالن لغرض انتها

 سـنتاً مـن دوالر   ٢٥وجـب القـانون هـو       لعامل غري املـاهر مب    جر ا  األدىن احلايل أل   حلدوا  ٣-١٣
وُيتـرك  . الواليات املتحـدة يف الـساعة، يف حـني مل يتقـرر بعـد احلـد األدىن ألجـر العامـل املـاهر                      

ويف حــني تــدفع احلكومــة ملوظفيهــا رواتــب شــهرية، فــإن  . هــذا األمــر لرغبــة أصــحاب العمــل 



CEDAW/C/LBR/6  
 

08-54852 63 
 

ياً مـع  جياملوقف يـتغري تـدر  غري أن . الشركات اململوكة للقطاع اخلاص معفاة من لوائح األجور       
ــة    ــا ملــوظفي اخلدمــة املدني ــإقرار زيــادات يف الرواتــب واملزاي ــام احلكومــة ب وإذا اســتمر هــذا . قي

االجتاه، فإن موظفي اخلدمة العامة سوف يستفيدون من رواتب ومزايـا أعلـى مقارنـة بالقطـاع             
وإذا اسـتمر  . ى العمـل اخلاص وهذا ميكن أن جيعل من القطاع العام جمـاالً للتنـافس الـشديد علـ               

هذا الوضع، فيبدو أن القطاع اخلاص سوف ُيرغم على االستجابة بطرق تشجع علـى اسـتبقاء         
  .املوظفني

واألهم من هذا، أن قوانني ولوائح األجور أو الرواتب أو املزايا ليست متييزية حـسب                  ٤-١٣
 يف األجــور أو النــوع أو حــسب أي فئــات أخــرى وهلــذا فإنــه مــن املتوقــع أن تطبــق الزيــادات  

ويف حالـة حرمـان املوظـف مـن عالواتـه يف          . الرواتب على مجيع املوظفني، إال ألسباب مقبولـة       
األجور أو الرواتب أو املزايا دون أسباب قانونيـة يـصبح مـن حـق املوظـف اللجـوء إىل حمكمـة           

تـضرر يف  واإلجراءات اليت يلجـأ إليهـا الـشاكي امل     . ت بوزارة العمل لالنتصاف   ئالعمل اليت أُنش  
  .حمكمة العمل ليست مقيدة باجلنسية أو اجلنس

ويتــدخل املفتــشون لتــسوية . وختــتص إدارة تفتــيش العمــل باملــشاكل يف مكــان العمــل   ٥-١٣
ح نـص وإذا مل يقتنـع املوظـف بتـدخل املفـتش، فإنـه يُ         . املشاكل بـني أصـحاب العمـل واملـوظفني        

شكوى، حييلـها الـوزير إىل شـعبة معـايري        ولدى تسلُّم الـ   . بتقدمي شكوى كتابية إىل وزير العمل     
وال تتـوافر يف الوقـت احلاضـر أي بيانـات           . العمل حيث يقوم موظف قانوين بالنظر يف القـضية        

وليست هناك أيـضاً بيانـات متاحـة        . عن عدد أو نوع القضايا اليت تداولتها إدارة تفتيش العمل         
  .عن القضايا اليت نظرت فيها حمكمة العمل

  علقة مبزايا اُألمومة واملزايا األخرىاللوائح املت    
 لوزارة العمل خمتلف فئات اإلجازات اليت ميكن أن يـستفيد منـها         ٣حتدد الالئحة رقم      ٦-١٣

وفيما يتعلق باُألمومة، تغطي اللوائح إجازة اُألمومة، واألجر، والطرد ألسباب تتعلـق            . املوظف
  :يوهي تنص يف األجزاء ذات الصلة على ما يل. باُألمومة
ة ددمينح صاحب العمل املرأة اليت تتوقع والدة طفل إجـازة أُمومـة لفتـرة حمـ               ”    

  .)١القسم  (“هتا ثالثة أشهر، تبدأ قبل الوضع وأثناءه وتنتهي بعدهمد
ــاء إجــازة          حيــق للموظفــة احلــصول علــى أجــر كامــل مــن صــاحب العمــل أثن

  ).٢القسم (“ اُألمومة



CEDAW/C/LBR/6
 

64 08-54852 
 

وإذا تأكـد  . ل لتجنب إجـازة اُألمومـة   امرأة حام جيوز لصاحب العمل طرد   ال      
أن املوظفة قد طُردت هلذه األسباب فمن حقها احلصول على تعويض عن الطـرد غـري                

  ).٣القسم (“ القانوين والذي ال يقل عن أجر ثالثة أشهر
. ويبـــدو أن هـــذه اللـــوائح تنفـــذ بالفعـــل، ولكـــن ال يوجـــد حاليـــاً أي نظـــام للرصـــد   ٧-١٣
  . أي مرافق لرعاية الطفل يف أماكن العملتوجد يف الوقت احلاضر وال
 عاماً، وحيق للمرأة والرجل احلـصول علـى مزايـا        ٦٥وسن التقاعد للمرأة والرجل هو        ٨-١٣

  .نظاميالتقاعد يف القطاع ال
  حالة العمالة والعمال    

تقوم املرأة عموماً بدور رئيـسي يف اقتـصاد ليربيـا، ويف القـوة العاملـة، وتوليـد الـدخل                       ٩-١٣
غري أن الرجال والنساء ليسوا موزعني بالتساوي عرب القطاعات اإلنتاجية، كما أهنـم             . سرياُأل

، تتحمـل املـرأة     غري النظامي ويف اقتصاد تغلب عليه الزراعة والعمل       . ليسوا متساويني يف األجر   
العبء األكرب يف هذه القطاعات كما أنه ليس مـن احملتمـل حـصول املـرأة العاملـة بـشكل عـام                       

  .أجر مقابل عملهاعلى 
ــصل إىل   ١٠-١٣ ــا ي ــرأة م ــشكل امل ــال      ٥٤ وت ــك العم ــا يف ذل ــة مب ــوة العامل ــن الق ــة م  يف املائ

  ).٢٠٠٧استبيان املؤشرات األساسية للرفاه عام (النظاميون وغري النظاميني 
 وتتجمــع النــساء الليربيــات بــصورة غــري متناســبة يف القطاعــات األقــل إنتاجيــة حيــث ١١-١٣

 يف املائــة مــن الرجــال ٧٥ائــة يف القطــاع غــري النظــامي أو يف الزراعــة، مقابــل   يف امل٩٠يعمــل 
ــة، أو يف    تواحتمــاال. العــاملني ــة، أو يف منظمــة غــري حكومي  تعــيني الرجــال يف اخلدمــة املدني

اسـتبيان املؤشـرات   (منظمة دولية، أو يف مؤسسة عامة، تزيد على ثالثة أمثال احتماالت املـرأة     
  ).٢٠٠٧ام األساسية للرفاه ع

 ونظراً لغلبة املرأة يف الزراعة والقطاع غـري النظـامي، فـإن أعـداد الرجـال تزيـد كـثرياً           ١٢-١٣
 صنوعاتويـستعني قطـاع املـ     .  أعداد النساء يف مجيع القطاعات األخرى مـن اقتـصاد ليربيـا            نع

 ويف قطـاع التعـدين والتنقيـب، يـتم توظيـف تـسعة          . بالرجال مبعدل رجلني لكـل امـرأة واحـدة        
 تقريبـاً ويف قطـاع اخلـدمات        ١:٤ويف قطـاع الغابـات يبلـغ املعـدل          . رجال لكـل امـرأة واحـدة      

ويف الزراعــة ومــصائد األمســاك وحــدها يتــساوى الرجــال والنــساء مبعــدل    . ٢:٣يبلــغ املعــدل 
١:١.  
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 يف املائـة    ١٠٠ـ  ال تضيف نسبة القطاع يف القـوة العاملـة اإلمجاليـة شـيئا إىل نـسبة الـ                 : لحوظةم
  .ليست ممثلة يف الشكل البياين“ آخرون”ألن فئة 

    
فـي حـني   ف.  ومثة توزيع آخر للقطاعات يبني فوارق أكرب بني توظيـف املـرأة والرجـل      ١٣-١٣

أن املرأة تشكل أكثر من ثلثي العمال يف جتارة اجلملة والتجزئة، فإهنا متثل أقل من ثُلـث عمـال          
ء والغاز واملياه والبناء والنقل والتخـزين واملواصـالت واخلـدمات           اخلدمات يف قطاعات الكهربا   

ويف الزراعة، تشكل املرأة أكثر من نـصف مزارعـي احملاصـيل وأقـل مـن ثُلـث                  . املالية واجملتمعية 
  .العاملني يف جمال الثروة احليوانية والدواجن والصيد

د العـامالت مبعـدل أكثـر        وعلى نطاق اقتصاد ليربيا، يزيد عدد العمال بأجر على عد          ١٤-١٣
).  يف املائـة مـن مجيـع العـامالت         ٨ يف املائة من مجيع العمال مقابل        ٢٥,٥(من ثالثة إىل واحد     

ويقوم أقل من نصف مجيع عمال ليربيـا بأعمـال أُسـرية بـدون أجـر، وُيفتـرض أهنـم يـساعدون                
ائـة مـن العـامالت و     يف امل ٥٦وهنـاك   . غـري النظاميـة   واألنـشطة االقتـصادية     يف الزراعة اُألسرية    

  . يف املائة من العمال الذين يقومون بأعمال أُسرية بدون أجر٣٨
  

  توزيع العمل بني اجلنسني حسب القطاع: ١الشكل 
  ٢٠٠٧ استبيان املؤشرات األساسية للرفاه عام :املصدر

 الزراعة ومصائد األمساك

  الغابات

 التعدين والتنقيب

 اخلدمات

         الرجال               النساءنسبة القطاع من القوة العاملة اإلمجالية

 املصنوعات
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  سياسات واستراتيجيات التوظيف    
ها فخامـة رئيـسة    تنص االسـتراتيجية الوطنيـة لتـوفري الوظـائف يف ليربيـا والـيت اسـتهلت              ١٥-١٣

 علــى إنــشاء وظــائف طارئــة فوريــة وتــضع األســاس       ٢٠٠٦يوليــه / متــوز١٥اجلمهوريــة يف 
وتعبِّـر هـذه االسـتراتيجية عـن هنـج مرحلـي         . الستراتيجية توظيف مستدامة على املدى الطويـل      

ويهـدف الربنـامج الـذي    . شاغله األول هو سرعة إنـشاء الوظـائف مـن أجـل التنميـة املـستدامة               
 حالياً ضمن الربنامج الليربي الطارئ للعمالة، والربنامج الوطين لألشغال العامة، وبرنـامج             ُينفَّذ

ومت يف الوقــت احلاضــر إنــشاء . العمــل الليــربي للعمالــة، إىل تــشجيع إنــشاء الوظــائف يف البلــد 
 وظيفة يف إطار الربنامج الليـربي الطـارئ للعمالـة وبرنـامج العمـل               ٨٣ ٠٠٠يزيد قليالً عن     ما
 وقـد اسـتفاد منـه    ٢٠٠٧ديـسمرب  / وكـانون األول ٢٠٠٦ليربي للعمالة يف الفترة ما بني عام  ال

  . امرأة٩٠٠حنو 

 أسريعامل 
 بدون أجر

حلسابه عامل 
 بدون موظفني

  عامل 
 بأجر

حلسابه عامل 
 مبوظفني

  موظف
 حملي

  تلمذة
 صناعية

  التوظيف حسب نوع اجلنسحالة : ٢كل الش
  متثل نسبة مجيع العامالت والعاملني يف كل فئة من فئات التوظيف

 الرجال
 النساء
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 بالتعاون مع وزارة العمـل،      وزارة شؤون املساواة بني اجلنسني والتنمية      وقد استهلت    ١٦-١٣
نظـور   امل ومبشاركة صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة ومنظمة العمل الدولية، عمليـة تعمـيم            

، ٢٠٠٨ومتكني املرأة يف اسـتراتيجية ليربيـا للحـد مـن الفقـر الـيت اسـُتكملت يف عـام                     اجلنساين  
وسوف تكون النتيجة النهائية هلـذه الـشراكة إجيـاد فـرص عمـل          . ويف سياسات وبرامج العمالة   

  .متساوية ومنتجة وجمزية ومستدامة للجميع، وال سيما املرأة
 احلد من الفقر، تشمل بعض األمثلة امللموسـة للجهـود املبذولـة             ر استراتيجية اطإ ويف   ١٧-١٣

تــوفري املــستلزمات مثــل البــذور واألدوات واألمســدة ”: لكفالــة دور معــزز للمــرأة يف االقتــصاد
ــساء      ــل النـ ــضعفة مثـ ــات املستـ ــي للجماعـ ــز الزراعـ ــدات التجهيـ ــة ومعـ ــات الزراعيـ والكيماويـ

ــازات الــصغرية،  ــز منظمــات املــزارعني بوصــفه تــشجيع وتنــشيط”و “ وأصــحاب احلي  ا وتعزي
وضـع  ”و“ املؤسسة األولية للتنسيق بني املزارعني، مع توجيه اهتمام خاص للنـساء والـشباب،            

بــرامج زراعيــة وبــرامج للمــشاريع الــصغرى والــصغرية واملتوســطة احلجــم مثــل التــدريب علــى   
ــساء واملستــضعفني اإلدارة، وتطــوير املهــارات إلجيــاد فــرص عمــل    ــوفري ”و “ ،للــشباب والن ت

التدريب على املهـارات للمـشاريع الـصغرى والـصغرية واملتوسـطة احلجـم لتعزيـز االنتقـال مـن                    
  .“االقتصاد غري النظامي إىل االقتصاد النظامي

  
    املساواة يف احلصول على الرعاية الصحية: ١٢ املادة -رابع عشر   

لـى التمييـز ضـد      تتخذ الـدول األطـراف مجيـع التـدابري املناسـبة للقـضاء ع               ‐ ١  
املــرأة يف ميــدان الرعايــة الــصحية مــن أجــل أن يــضمن هلــا، علــى أســاس تــساوي    
الرجــل واملــرأة، احلــصول علــى خــدمات الرعايــة الــصحية، مبــا يف ذلــك اخلــدمات 

  .املتعلقة بتخطيط اُألسرة
 من هذه املادة، تكفل الدول األطراف للمرأة ١بالرغم من أحكام الفقرة   ‐ ٢  

سبة فيما يتعلـق باحلمـل والـوالدة وفتـرة مـا بعـد الـوالدة، وتـوفر هلـا                    اخلدمات املنا 
  .اخلدمات اجملانية عند االقتضاء، وكذلك التغذية الكافية أثناء احلمل والرضاعة

 عامـاً مـن     ١٤تعطلت اخلدمات الصحية يف ليربيا بصورة خطرية بسبب مـا يزيـد عـن                 ١-١٤
ملـشردين داخليـاً، أو إىل منـاطق مأمونـة، أو إىل            فقد هـرب العمـال إىل خميمـات ا        . الرتاع املدين 
وتوقـف  . ومت هنب وختريب املرافق الصحية وأصبحت اللوازم الطبية غـري متاحـة           . بلدان جماورة 

وبعـد  ). ١٩٩٦برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي،      (التمويل احلكومي واهنارت اخلدمات الصحية      
  .الصحية ولكن احلالة ال تزال سيئةانتهاء احلرب، بدأت عملية إعادة تنشيط اخلدمات 
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ويتم تقدمي الرعاية الصحية بطريقة جمزأة وغـري متـساوية، وتعتمـد اعتمـاداً كـبرياً علـى                    ٢-١٤
وال تزال املنظمات الدوليـة غـري احلكوميـة الـيت تقـدم      . سية اليت متوهلا اجلهات املاحنة  أالربامج الر 

رعاية الصحية املتاحـة حاليـاً بـصورة أساسـية          وتقَدم ال . اخلدمات الصحية تعمل بطريقة إنسانية    
 يف املائة من املرافـق الـصحية القائمـة          ٨٠عن طريق املنظمات غري احلكومية اليت تدير أكثر من          

  .على نطاق البلد
  الضمانات الدستورية، والسياسات الوطنية، والربامج الصحية    

 اإلنــسان الــذي يكفلــه يعــد احلــصول علــى الرعايــة الــصحية حقــاً أساســياً مــن حقــوق   ٣-١٤
وإدراكاً لقيمة الصحة، كرسـت وزارة      . فالصحة شرط أساسي لتنمية الفرد واجملتمع     . الدستور

ــى       ــربي عل ــضمان حــصول كــل لي ــسها ل ــة نف ــة االجتماعي ــصحة والرعاي ــصحية  ال اخلــدمات ال
 بــصرف النظــر عــن الوضــع االقتــصادي، أو املنــشأ، أو العقيــدة، أو نــوع  والرعايــة االجتماعيــة

وحتقيقـاً هلـذه الغايـة، وضـعت وزارة الـصحة والرعايـة االجتماعيـة               . نس، أو املوقع اجلغـرايف    اجل
سياسة وخطة استراتيجية وطنية للصحة، واستهلت خطـة انتقاليـة وطنيـة مـدهتا عامـان يف عـام              

 كــإجراء قــصري األجــل للتــدخل الطــارئ ملنــع حــدوث أزمــة قــد تنــشأ نتيجــة ملغــادرة     ٢٠٠٦
  .ة غري احلكوميةاملنظمات اإلنساني

واهلــدف مــن الــسياسة الــصحية لليربيــا هــو حتــسني الوضــع الــصحي لعــدد متزايــد مــن    ٤-١٤
املواطنني، على قدم املساواة، مـن خـالل التوسـع يف تـوفري الرعايـة الـصحية األساسـية الفعالـة،                     

  .تدعمها خدمات إحالة وموارد كافية
ويقـوم هـذا النظـام      .  اخلـدمات الـصحية     مـستويات لتقـدمي    ةوتدير ليربيا نظاماً من ثالثـ       ٥-١٤

، حبيـث يعمـل     )والثالثـة األوليـة، والثانويـة،     ( مـستويات مـن الرعايـة        ةالصحي الوطين على ثالثـ    
وحيـصل املـستخدمون مباشـرة علـى خـدمات الرعايـة            . كل مستوى كحارس للمـستوى التـايل      

عايــة إىل اإلحالــة، ويــستند احلــصول علــى املــستويات األعلــى مــن الر . الــصحية األوليــة اجليــدة
  .يف حاالت الطوارئ إال
وتلتزم وزارة الصحة والرعاية االجتماعية بـضمان املـساواة واجلـودة عـن طريـق تقـدمي               ٦-١٤

جمموعــة مــن اخلــدمات الــصحية األساســية، مبــا يف ذلــك اخلــدمات األساســية للرعايــة الوقائيــة    
 مــن املستــشفيات -صحي والعالجيــة الــيت ُتقــَدم علــى كــل مــستوى مــن مــستويات النظــام الــ  

وتعد جمموعة اخلـدمات الـصحية األساسـية حجـر الزاويـة يف             . اجملتمعية إىل مستشفيات اإلحالة   
فهـي حتـدد اخلـدمات الـيت تكفـل وزارة الـصحة             . االستراتيجية الوطنية لتقـدمي الرعايـة الـصحية       

ساسـية علـى   وتركـز جمموعـة اخلـدمات الـصحية األ    . والرعاية االجتماعيـة توافرهـا لكـل ليـربي     
رعاية اُألمهـات وحـديثي الـوالدة، وصـحة الطفـل، والـصحة اإلجنابيـة وصـحة               : ست أولويات 
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، )مبــا يف ذلــك فــريوس نقــص املناعــة البــشرية واإليــدز(املــراهقني، ومكافحــة األمــراض املعديــة 
) ٢٠١١-٢٠٠٨(ومبوجـب اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر           . والصحة النفسية، والرعايـة الطارئـة     

 احلكومة بصورة استراتيجية جمموعة اخلـدمات الـصحية األساسـية تـدرجيياً يف كـل                سوف تنفذ 
 يف املائـة مـن      ٧٠مقاطعة لتقـدمي اخلـدمات الـصحية الفعالـة وامليـسرة حتقيقـاً هلـدفها وهـو قيـام                    

. ٢٠١٠املرافــق الــصحية القائمــة بتقــدمي جمموعــة اخلــدمات الــصحية األساســية مــع هنايــة عــام   
ــة  ــة   وســـوف تـــستمر احلكومـ ــة االجتماعيـ  يف حتمُّـــل األتعـــاب الـــصحية إىل أن تتحـــسن احلالـ

  .واالقتصادية
  بعض املؤشرات الصحية العامة    

ــو      ٧-١٤ ــوالدة ه ــد ال ــع عن ــر املتوق ــاً ٤٥العم ــذائي    ( عام ــن الغ ــشاملة لألم ــصاءات ال االستق
رئيـسية يف التحـسن منـذ انتـهاء الـرتاع      صـحية   وقد بـدأت عـدة مؤشـرات        ). ٢٠٠٦والتغذية،  

 يف  ١١٧وعلى سبيل املثال، اخنفضت معدالت وفيات الُرضَّـع مـن           . ن كانت ال تزال هزيلة    وإ
ــاء  ١ ٠٠٠ لكــل ٧٢ إىل ٢٠٠٠عــام  ــد األحي ــات  ٢٠٠٧ يف عــام مــن املوالي  واخنفــضت وفي

ــد ١ ٠٠٠ لكــل ١١١ إىل ٢٠٠٠ يف عــام ١٩٤األطفــال دون ســن اخلامــسة مــن    مــن املوالي
وكــان معــدل ). ٣٠الفــصل : ٢٠٠٨حلــد مــن الفقــر،  اســتراتيجية ا (٢٠٠٧األحيــاء يف عــام 

 وفـاة لكـل   ١,١ حديثاً يف املناطق الريفية يبعث على االنزعـاج وهـو     رالوفيات األويل الذي قُد   
  ).٢٠٠٦االستقصاءات الشاملة لألمن الغذائي والتغذية، ( شخص يومياً ١٠ ٠٠٠

  احلصول على الرعاية الصحية    
ائة فقط من اجملتمعـات احملليـة بـأن لـديها مرفقـاً صـحياً                يف امل  ١٠، أفاد   ٢٠٠٦يف عام     ٨-١٤

والشاغل الرئيس بالنـسبة للـسكان هـو االفتقـار إىل األمـوال واحلـصول بالتـايل                 . اداخل جمتمعه 
: ٢٠٠٨اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر،         (على الرعاية الصحية وكذلك نوعية تقدمي هذه الرعاية         

  ).٣٠الفصل 
  صحة اُألم    

 يف عــام  ٩٩٤ إىل ٢٠٠٠ يف عــام  ٥٧٨ قــد زادت مــن  النفاســيةوفيــات  لايبــدو أن   ٩-١٤
الفـصل  : ٢٠٠٨اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر،         ( مـن املواليـد األحيـاء        ١٠٠ ٠٠٠ لكل   ٢٠٠٧

الـوالدة  : وتعزى الوفيات النفاسية إىل أسباب والدية مباشرة، وهي على وجـه التحديـد            ). ٣٠
وهنـاك  .  احلمل، وتعقيـدات اإلجهـاض غـري املـأمون         املعوقة، والتلوث، والرتيف، والتشنج أثناء    

حـاالت التـأخر    : عوامل أخرى تسهم أيضاً يف الوفيات النفاسية ووفيات حديثي الوالدة وهـي           
يف التعرف على املشاكل، وتقرير طلب الرعاية، والوصـول إىل الرعايـة وتلقيهـا، واالفتقـار إىل                 

ليدية يف حاالت الطوارئ، وعدم كفاية األفـراد        وسائل النقل املناسبة، وعدم كفاية الرعاية التو      
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الطبيني، وإمدادات العقاقري، واملعدات، وضعف احلالـة التغذويـة للحوامـل، وارتفـاع معـدالت               
الفـصل  : ٢٠٠٨استراتيجية احلد مـن الفقـر،       (اخلصوبة، وارتفاع عدد حاالت محل املراهقات       

حبـاالت عجـز مـستدمية مثـل الناصـور          وُتصاب بعض النساء الاليت جتتاز هذه التعقيدات        ). ٣٠
  .املستقيمي والعقم الثانوي/املهبلي املثاين

 يف املائـة مـن   ٧٥فحـوايل  .  للغايـة اً ويعد احلصول على رعاية اُألمومة املاهرة منخفض     ١٠-١٤
 يف املائـة مـن      ٨٥الوالدات تـتم خـارج املرافـق الـصحية وتقـوم القـابالت غـري املـاهرات بنحـو                    

  .الوالدات
  ما قبل الوالدةفترة     

ــرة مــا قبــل الــوالدة    ١١-١٤ ــة فت ــا هتــتم برعاي فمــع أن معــدل تقــدمي  .  يبــدو أن املــرأة يف ليربي
اخلدمات املؤسسية ال يزال منخفضاً للغاية، ال سيما يف املناطق الريفيـة، يبـدو أن هنـاك معـدل                   

عـات احملليـة الـيت      مواظبة مرتفعاً للمرأة يف عيادات ما قبل الوالدة، على األقل مـن جانـب اجملتم              
ــصحية    ــسهل عليهــا الوصــول إىل املرافــق ال ــة  . يكــون مــن ال ــاً لالستقــصاءات الدميوغرافي وطبق

 يف املائة من النـساء احلوامـل يف ليربيـا الرعايـة             ٨٤، تلقى   ١٩٩٩/٢٠٠٠والصحية لليربيا لعام    
يف  ٣٦,٢قابلـة أو علـى يـد طبيـب، يف حـني أن              /يف فترة ما قبل الـوالدة، إمـا علـى يـد ممرضـة             

ــة فقــط مــن النــساء احلوامــل وضــعن محلــهن يف مرفــق صــحي، و      ــة فقــط مــن  ١٥املائ  يف املائ
ويوجـد جلميـع اُألمهـات احلوامـل        . الوالدات تـتم يف مرافـق صـحية مـزودة مبمارسـني مـؤهلني             

  . لُألم تسجل عليها مجيع املعلومات ذات الصلةمرتليةبطاقة تسجيل 
  فترة ما بعد الوالدة    

 فترة ما بعد الوالدة على أمهية خاصة من حيث متكني ليربيا من التحـرك حنـو      تنطوي ١٢-١٤
وتتركــز معظــم الرعايــة املقدمــة خــالل فتــرة مــا بعــد الــوالدة . بلــوغ األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة

 يف املائـة    ٧٥أساساً على األطفال حديثي الوالدة وليس على اُألمهـات؛ يف حـني أن أكثـر مـن                  
.  ولدن يف مرافق صحية يعدن إىل منازهلن بعد شهر على األقل مـن الوضـع             من اُألمهات الاليت  

وتعتـــرب احلالـــة أكثـــر خطـــورة يف اجملتمعـــات الـــيت ال توجـــد فيهـــا قـــابالت مـــاهرات ملواجهـــة 
وفضالً عن هذا، ليست هناك مرافـق متاحـة لعـالج احلـاالت النفـسية               . التعقيدات اليت قد تنشأ   

  .لتالية للوالدةمثل االكتئاب املتعلق بالفترة ا
 وحتدد بروتوكـوالت الرعايـة الـسليمة لُألمهـات احلـد األدىن ملـستوى اخلـدمات الـيت            ١٣-١٤

فالتـدخالت احلاليـة    . ولكن هذه الربوتوكوالت مل تطبق بعد     . تقدم خالل الفترة التالية للوالدة    
باشـرة،  فبعـد الـوالدة م    . حمدودة بدرجة خطرية، خاصة خـالل األربـع والعـشرين سـاعة األوىل            
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وقد اسُتحدث نظـام املكمـالت      . يتركز االهتمام على صحة اُألم وضمان التخلص من املشيمة        
  .باملغذيات الدقيقة، وإن كان ذلك يتم على نطاق حمدود للغاية

  صحة املراهقات    
وطبقـاً لالستقـصاءات الدميوغرافيـة      . تعد ظاهرة محـل املراهقـات سـبباً رئيـسياً للقلـق            ١٤-١٤

 يف املائـة مـن الليربيـات يـصبحن مـن احلوامـل يف سـن الثامنـة                   ٤٨، فـإن    ٢٠٠٧والصحية عـام    
 عامـاً ويتعرضـن خلطـر    ١٤ و   ١٢وكثري من اُألمهات املراهقات تتراوح أعمارهن بـني         . عشرة

ونتيجـة  . وتشجع املمارسـات الثقافيـة علـى الـزواج املبكـر للفتـاة            . التعقيدات املصاحبة للحمل  
ية والسلوك الـسكاين، واملواقـف الرافـضة مـن جانـب اآلبـاء ومقـدمي        للتناقض بني القيم اجملتمع   

اخلــدمات، كــثرياً مــا ُتحــرم املراهقــات مــن اخلــدمات الــصحية اإلجنابيــة وقــد ينتــهي األمــر إىل   
  .فاالحتياجات الصحية للمراهقة ليست ملبَّاة. حاالت أسوأ

ونتيجـة لـذلك    . ربيـا حمـدود    ويعد تعليم اجلنس ُمهماً للغاية، ولكن تعليم اجلنس يف لي          ١٥-١٤
االتــصال اجلنــسي بــني عــن طريــق فإنــه يظهــر الكــثري مــن أمــراض احلمــل واإلصــابات املنقولــة  

  .املراهقات بسبب اجلهل وكذلك بسبب عدم احلصول على اخلدمات
  اإلجهاض    

 جيوز إجراء اإلجهاض بصورة قانونية إلنقـاذ حيـاة املـرأة، وكـذلك يف احلـاالت الـيت                   ١٦-١٤
ــشكل في ــباب         ي ــرأة أو ألس ــسية للم ــة والنف ــصحة البدني ــسبة لل ــاطر بالن ــل خم ــتمرار احلم ــا اس ه
غري أن العدد املتزايد من حاالت اإلجهاض غري الـشرعية وغـري املأمونـة تـضيف ُبعـداً                  . عالجية

ومــن األمـــور األكثــر احتمــاالً أن متـــارس املراهقــات غـــري     . مزعجــاً إىل هــذا املوقـــف املعقــد   
وكــثري مــن حــاالت محــل  . وقايــة، وهــذا ميكــن أن يــؤدي إىل احلمــل املتزوجــات اجلــنس دون 

املراهقات تكون غري مرغوبة وهذا يسهم يف العدد املتزايد من حاالت اإلجهاض العمدي غـري               
  .املأمون

  ختطيط اُألسرة    
يقوم ختطيط اُألسرة، الذي يعترب عنصراً أساسـياً للرعايـة الـصحية األوليـة واإلجنابيـة،              ١٧-١٤

وال حتظــى . يــسي يف احلــد مــن مــرض ووفيــات اُألمهــات وحــديثي الــوالدة يف ليربيــا   بــدور رئ
، واحلقـن   األقـراص تعتمـد حـصراً علـى       منع احلمـل    خدمات ختطيط اُألسرة بالقبول، فخدمات      

، حيث يبلغ املعدل الوطين النتشار وسائل منـع احلمـل           الواقي الذكري باهلرمونات، واستخدام   
، تبلـغ احتياجـات   ٢٠٠٧وطبقاً الستقصاءات عـام   ). ٢٠٠٧استقصاءات عام    (١٢,٩٥هذه  

  . يف املائة٦٠ختطيط اُألسرة غري امللباة أكثر من 
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 ويعد مقـدمو اخلـدمات حاليـاً غـري مـدربني علـى تقـدمي طائفـة مـن خـدمات ختطـيط                        ١٨-١٤
ونتيجة لذلك، فإهنم يقـدمون اخلـدمات الـيت يطلبـها العمـالء واخلـدمات الـيت ميكنـهم                   . اُألسرة

ويطلـب العمـالء الوسـائل الـيت يعرفوهنـا          . قدميها بدالً مـن اخلـدمات الـيت تـستند إىل تقـديرهم            ت
ــاراهتم قــد ختتلــف      . ويفــضلوهنا ــإن اختي ــر، ف ــار األفــضل واألنــسب واألوف ونظــراً لفرصــة اختي

هـذه  ويلزم تطوير مهارات مقدمي اخلـدمات لتمكينـهم مـن تقـدمي طائفـة كاملـة مـن                   . وتتنوع
  .اخلدمات

  اإليدز بني النساء/االتصال اجلنسيعن طريق ار اإلصابات املنقولة انتش    
، تبلـغ   ٢٠٠٦ وفقاً الستقصاءات رصد اإلصابة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية لعـام                ١٩-١٤

فقـد أُجريـت االستقـصاءات لفتـرة تراوحـت      .  يف املائة٥,٧فريوس ذا ال نسبة انتشار اإلصابة هب   
يف عـشرة   ) ٢٠٠٦أكتـوبر   /يوليـه إىل تـشرين األول     /متـوز مـن   (من ستة إىل إثـين عـشر أسـبوعاً          

وقـد مشـل االستقـصاء كـل        . تـسع مقاطعـات، متثـل املنـاطق اخلمـس يف ليربيـا            يف  مواقع للرصـد    
قبـل الـوالدة ألول       عاماً وتتلقى الرعاية يف فترة مـا       ٤٩ إىل   ١٥امرأة حامل يتراوح عمرها من      

ــل احلــايل    ــاء احلم ــرة أثن ــه   . م ــا جمموع ــان     ٤ ٢١٦ومت مجــع م ــشرة، وك ــع الع ــن املواق ــة م  عين
وكــان .  عامــا٢٤ً و ١٥يف املائــة مــن هــذه العينــات لنــساء تتــراوح أعمــارهن بــني         ٥٤,٥
يف املائة من النساء حاصـالت علـى مـستوى التعلـيم األساسـي أو غـري حاصـالت علـى                     ٧٠,٢

 علــى  يف املائــة مولــود حــي واحــد ٥٠,٧ ولــدى ،يف املائــة متزوجــات ٦٨,٥التعلــيم، وكــان 
وتعد البيانات احلالية غري كافية السـتخالص نتـائج مؤكـدة عـن التفـاوت الـداخلي يف                  . األكثر

ويبـدو أن معـدل انتـشار اإلصـابة هبـذا الفـريوس        . انتشار اإلصابة بفريوس نقص املناعة البـشرية      
 الفقـر،   اسـتراتيجية احلـد مـن     (يف منروفيا واملنطقة اجلنوبية الشرقية أعلى منه يف بقية املقاطعات           

  ).٣١الفصل 
 مستشفى ومركزاً صحياً تقدم اخلدمات اخلاصـة باختبـار فـريوس نقـص              ٧٥ ويوجد   ٢٠-١٤

 موقعــاً ملنــع انتقــال اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة  ١٨املناعــة البــشرية وخــدمات املــشورة، و 
قري  موقعــاً للعــالج املــضاد للفريوســات الرجعيــة تقــدم عقــا ١٥البــشرية مــن اُألم إىل الطفــل، و 

عـن طريـق    وتـزداد اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية واإلصـابات املنقولـة                 . عالج اإليدز 
 يف املائــة مــن الــسكان وتــؤثر علــى املــرأة أكثــر مــن    ١٠االتــصال اجلنــسي وتقــّدر بــأكثر مــن  

، ٢٠٠١ إىل عـام  ٢٠٠٠ويف الفتـرة مـن عـام       . سيما الفتيـات يف األعمـار املبكـرة        الرجل، وال 
مــن : االتــصال اجلنــسيعــن طريــق  يف املائــة يف اإلصــابات املنقولــة ١٠٠ بنــسبة حــدثت زيــادة

وزارة الـــصحة /برنـــامج القـــدرة علـــى تنظـــيم احلـــسابات القوميـــة (١٥٠ ٧٨٠ إىل ٧٥ ٣٩٠
  ).والرعاية االجتماعية
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االتـصال  عـن طريـق    ويدَرب األخصائيون الصحيون علـى عـالج اإلصـابات املنقولـة            ٢١-١٤
وفضالً عـن هـذا، يـستخدم ختطـيط اُألسـرة واملـشورة يف فتـرة مـا                  . اطعة مق ١٥اجلنسي داخل   

ري السلوك يف الوقاية مـن اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة              يقبل الوالدة كفرص للتشجيع على تغ     
  .االتصال اجلنسيعن طريق البشرية واإلصابات املنقولة 

  التغذية املالئمة أثناء احلمل والرضاعة    
ــدل انعــ  ٢٢-١٤ ــع مع ــذوي       يرتف ــى يف ســوء الوضــع التغ ــا ويتجل ــذائي يف ليربي ــن الغ دام األم

 يف املائة من اًألسر يف املناطق الريفية وشبه الريفية تعاين مـن انعـدام األمـن              ١١فهناك  . للسكان
 يف املائة من السكان معرَّضون النعدام األمن الغـذائي إمـا بدرجـة              ٤٠الغذائي يف حني تبني أن      

اُألسر اليت تعوهلا امرأة أكثر ُعرضة النعدام األمن الغذائي وتنفـق علـى   وتعد  . عالية أو متوسطة  
االستقـصاءات الـشاملة لألمـن      (األغذية نسبة من دخلها أعلى مما تنفقه اُألسر اليت يعوهلا رجل            

 يف املائــة مــن األطفــال دون ســن  ٢٧ويعتــرب قرابــة ). ٢٩، الفــصل ٢٠٠٦الغــذائي والتغذيــة، 
 يف املائة من األطفـال الـذين        ٧وباإلضافة إىل ذلك، يقدَّر أن هناك       . اخلامسة من ناقصي الوزن   

). ٢٠٠٦االستقـصاءات الـشاملة،     ( يف املائـة بـالتقزم       ٣٩يعانون من الضمور، يف حني يصاب       
وتعد هـذه القـيم مماثلـة بـشكل ملحـوظ للقـيم الـيت سـجلها االستقـصاء التغـذوي الـوطين عـام                         

 يف املائــة ٨٧ابة بفقــر الــدم النــاجم عــن نقــص احلديــد  ويف الــسنة ذاهتــا، بلغــت اإلصــ. ٢٠٠٠
 ١٤ يف املائة يف النساء غـري احلوامـل مـن سـن              ٥٨ شهراً، و    ٣٥إىل  أشهر   ٦لألطفال من سن    

ويـؤثر نقـص   . )١( عامـاً ٤٩ إىل ١٤ يف املائة من النساء احلوامـل مـن سـن          ٦٢ عاماً، و    ٤٩إىل  
 يف املائـة  ١٢ شـهراً، و    ٣٥إىل  أشـهر    ٦سـن    يف املائة من األطفال مـن        ٥٢,٩فيتامني ألف يف    

 يف املائـة فقـط مـن األطفـال دون سـتة أشـهر علـى الرضـاعة            ٣٥وحيـصل   . من النـساء احلوامـل    
ومل ُيـــستحدث بعـــد تقـــدمي مكمـــالت الزنـــك ). ٢٠٠٦اليونيـــسيف، (الطبيعيـــة دون غريهـــا 

  .لألطفال
ة ووفـاة اُألم  ريصـابة بـأمراض خطـ   ويف فترة احلمل، تعد املالريا اخلبيثة سـبباً هامـاً لإل         ٢٣-١٤

وتعـد إصـابة املـشيمة أيـضاً بطفيليـات املالريـا، ال سـيما يف احلملـني                  . واجلنني علـى حـد سـواء      
، ) يف املائــة١٤ يف املائــة إىل ٨مــن (األول والثــاين، ســبباً هامــاً الخنفــاض الــوزن عنــد الــوالدة   

وأثبـت منـع اإلصـابة عـن        . تيجـة لـذلك    يف املائـة مـن الُرضَّـع ن        ٨ يف املائـة و      ٣ووفيات ما بـني     
طريــق العــالج الوقــائي املتقطــع بالسلفادوكــسني والبرياميثــامني يف وقــت مبكــر أثنــاء املــرحلتني 
الثانية والثالثة من احلمل أنه يقلل مـن هـذه املخـاطر بدرجـة كـبرية ولـذلك فإنـه يقـدم بـصورة                        

  .روتينية جلميع النساء احلوامل
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ويـتم ذلـك عـن طريـق اسـتخدام          .  الوقاية مـن انتقـال املالريـا        وأفضل استراتيجية هي   ٢٤-١٤
وقـد أظهـرت    . الناموسيات املعاجلة مببيد حشري لألطفال دون سن اخلامسة وللنـساء احلوامـل           

ــسبة       ــال اخنفاضــاً بن ــصغار األطف ــع  ٢٠جتــارب اســتخدام هــذه الناموســيات ل ــة يف مجي  يف املائ
وأدى اســتخدامها مــن .  احلــاالت الــسريرية يف املائــة يف٥٠حــاالت وفيــات األطفــال وحــوايل 

ــسبة      ــاض بن ــساء احلوامــل إىل اخنف ــب الن ــن املالريــا      ٤٧جان ــدم النــاجم ع ــر ال  يف املائــة يف فق
، تقـوم وزارة    زوباستخدام هـذه النتـائج كحـواف      . يف املائة يف اخنفاض الوزن عند الوالدة       ٢٨ و

 ألكـرب عـدد مـن النـساء احلوامـل           الصحة بتوفري ناموسيات معمرة ومعاجلة مببيـد حـشري جمانـاً          
ويتم توزيع هذه الناموسيات عن طريق عيـادات الرعايـة يف فتـرة            . واألطفال دون سن اخلامسة   

ويقـوم أخـصائيو املالريـا      . ما قبل الوالدة وعيادات التحصني الروتيين واخلاص ومراكز التوعيـة         
 بيت للوصول إىل اُألسر الـيت       يف اجملتمعات احمللية بتوزيع منهجي هلذه الناموسيات من بيت إىل         

  .مل حتصل عليها عن طريق العيادات
  التوعية الصحية    

 فــيهم القــابالت التقليــديات ن يقــدم األخــصائيون الــصحيون يف اجملتمعــات احملليــة، مبــ٢٥-١٤
م هـذه النـصائح يف العيـادات الـصحية       تقـدَ  بينمـا النصائح الصحية علـى مـستوى اجملتمـع احمللـي           

ــصال التثقيفــي اإلعالمــي   .  صــحيني مــدربني بواســطة أخــصائيني  ومت وضــع اســتراتيجيات االت
. واالتصال لتغـيري الـسلوك وتطبيقهـا علـى مجيـع املـستويات للوقايـة مـن األمـراض ومكافحتـها                 

وطُورت مهارات مرتلية إلنقاذ احلياة وهي جمموعة من التدخالت لتغيري الـسلوك تـشجع علـى              
لمحافظة على صحة املرأة احلامـل؛ وملعرفـة املـواد الـيت هتـدد              زيادة املعرفة واكتساب املهارات ل    

أو التعقيدات اخلاصة حبـديثي الـوالدة، والعمـل علـى اتبـاع سـلوك الرعايـة             /احلياة، واملشاكل و  
الــصحية واالهتمــام بالــصحة علــى املــستوى الفــردي واجملتمعــي للوقايــة مــن الوفيــات النفاســية   

  .صر رئيسية يف هذه االستراتيجياتووفيات حديثي الوالدة، وهي كلها عنا
  االفتقار إىل األخصائيات الصحيات املدربات    

، تتكـون قـوة العمـل مـن     ٢٠٠٦ وفقاً للتقييم الـسريع للحالـة الـصحية يف ليربيـا عـام            ٢٦-١٤
ــرغ و  ٤ ٠٠٠حــوايل  ــرغ  ١ ٠٠٠ موظــف متف ــن    .  موظــف غــري متف ــدد احلــايل م ــل الع وميث

ــة إىل ٦٠األخــصائيات الــصحيات املــدربات حنــو   ــة مــن هــؤالء املــوظفني  ٧٠ يف املائ .  يف املائ
فيوجــد . ومييــل توزيــع األخــصائيني الــصحيني املــدربني بدرجــة كــبرية لــصاحل املنــاطق احلــضرية 

ومــع وجــود عــدد قليــل مــن األخــصائيني      . األخــصائيني يف املنــاطق احلــضرية  هــؤالء معظــم 
ل االسـتجابة حلـاالت الـوالدة الطارئـة         الصحيني من املستوى املتوسط يف املناطق الريفية، تتعرقـ        
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بسبب نقص املوظفني املهرة والعقـاقري، وعـدم كفايـة مرافـق اإلحالـة أو وسـائل النقـل الالزمـة               
  .لإلحاالت

.  غري أن قضية املوارد البشرية الالزمة لقطاع الـصحة جتـري معاجلتـها بـالطرق التاليـة            ٢٧-١٤
  :م مبا يليفوزارة الصحة والرعاية االجتماعية بصدد القيا

  وضع برامج تدريبية لألخصائيني الصحيني للنهوض مبهاراهتم؛  •  
  إنشاء وحدة للتدريب يف موقع العمل؛  •  
  تطبيق استراتيجية للتعيني بالنسبة لكل من املقاطعات اخلمس عشرة؛  •  
إعادة إنشاء مؤسسات التدريب لألخصائيني الصحيني من املستوى املتوسـط ال سـيما               •  

ُزرُزر يف الــشمال، وزويــدرو يف اجلنــوب   (يف األجــزاء الريفيــة مــن ليربيــا    القــابالت 
  ).الشرقي

ــوافر      ٢٨-١٤ ــاطق الــصحية العامــة، غــري أن ت  وتقــدم اخلــدمات الــصحية باجملــان يف مجيــع املن
  .العقاقري األساسية واللوازم الطبية ال يزال حمدوداً

واسم األمطار، تعـوق عمليـة النقـل      وال سيما أثناء م    ، كما أن احلاالت السيئة للطرق     ٢٩-١٤
وتوجــد لــدى وزارة الــصحة خطــط إلنــشاء مخــسة خمــازن إقليميــة . وتوزيــع العقــاقري األساســية

  .للعقاقري استكماالً خلدمات دائرة العقاقري الوطنية
  عدم كفاية املرافق    

ة حيـث   الـصحية يف ليربيـا غـري كافيـة، ال سـيما يف املنـاطق الريفيـ                الرعايـة   تعد مرافق    ٣٠-١٤
ففـي عـام   . ظهرت مشاكل خطرية يف تقدمي الرعاية الصحية لفترة طويلة بسبب احلرب األهلية 

ــاك ١٩٩٠ ــادة تقــوم بوظائفهــا ٣٣٠ مركــزاً صــحياً، و  ٥٠ مستــشفى، و ٣٠، كــان هن .  عي
 مرفقــاً عــامالً مــن بينــها ٣٥٤  أن هنــاك٢٠٠٦ التقيــيم الــسريع لــوزارة الــصحة عــام  أوضــحو

ــشفى، و  ١٨ ــادات٢٠٦زاً صــحياً، و  مركــ٥٠مست ــاك  .  عي ــق صــحي  ٢٠٠وكــان هن  مرف
 اً مستـشفى حكوميـ  ١٣من بني املستـشفيات الـثالثني، كـان هنـاك      و. إضايف غري صاحلة للعمل   

  .ومت جتديد مستشفيني منذ ذلك الوقت ومها يعمالن اآلن.  فقطعامالً
يــة غــري نوقدرتــه التق.  ويعــد عنــصر املستــشفيات يف القطــاع الــصحي صــغري احلجــم  ٣١-١٤

وتوجــد بالفعــل اســتثمارات كــبرية يف طريقهــا الســتعادة وتعزيــز احلالــة  . كافيــة بدرجــة كــبرية
الوظيفيــة للمستــشفيات واملراكــز الــصحية والعيــادات ال ســيما يف املنــاطق الــيت تقــل فيهــا هــذه  

  .اخلدمات
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  املمارسات التقليدية الضارة وآثارها الصحية    
التنميــة بــوزارة الــصحة والرعايــة االجتماعيــة بتــدريب  قامــت شــعبة املــرأة والــصحة و٣٢-١٤

قادة اجملتمعات احمللية، واجلماعـات النـسائية يف سـبع مقاطعـات، بالتعـاون مـع الرابطـة الوطنيـة                    
ومت تـدريب هـؤالء     . الـيت تـؤثر علـى صـحة املـرأة والطفـل           الـضارة   املعنية باملمارسات التقليديـة     

هة املمارسات التقليدية الضارة اليت تؤثر على صحة املـرأة          على العمل يف اجملتمعات احمللية ملواج     
  .والطفل

  : ومن بني املمارسات التقليدية اليت تؤثر على صحة املرأة والطفل٣٣-١٤
 تنطوي ممارسة تفضيل اإلبن على معاملة تفضيلية مـن جانـب      -تفضيل اإلبن     )أ(  

لفتيـات  لواحلرمان واملعاملـة التمييزيـة      وهذا غالباً ما يتجلى يف اإلمهال       . اآلباء لألطفال الذكور  
عـدة طـرق، وكلـها تنطـوي     يف ويتجلى تفـضيل اإلبـن   . مما يؤثر على صحتهن البدنية والنفسية   

التغذية اُألسرية، حيث يـتم إرضـاع الفتيـات رضـاعة       : على انعكاسات سلبية للفتاة واملرأة مثل     
 املــواد الغذائيــة، ُيخــصص الطعــام طبيعيــة لفتــرة أقــصر مــن األوالد؛ ويف اُألســر الــيت تقــل فيهــا 

األكثــر تغذيــة لــألوالد والرجــال، الــذين قــد جيــري إطعــامهم أوال، وإطعــام النــساء والفتيــات     
  حاالت ودرجات سوء التغذية والوفيات بني األطفال اإلناث؛يتبقى مما يؤدي إىل ارتفاع  مبا

 احلامـل والطفلـة مـن       متنع هذه املمارسة التقليديـة املـرأة       -املمنوعات التغذوية     )ب(  
تناول أطعمة مغذية مثل األناناس، واللحـوم، والبـيض، والقواقـع وغريهـا، ممـا يـؤدي إىل سـوء                    

  التغذية؛
 أي اآلباء الذين يقدمون بناهتم للـزواج يف سـن مبكـرة، دون             -الزواج املبكر     )ج(  

وبة الـوالدة   الثامنة عشرة، ممـا يـؤدي إىل خـروج الفتيـات مـن املدرسـة، واحلمـل املبكـر، وصـع                    
وهذا يسبب الوفيات النفاسية املبكرة، ويقلل مـن العمـر       . ويترتب على ذلك اإلصابة بالناصور    

  املتوقع للفتيات، ويترك آثاراً سلبية على صحتهن؛
 أي جتميــل اجلــسم باســتخدام أدوات -الوشــم وثقــب اُألذن، وتــسويد اللثــة    )د(  

ــة    ، وهــذا ميكــن أن يــؤدي إىل انتقــال   حــادة مثــل الزجاجــات، والــسكاكني، وشــفرات احلالق
  اإليدز؛/اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية

 وذلـك باسـتخدام أدوات حـادة وسـاخنة إلثبـات بـراءة              -احملاكمة بالتعذيب     )هـ(  
ــرم    ــهم بارتكــاب ُج ــا ُمت ــات      . شــخص م ــساء والفتي ــى الن ــذه املمارســة عل ــؤثر ه ــا ت ــاً م وغالب

  . املناطق الريفيةيفاجلاهالت 



CEDAW/C/LBR/6  
 

08-54852 77 
 

وتعد املرأة والفتـاة الـضحية الرئيـسية للممارسـات التقليديـة الـضارة، وغالبـاً لدرجـة                   ٣٤-١٤
  .اإلصابة بأضرار جسمانية ونفسية وعاطفية دائمة، ورمبا املوت

 وقد مت استقصاء اآلثار الضارة هلذه املمارسـات التقليديـة علـى صـحة املـرأة والطفـل                   ٣٥-١٤
ارة الصحة والرعاية االجتماعية، بالتعاون مع الرابطـة        بواسطة شعبة املرأة والصحة والتنمية بوز     

ــة    ــة باملمارســات التقليدي ــة املعني ــضارة الوطني ــرأة والطفــل يف ســتة     ال ــى صــحة امل ــؤثر عل ــيت ت ال
ــسريادو   ــة يف مقاطعــة مونت ــبني نتيجــة االستقــصاء أن  . جمتمعــات حملي ــة مــن بــني  ٩٦وت  يف املائ

  .مارسات التقليدية الضارةامرأة وفتاة مت استجواهبن قد تعرضن للم ٣٠٠
 ويف حماولة لتوسيع الفـرص أمـام املـرأة والرجـل حملاربـة املمارسـات التقليديـة الـضارة                    ٣٦-١٤

اليت تؤثر على صـحة املـرأة والطفـل، يقـدم مرشـدو اجملتمعـات احملليـة املـدربون نـصائح صـحية                       
اليت تؤثر على صـحة املـرأة   للمرأة وألعضاء اجملتمعات احمللية بشأن املمارسات التقليدية الضارة   

  .وجتري أيضاً مناقشة قضايا حقوق اإلنسان. والطفل وكيفية منع هذه املمارسات
  ختان اإلناث    

. يف ليربيـا  ) سـاندي مجعيـة   بـورو أو    مجعية  (يترسخ ختان اإلناث يف اجملتمع التقليدي        ٣٧-١٤
عـضاء  ت وطنية عن أ    أول تقديرا  ٢٠٠٧ الدميوغرافية والصحية لعام     ءاتوقد قدمت االستقصا  

ــة  ــا مجعي ــاك . ســاندي يف ليربي ــة مــن الليربيــات مــن ســن   ٥٨,٢وهن ــاً ٤٩ إىل ١٥ يف املائ  عام
ــة مــن احلــضريات و   ٣٩,٥(  ســاندي عيــةأعــضاء يف مج)  يف املائــة مــن الريفيــات  ٧٢ يف املائ
  يف٤٥,٢ومن هؤالء النساء الاليت مـررن هبـذه التجربـة، يعتقـد        ). وأُجريت هلن عملية اخلتان   (

وهنـاك معرفـة واسـعة هبـذه املمارسـة يف اجملتمـع الليـربي               . املائة أن هذا التقليد ينبغي أن يتوقف      
  . سانديمجعية يف املائة من الليربيات عن ٨٩حيث مسع 

 وقد أظهـرت الدراسـات أن أولئـك املـشتغلني مبمارسـة ختـان اإلنـاث يفعلـون ذلـك                     ٣٨-١٤
سة ختان اإلناث، قامت شعبة املرأة والـصحة        وللقضاء على ممار  . كوسيلة للكسب االقتصادي  

اليت تؤثر علـى صـحة      الضارة  والتنمية، بالتعاون مع الرابطة الوطنية املعنية باملمارسات التقليدية         
 ممارساً يف سبع مقاطعات علـى خمتلـف األنـشطة املـدرَّة             ٧٥٠املرأة والطفل، بتدريب أكثر من      

وحفـظ األمسـاك، والغـزل، واحلياكـة، والزراعـة          للدخل مثل صناعة الصابون، وطالء األحذية،       
ــان اإلنــاث  ــة خلت ــدائل، ختلــص   . كأنــشطة بديل  مــن أدواهتــم ٣٥٠ونتيجــة الســتخدام هــذه الب

  .وانتقدوا علناً ممارسة اخلتان) السكاكني(
 وخيشى معظم الضحايا وأعضاء اجملتمعات احمللية التحدث خوفاً مـن العقـاب؛ فغالبـاً               ٣٩-١٤

وهلـذا، اسـتخدمت شـعبة املـرأة والـصحة          .  أو القتـل   اجلمعيـة سون بالطرد من    ما يهددهم املمار  
والتنمية بوزارة الصحة والرعاية االجتماعية، بالتعـاون مـع الرابطـة الوطنيـة املعنيـة باملمارسـات                 
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اتـصال الـضحايا   (التقليدية الضارة اليت تؤثر على صحة املـرأة والطفـل، االسـتراتيجية اإلفراديـة             
ــضحايا وامل ــة ملعاجلــة هــذه املــشكلة   ) عرَّضــات للخطــر بال وتتوجــه خمتلــف  . يف اجملتمعــات احمللي

اجلماعــات النــسائية إىل اجملتمعــات احملليــة لتعريــف املمارســني باآلثــار البدنيــة والنفــسية للختــان  
وقامت شعبة املرأة والصحة والتنمية بتدريب نساء وفتيات كجماعـات          . على النساء والفتيات  

وقـد أعـدت شـعبة      .  الوعي يف اجملتمعات احمللية عـن اآلثـار الـضارة للختـان            وىلرفع مست توعية  
املــرأة والــصحة والتنميــة بالتعــاون مــع الرابطــة الوطنيــة املعنيــة باملمارســات التقليديــة الــضارة،     

لكــي تــستخدمها مجاعــات “ دليــل املناقــشة”و “ مــن املــرأة للمــرأة”: جممــوعتني مــن الكتــب
ــة و ــامج التعلالالتوعي ــار ل ربن ــوظيفي للكب ــادةيمــي ال ــة اجملتمــع ضــد املمارســات   زي ــوعي وتعبئ  ال

 مركز موارد داخـل شـعبة املـرأة والـصحة والتنميـة             ئ وأُنش .التقليدية الضارة مبا يف ذلك اخلتان     
  .لكتابة التقارير ومجع املعلومات

 وبـــرغم هـــذه االســـتراتيجيات واألنـــشطة العديـــدة يف ليربيـــا، ال يوجـــد أي تـــشريع ٤٠-١٤
  .ومي حيظر اخلتان يف ليربياحك

  العنف القائم على نوع اجلنس    
ــل ٤١-١٤ ــادة      ل ورد حتلي ــا يف إطــار امل ــوع اجلــنس يف ليربي ــى ن ــائم عل  مــن هــذا  ٥لعنــف الق

 مــن مقــدمي ٧٣واســتجابةً مــن قطــاع الــصحة هلــذه املــسألة، مت تــدريب مــا جمموعــه  . التقريــر
فنيـات، وقـابالت قانونيـات، ومـساعدو     الرعاية الصحية كمدربني للمـدربني ومنـهم ممرضـات       

أطباء، وأطباء لتقدمي العالج الـسريري لـضحايا العنـف القـائم علـى نـوع اجلـنس يف اجملتمعـات                    
  ).بونغ، ونيمبا، وبومي، وغراند باسا، ومونتسريادو، وغراند غيدي(احمللية بست مقاطعات 

  
    سرةاملزايا االجتماعية واالقتصادية لُأل: ١٣ املادة -خامس عشر   

تتخذ الـدول األطـراف مجيـع التـدابري املناسـبة للقـضاء علـى التمييـز ضـد                       
املرأة يف اجملاالت األخرى للحيـاة االقتـصادية واالجتماعيـة لكـي تكفـل هلـا، علـى                  

  :أساس تساوي الرجل واملرأة، نفس احلقوق وال سيما
  احلق يف االستحقاقات اُألسرية؛  )أ(    
قروض املصرفية، والرهون العقارية وغري     احلق يف احلصول على ال      )ب(    

  ذلك من أشكال االئتمان املايل؛
احلق يف االشـتراك يف األنـشطة التروحييـة واأللعـاب الرياضـية ويف                )ج(    

  .مجيع جوانب احلياة الثقافية
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هنــاك عــدة بــرامج حتقــق مزايــا للمــوظفني إمــا عنــد الوفــاة أو عنــدما يــصاب املوظــف     ١-١٥
ويــستفيد مجيــع املــوظفني مــن هــذه الــربامج  . خة أو املــرض أو اإلعاقــةبــالعجز نتيجــة للــشيخو

وحتـصل املوظفـات    . بصرف النظر عن نوع اجلنس، أو املعتقد، أو الدين، أو االنتماء السياسي           
وقـد تـشمل مثـل هـذه     . على مزايا أُسرية مساوية للرجل يف قطاعات العمـل النظـامي يف ليربيـا            

  . والصحياملزايا اإلسكان، والتأمني الطيب
إثنان تديرمها وكالة اخلدمـة املدنيـة   : التقاعد/وتقوم احلكومة بإدارة ثالثة برامج للمزايا      ٢-١٥

ــة، وهــي مؤســسة شــبه         ــة االجتماعي ــن والرعاي ــة لألم ــدير اآلخــر املؤســسة الوطني ــة، وت الوطني
راً ويعــد برنــامج وكالــة اخلدمــة املدنيــة الوطنيــة يف الواقــع خطــة للتقاعــد تطبــق حــص. حكوميــة

ومعــايري . لــصاحل مجيــع املــوظفني املــدنيني رجــاالً ونــساًء علــى الــسواء دون التحيــز ألي جــنس 
وُيدفع هـذا االسـتحقاق     .  عاماً ٢٥االستحقاق هي بلوغ سن اخلامسة والستني أو اخلدمة ملدة          

أيضاً عندما يصاب املوظف باملرض أو يصبح عاجزاً عن العمل أو عندما يقـرر املوظـف طلـب                 
وتـدير  . ويتقرر املبلغ املدفوع حسب راتب املوظف ومدة اخلدمة عنـد التقاعـد           .  املبكر التقاعد

الربنامج اآلخر املؤسسة الوطنيـة لألمـن والرعايـة االجتماعيـة، وهـو موجَّـه جلميـع املـوظفني يف            
القطاعني العام واخلاص، فقط ملن يدفع أصحاب العمل نيابة عنهم أقساط املعاشات الـشهرية،              

 الوطنية برناجماً شامالً ألنـه يغطـي إصـابة        ويعد برنامج املؤسسة  . ز أيضاً ضد املوظفات   دون متيي 
وتدفع املؤسسة الوطنيـة أيـضاً اسـتحقاقات الوفـاة          . العمل، والعجز، ومعاشاً شهرياً حىت الوفاة     

  .اجلنسنوع جلميع املستفيدين بصرف النظر عن 
مزايـا يف حالـة الفـصل، تتـوىل إدارتـه أيـضاً       وتقوم حكومة ليربيا أيضاً بتنفيذ برنـامج لل       ٣-١٥
  .ة اخلدمة املدنية الوطنيةكالو

وميكن أن تقدم بعض الـشركات اخلاصـة أيـضاً مزايـا معينـة، مثـل اإلسـكان، والتعلـيم              ٤-١٥
  .اجملاين، واملزايا الصحية، ولكن ال تتوافر حالياً أي تفاصيل أخرى

ي برامج أخرى للمزايا، وليـست هنـاك مزايـا        وإىل جانب هذه الربامج ال تتاح حالياً أ         ٥-١٥
  .أو برامج للتأمني االجتماعي لصاحل العاملني يف القطاع غري النظامي

  احلصول على القروض ورأس املال    
ليست هناك عموماً أي حواجز تعترض املرأة عند طلب القروض أو احلـصول عليهـا،                  ٦-١٥

ــازة وإدارة مــشروع جتــاري  واملعــايري . ري للحــصول علــى القــروض غــري أن هنــاك معــاي . أو حي
ــا       ــصارف وقطــاع األعمــال وهــي إم ــضعها امل ــا ت ــاً م ــادة غالب ــسداد؛   ) أ: (املعت ــى ال ــدرة عل الق

  .أو سجل املدين فيما يتعلق باملعيارين األولني) ج(والقدرة على تقدمي ضمان؛  )ب(
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وهــي صــعبة بــصفة خاصــة نظــراً  . واحلــصول علــى قــروض عمليــة صــعبة بــشكل عــام   ٧-١٥
ورمبــا ال تــدرك املــرأة الريفيــة بــشكل خــاص وجــود فــرص  . الرتفــاع معــدالت الفقــر واُألميــة

  .خاصة للقروض، وهي ليست يف موقف يسمح هلا باستيفاء متطلبات احلصول على قرض
وتوصـف  . ة للقـروض تقـدم القـروض فقـط ألعـضائها          نظاميـ غري  برامج  غري أنه توجد      ٨-١٥

 املدخرات السنوية، وقد يكـون مـن بـني أعـضائها رجـال      رابطات القروض هذه أحياناً بنوادي  
واملــرأة الريفيــة هــي األكثــر حرمانــاً نظــرا ألنــه ال يكــاد يوجــد أي رابطــة للقــروض يف . ونــساء

وتفتقــر املــرأة الريفيــة أيــضاً إىل الــضمان وهلــذا فإهنــا ال حتــصل علــى القــروض  . املنــاطق الريفيــة
ناحية العملية على املرأة الريفية واحلائزة علـى ملكيـة          وتقتصر القروض املصرفية من ال    . املصرفية
  .نسبية
وقــد اســتهل برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، بالتعــاون مــع مــصرف ليربيــا املركــزي،     ٩-١٥

وهنـاك منظمـات حمليـة      .  امـرأة  ١ ٠٠٠برناجماً لالئتمانات الصغرى استفاد منـه مـا يزيـد علـى             
ات الـصغرى للمـرأة، ولكـن ال تتـوفر أي بيانـات يف              ودولية غري حكومية أخرى تقدم االئتمانـ      

 اهلـدف  ٢٠٠٨وتتضمن استراتيجية احلد من الفقـر لعـام    . الوقت احلاضر عن عدد املستفيدات    
ــصغرية      ــصغرى والـ ــشاريع الـ ــة للمـ ــدمات املاليـ ــدمي اخلـ ــع يف تقـ ــاص بالتوسـ ــتراتيجي اخلـ االسـ

يشمل وضـع سياسـات وطنيـة       وهذا سوف   . واملتوسطة احلجم عن طريق التمويل البالغ الصغر      
وزارة شـؤون املـساواة     وسوف يتم التشاور يف هذه العمليـة مـع          . جديدة للتمويل البالغ الصغر   

، واملنظمــات النــسائية مثــل صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة        بــني اجلنــسني والتنميــة  
  ).٨١استراتيجية احلد من الفقر، الفصل (
  

     املناطق الريفيةاملرأة يف: ١٤ املادة -سادس عشر   
تضع الـدول األطـراف يف اعتبارهـا املـشاكل اخلاصـة الـيت تواجههـا املـرأة                ‐ ١  

الريفيــة، واألدوار اهلامــة الــيت تؤديهــا يف تــأمني أســباب البقــاء اقتــصادياً ُألســرهتا،   
يف ذلك عملها يف قطاعات االقتصاد غري النقدية، وتتخذ مجيع التدابري املناسـبة              مبا

  .ق أحكام هذه االتفاقية على املرأة يف املناطق الريفيةلضمان تطبي
تتخذ الـدول األطـراف مجيـع التـدابري املناسـبة للقـضاء علـى التمييـز ضـد                     ‐ ٢  

املرأة يف املناطق الريفية لكي تكفل هلا، على أساس التساوي مع الرجل، املشاركة             
  :احلق يفيف التنمية الريفية واالستفادة منها، وتكفل للمرأة بوجه خاص 

  املشاركة يف وضع وتنفيذ التخطيط اإلمنائي على مجيع املستويات؛  )أ(    
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نيــل تــسهيالت العنايــة الــصحية املالئمــة، مبــا يف ذلــك املعلومــات     )ب(    
  والنصائح واخلدمات املتعلقة بتخطيط اُألسرة؛

  االستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان االجتماعي؛  )ج(    
يــع أنــواع التــدريب والتعلــيم، الرمســي وغــري      احلــصول علــى مج   )د(    

الرمسي، مبا يف ذلـك مـا يتـصل منـه مبحـو اُألميـة الوظيفيـة، واحلـصول كـذلك، يف                     
مجلة أمور، على فوائد كافة اخلدمات اجملتمعيـة واإلرشـادية، وذلـك لتحقـق زيـادة            

  كفاءهتا التقنية؛
 احلـصول   تنظيم مجاعـات املـساعدة الذاتيـة والتعاونيـات مـن أجـل              )هـ(    

علــى فــرص اقتــصادية متكافئــة عــن طريــق العمــل لــدى الغــري أو العمــل حلــساهبن   
  اخلاص؛

  املشاركة يف مجيع األنشطة اجملتمعية؛  )و(    
فرصة احلصول على االئتمانات والقروض الزراعيـة، وتـسهيالت           )ز(    

اضـي  التسويق والتكنولوجيا املناسبة، واملساواة يف املعاملة يف مشاريع إصالح األر         
  واإلصالح الزراعي وكذلك يف مشاريع التوطني الريفي؛

التمتع بظروف معيشية مالئمـة، وال سـيما فيمـا يتعلـق باإلسـكان                )ح(    
  .واإلصحاح واإلمداد بالكهرباء واملاء، والنقل، واالتصاالت

  دور الزراعة يف االقتصاد    
وتعمـل نـسبة    . اع الليـربي  كانت الزراعة متثل الدعامـة األساسـية لالقتـصاد طـوال الـرت              ١-١٦

ــا بــصورة مباشــرة أو غــري مباشــرة يف زراعــة       ــصادياً يف ليربي كــبرية مــن الــسكان الناشــطني اقت
ويعتمــد النــساء واألطفــال، بــشكل  . الكفــاف ذات احليــازات الــصغرية أو يف مــصائد األمســاك 

  .خاص، على القطاع الزراعي
ــسياً يف القطــاع الزراعــي     ٢-١٦ ــاً رئي ــرأة العب ــتجني مــن    وتعــد امل ــة املن ــشكل غالبي ، حيــث ت

 يف املائـة    ٦٠وتنـتج املـرأة حنـو       . أصحاب احليازات الصغرية والقوة العاملة الزراعية بشكل عام       
 يف املائـة مـن األنـشطة التجاريـة يف املنـاطق الريفيـة، وتقـوم          ٨٠من املنتجـات الزراعيـة، وتنفـذ        

وعلى الرغم مـن املـشاركة      . لنظاميةبدور حيوي يف ربط األسواق الريفية واحلضرية بشبكاهتا ا        
ــل شــرحية صــغرية مــن املــشاركني يف القطــاع النظــامي       . الواســعة للمــرأة يف الزراعــة، فإهنــا متث

أن فرص حصوهلا على مستلزمات اإلنتاج أقل من فرص الرجـل، مبـا يف ذلـك األراضـي،                   كما
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ــا األساســية     ــارات، واألدوات والتكنولوجي ــى امله ــدريب عل ــر  اســتراتيجية(والت  احلــد مــن الفق
  ).٦١، الفصل ٢٠٠٨

 مـن أجـل اإلنعـاش االقتـصادي العـام ولـضمان             اًويعد تنشيط القطاع الزراعي ضـروري       ٣-١٦
  .النمو الشامل وتعزيز السالم ومواصلة احلد من الفقر

  دور املرأة الريفية يف البقاء االقتصادي ُألسرهتا    
 الزراعيــة كمــا أهنــا تــسهم يف أكثــر مــن  املــرأة هــي املــسّوقة والتــاجرة الرئيــسية للــسلع   ٤-١٦
ففي اُألسـر املنتجـة للزراعـة، تـشارك     . ع إنتاج احملاصيل النقدية والغذائية    ومجميف املائة من     ٧٥

.  يف املائة من إنتاج احملاصيل الغذائيـة       ٩٣ يف املائة من إنتاج احملاصيل النقدية و         ٧٦املرأة بنسبة   
يف املائـة مـن مجيـع عمليـات التـسويق والتجـارة، وهـو         ٧٥وفضالً عن هذا، تقوم املـرأة بنـسبة         

  .عنصر حيوي مكمل إلنتاج احملاصيل ألغراض توليد الدخل
فالرجـال وحـدهم   : ويف نطاق اإلنتاج، تعـد أدوار الرجـل واملـرأة منفـصلة إىل حـد مـا                 ٥-١٦

اصــيل  يف املائــة فقــط الــذين ينتجــون احمل٦ يف املائــة مــن احملاصــيل النقديــة، مقابــل ٢٢ينتجــون 
رمبـا  ”: ٢٠٠٧ووفقـاً لالستقـصاءات الـشاملة لألمـن الغـذائي والتغذيـة عـام         . الغذائية وحدهم 

تعــد احتمــاالت الرجــل أكــرب بكــثري مــن احتمــاالت املــرأة يف االشــتغال جبمــع املطــاط، وقطــع   
األخشاب، والتعدين، والعمل بأجر، واألعمال املاهرة، واحلرف اليدوية، واألعمـال املؤقتـة أو             

عـم  وتـشتغل املـرأة يف الغالـب األ       .  النظامية، وتربية احليوانات الزراعية ضمن أعمال أخرى       غري
  ).١٩الفصل (“ العمل التجاري احملدود، والتسول، وبيع األطعمة اجلاهزة/بالتجارة الصغرية

وبــالرغم مــن القــوانني التقليديــة والُعرفيــة الراســخة الــيت متّيــز ضــد املــرأة الريفيــة، فقــد     ٦-١٦
وتبني االستقصاءات الـشاملة لألمـن      . البقاء االقتصادي لُألسرة  بدرجة كبرية يف    املرأة  مت  أسه

 يف املائة من اُألسر اليت مشلـها االستقـصاء          ٤١ أن   ٢٠٠٦الغذائي والتغذية اليت أُجريت يف عام       
ــشتغل  ــة  ”ت ــاج احملاصــيل الغذائي ــشتغل  ٣١و “ بإنت ــة ت ــت    ” يف املائ ــوى وزي ــع ن بتحــضري وبي
كـذلك قـدَّرت   . بذلك تسهم بالقدر األكرب مـن حيـث توليـد الـدخل لـُسبل العـيش       و“ النخيل

 يف املائـة    ٣٣ يف املائة من دخل اُألسرة حيققه الرجـل واملـرأة معـاً و               ٣٣هذه االستقصاءات أن    
وأظهــرت االستقــصاءات كــذلك أن املــرأة .  يف املائــة حتققــه املــرأة١٦حيققــه الرجــل وحــده و 

  .ائة من مجلة اإلنتاج الزراعي يف ليربيا يف امل٥٢أسهمت بنسبة 
وتعد القطاعات غري النقدية يف االقتصاد من األنـشطة االقتـصادية الـيت تقـوم هبـا املـرأة                     ٧-١٦

وتـشمل أيـضاً إحـضار امليـاه، ومجـع      . مثـل محـل األطفـال وتربيتـهم أو رعايتـهم، وإدارة املـرتل      
  .ية األخرىاحلطب، وإعداد الوجبات وغري ذلك من األعمال املرتل
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  مشاركة املرأة الريفية يف التخطيط اإلمنائي    
  .ليس هناك دليل إحصائي يبني مدى مشاركة املرأة الريفية يف التخطيط اإلمنائي  ٨-١٦
وعلى الرغم من أن املرأة والرجل يشاركان يف كثري من أعباء الفقـر، فـإن خربهتمـا يف           ٩-١٦

وعلـى الـرغم مـن ذلـك، ال تـزال           . لفـة بدرجـة عميقـة     أعباء الفقر وآثار التدخالت اإلمنائيـة خمت      
الــيت مـشاركة املــرأة حمـدودة يف التخطــيط اإلمنـائي، نظــراً ملـشاركتها احملــدودة يف االجتماعـات      

فقد جرت العادة علـى أن يـتحكم الـشيوخ وكبـار الـسن              .  احمللية اتاجملتمعتعقد على مستوى    
اليد تستبعد املـرأة مـن املـشاركة يف عمليـات       من الذكور يف هذه األنشطة اجملتمعية كما أن التق        

  .صنع القرار على مستوى اجملتمع احمللي
  املشاركة يف األنشطة اجملتمعية    

 يف املائة من أرباب اُألسر الذكور االجتماعات اليت تعقـد           ٧١ حيضر يف املتوسط حنو      ١٠-١٦
االستقــصاءات (اُألســر ربــاب أ يف املائــة مــن ٤٩اجملتمــع احمللــي مقابــل  وأ ةعلــى مــستوى البلــد

ومع أن املرأة الليربية تتحمل قدراً كبرياً من عـبء          ). ١٩٩٩/٢٠٠٠ -الدميوغرافية والصحية   
فهـي ال ُيـسمح   . العمل يف الريف ويف املرتل، إال أن عملها لـيس معترفـاً بـه يف أغلـب األحيـان          
وال تلقـى املـرأة   . هلا بـالظهور أمـام القـانون يف غيـاب زوجهـا يف كـثري مـن األوسـاط التقليديـة             

التشجيع أو رمبا ال ُيسمح هلا حبـضور االجتماعـات الـيت تعقـد علـى مـستوى البلـدة أو اجملتمـع                 
  .احمللي، أو االجتماعات املدنية واإلدارية

  الصحة اإلجنابية    
ــسية     ١١-١٦ ــا املــصادر الرئي ــادات يف ليربي ــشفيات أو العي  تعــد رابطــة ختطــيط اُألســرة واملست

وهناك عدد قليـل جـداً مـن النـساء الـاليت مل يـسمعن               . علقة بأساليب منع احلمل   للمعلومات املت 
 يف املائـة    ٢٨,٣كمـا أن    . قط عن الطرق املختلفة ملنـع احلمـل قـد اسـتخدمناها علـى اإلطـالق               

 يف املائـة مـن   ٢٢,٤فقط من النساء على املستوى الوطين ممن مسعن عن أقراص منع احلمـل، و       
ويف املنـاطق   . اسـتخدمنه قـط   قـد    الـواقي الـذكري   ين ممـن مسعـن عـن        النساء على املستوى الـوط    

 يف املائـة فقـط علـى الترتيـب مـن النـساء الـاليت اسـتمعن               ١٣,٨ يف املائة و     ١٦,٥الريفية، فإن   
وبالنسبة للمنـاطق احلـضرية، تبلـغ    .  وأقراص منع احلمل قد استخدمنها قط الواقي الذكري عن  

  .يف املائة على الترتيب ٣١,٢يف املائة و  ٤٢,١هذه النسب 
 يف ٥٩,٣( ووســيلة منــع احلمــل الــيت تعرفهــا املــرأة أكثــر مــن غريهــا هــي األقــراص     ١٢-١٦
والوسـيلة  ).  يف املائـة   ٤٠,٤(واحلقـن باهلرمونـات     )  يف املائـة   ٤٩ (الواقي الذكري ، يليها   )املائة

يف املائـة، يليهـا      ٤,٣، ويعرفهـا    الـواقي الـذكري   األكثـر اسـتخداماً بـني الرجـال هـي           واملعروفة  
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ونــسبة الرجــال والنــساء ممــن ).  يف املائــة٢٧,٦(، واحلقــن باهلرمونــات ) يف املائــة٧(األقــراص 
ففــي املنــاطق .  أعلــى يف املنــاطق احلــضرية منــها يف املنــاطق الريفيــة الــواقي الــذكريمسعــن عــن 

، الــذكريالــواقي  يف املائــة مــن الرجــال عــن ٧٦ يف املائــة مــن النــساء و ٦٥,٤احلــضرية مســع 
  . يف املائة من الرجال يف املناطق الريفية٥٧,٨ يف املائة من النساء و ٣٩,٦مقابل 

  صحة اُألم    
املادة اإلعالمية الوحيدة املتاحة عن الصحة وقت إعداد هذا التقريـر هـي متوسـطات                ١٣-١٦

  .وطنية ومعلومات وردت يف القسم اخلاص بالصحة من هذا التقرير
  متلكاتملكية األراضي وامل    

 يف املائـة    ٣٧، يعتـرب    ١٩٩٩/٢٠٠٠ وفقاً لالستقصاءات الدميوغرافية والصحية لعـام        ١٤-١٦
وهــذه . مــن أربــاب اُألســر الــذكور يف مجيــع أحنــاء ليربيــا مــن أصــحاب امللكيــة مثــل األراضــي  

النسبة هي نفسها يف املناطق احلضرية والريفية على حد سواء، وهي أعلـى بـصورة طفيفـة بـني              
.  يف املائــة علــى الترتيــب٣٥ يف املائــة و ٣٨ربــاب اُألســر، أُألســر الــذكور منــها بــني أربــاب ا

وتقول االستقصاءات أيضاً إن هناك احنيازاً طفيفاً لصاحل الذكور عنـدما يتعلـق األمـر بتـسجيل                  
أو مـشاركة بأمسـاء أربـاب       )  يف املائـة   ١٥(فامللكية تسجل على األرجح باسـم الرجـل         . امللكية

  .عندما تعول اُألسرة امرأة)  يف املائة١٦(زواج اُألسر واأل
فقـد أصـدرت اهليئـة التـشريعية قانونـاً          .  وجيري التصدي تدرجيياً ملسألة حيازة امللكيـة       ١٥-١٦

غري أن كثرياً من النـساء الريفيـات لـسن علـى معرفـة كاملـة بالقـانون كمـا أن                     . جديداً لإلرث 
وخيتلـف  .  يف حيازة املمتلكـات بـصورة مـستقلة        األعراف التقليدية حتد من ممارستهن حلقوقهن     

  .املوقف يف البيئات احلضرية حيث ميكن أن حتوز املرأة على امللكية املستقلة عن زوجها
  املزايا املباشرة اليت حتققها برامج الضمان االجتماعي    

 أنشأت احلكومة املؤسسة الوطنيـة لألمـن والرعايـة االجتماعيـة لوضـع وإدارة بـرامج                 ١٦-١٦
غـري أن أنـشطتها تقتـصر علـى العـاملني           . الرعاية االجتماعية لليربيني واألجانب على حد سواء      

الــذين ختــصم منــهم أقــساط شــهرية والــذين يقــوم أصــحاب عملــهم بتحويــل    أو راتــب بــأجر 
اشـــتراكاهتم باإلضـــافة إىل اخلـــصومات مـــن رواتبـــهم إىل املؤســـسة الوطنيـــة لألمـــن والرعايـــة   

املــأجورين ال حيــصلون علــى هــذه املزايــا وقــد      غــري بــدو أن العمــال  غــري أنــه ي . االجتماعيــة
وهـذا يعـين اسـتبعاد الـسكان الـريفيني، وال سـيما       . حيصلون عليهـا قـط يف املـستقبل املنظـور         ال

املؤسـسة الوطنيـة، والـيت يـضاعف مـن         بـرامج   املرأة الريفيـة الـيت ال تعـرف يف الواقـع شـيئاً عـن                
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غــري أن املــرأة املوظفــة والــيت تفــي مبتطلبــات  . ر أو رواتــب ال حتــصل علــى أجــوكوهنــاإعاقتــها 
  . تستفيد من مزاياها دون متييزاملؤسسة الوطنية

  التعليم    
 تعد معدالت حمـو اُألميـة بـني النـساء يف املنـاطق الريفيـة منخفـضة بـصورة مذهلـة إذ                       ١٧-١٦

 يف املائـة للرجـل      ٨٦ و    يف املائـة   ٦٠ يف املائـة للمـرأة احلـضرية و          ٦١ يف املائة، مقابل     ٢٦تبلغ  
وتعترب الفجوة بـني اجلنـسني يف املواظبـة علـى الدراسـة             . الريفي والرجل احلضري على الترتيب    

 يف املائـة  ٦نخفض معـدل املواظبـة إىل   يـ الثانوية واسعة بشكل خاص يف املنـاطق الريفيـة حيـث           
 يف ٢٩( احلـضرية  وتعد هـذه الفجـوة أصـغر بكـثري يف املنـاطق     .  يف املائة للذكور  ١٣لإلناث و   

  ).٢٠٠٧االستقصاءات الدميوغرافية والصحية ) ( يف املائة على الترتيب٣٢املائة و 
 وتدرك الدولة احلاجة إىل سد هذه الفجوة والعمل على حتقيق زيادة حامسة وسـريعة               ١٨-١٦

 وتوضـع سياسـات التعلـيم، وال سـيما سياسـة تعلـيم            . يف املواظبة على الدراسة باملناطق الريفيـة      
  . من أجل التصدي هلذه الشواغل،١٠الفتيات، واملبينة يف إطار املادة 

  خدمات اإلرشاد الزراعي    
 بينمــا تقــدم اإلدارة الزراعيــة الدرايــة التقنيــة والبــذور واملعــدات للمــزارعني، فإنــه         ١٩-١٦
  .توجد أي بيانات عن كيفية استفادة املرأة املزارعة من هذه اخلدمات ال

  القروض الزراعية/ئتماناتاحلصول على اال    
متاحـــاً ) اخلـــدمات املاليـــة النظاميـــة(عتـــرب احلـــصول علـــى االئتمانـــات الزراعيـــة  ُيال  ٢٠-١٦

وطبقــاً للتقيــيم الــشامل لقطــاع . للمــزارعني الليــربيني، وال ســيما أصــحاب احليــازات الــصغرية 
ريفيـة وميكـن أن تقـدم       االهتمـام باملنـاطق ال    يف  الزراعة يف ليربيـا، بـدأت املؤسـسات املاليـة اآلن            

وأوصى التقييم بأنـه ينبغـي للوكـاالت اإلمنائيـة          . ائتمانات للسكان الريفيني يف املستقبل املنظور     
وميكــن أن تتحــسن قــدرات تقــدمي  . مــساعدة املنــاطق الريفيــة لكــي تتمتــع باجلــدارة االئتمانيــة  

النظاميـة وغـري النظاميـة     واملنـاخ العـام لألعمـال التجاريـة إذا تعاونـت األسـواق املاليـة                القروض  
 كمـا هـو احلـال يف    على السواء من أجل إنشاء نظام مـن شـأنه أن ييـسر املـساءلة واملـدخرات،      

  .املناطق احلضرية
 وليست هناك بيانات مفصلة حسب نوع اجلنس عن توافر االئتمانـات واسـتخدامها              ٢١-١٦

  .االئتمان الزراعييف املناطق الريفية خاصة فيما يتعلق حبصول املرأة الريفية على 
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  مجاعات املساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل العمالة    
 من الصعب على املـرأة أو جمموعـة مـن النـساء تكـوين مجاعـات املـساعدة الذاتيـة يف                      ٢٢-١٦

والرجال وحـدهم هـم الـذين ُيعـرف عنـهم إنـشاء مجاعـات املـساعدة                 . املناطق الريفية يف ليربيا   
ــة أو االنتمــاء إلي ــاً اخــتالط بــني الرجــال     . هــاالذاتي ــدما ُتنــشأ هــذه اجلماعــات حيــدث غالب وعن

ــاً مــا يــسيطر الرجــل علــى هــذه اجلماعــات    ــاً تكــون عــضوية مجاعــات  . والنــساء وغالب وأحيان
 يف املائـة مـن      ٩,٥وطبقـاً إلحـدى الدراسـات، تـبني أن          . املساعدة الذاتية قاصرة علـى الرجـال      

نوا أعـضاء يف نـوع مـن مجاعـات املـساعدة الذاتيـة أو                يف املائة من اإلناث كـا      ٧الذكور مقابل   
  .الرابطات االئتمانية

ــا         ٢٣-١٦ ــة خاصــة هب ــوم بأعمــال جتاري ــا تق ــة قلم ــرأة الريفي ــأن امل ــضاً ب ــادت الدراســة أي  وأف
ي ذوحــىت يف الزراعــة، الــيت تعــد النــشاط االقتــصادي الرئيــسي الــ  . وباالســتقالل عــن زوجهــا

اقع على قـدم املـساواة، يـسيطر الرجـل علـى الـدخل، ممـا حيـد            يشارك فيها الرجل واملرأة يف الو     
  .من فرصة املرأة الريفية لكسب دخلها والتصرف فيه بصورة مستقلة

أن املمارسـات الثقافيـة، ال سـيما        ) أ: (ن يف هـذا التحليـل ومهـا       ان هامتـ  ا وهناك نقطتـ   ٢٤-١٦
وأنـه إذا مت    ) ب(بيئـات احلـضرية؛     فيما يتعلق بـاملرأة، قويـة للغايـة يف املنـاطق الريفيـة مقارنـة بال               

توزيع املشاركة لكل من املـرأة الريفيـة واملـرأة احلـضرية، فـسوف يتـبني أن هنـاك فارقـاً كـبرياً،                    
ــة ويف صــنع القــرار لتعــود       ــز املــشاركة يف األنــشطة اجملتمعي ــد تعزي ــضييقه إذا أُري وهــذا جيــب ت

  .بالفائدة على متكني املرأة
  مرافق اإلسكان    

ــا     كــان ه ٢٥-١٦ ــا، وال ســيما يف منروفي ــساكن يف ليربي ــاً نقــص خطــري يف امل ــاك دائم ومت . ن
ــسبعينات مــن القــرن املاضــي     ــل ال ــراف هبــذه املــشكلة يف أوائ وملواجهــة هــذه املــشكلة،  . االعت

ــسبعينات     ــة يف ال ــة اإلســكان الوطني ــا هيئ ــة ليربي ــشأت حكوم ــاء املــساكن حــىت   . أن واســتمر بن
  . توقف مرة أخرى بسبب احلربالتسعينات من القرن املاضي عندما

ت هيئــة اإلســكان الوطنيــة كــان مههــا الرئيــسي ئ وجتــدر اإلشــارة إىل أنــه عنــدما أُنــش٢٦-١٦
إنشاء مساكن يف املناطق احلضرية ومل يكن هناك أي ذكر للمناطق الريفيـة حيـث يقـيم غالبيـة                   

ه أن يـسهم يف  وتـوفري مـساكن رخيـصة وجيـدة وميـسَّرة يف املنـاطق الريفيـة مـن شـأن             . السكان
  .بناء قدرة املرأة
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  املياه والصرف الصحي    
فلـيس هنـاك أي نظـام فعـال         .  كانت ليربيا تواجه مشكلة يف إدارة الـصرف الـصحي          ٢٧-١٦

وتعــد هيئــة مدينــة منروفيــا الــيت ختــدم ســكان . ومــنظم جلمــع القمامــة والــتخلص مــن النفايــات
ــا وحــدهم عــاجزة عــن تــصريف النفايــات بــصورة مالئمــ     ــاطق احلــضرية  منروفي ــع املن ة يف مجي

  .والريفية بسبب االفتقار إىل العاملني املدربني واملوارد الكافية
 ويعد سـوء خـدمات تـوفري امليـاه الـصاحلة للـشرب وخـدمات الـصرف الـصحي مـن                      ٢٨-١٦

وتأثري عدم كفاية خدمات مياه الشرب والـصرف الـصحي          . األسباب الرئيسية للمرض والفقر   
ويقوم الكثري من السكان، وال سيما النساء واألطفـال، بإحـضار امليـاه             . ءيبدو أشد على الفقرا   

وفضالً عن هذا، فإن األمـراض املرتبطـة بامليـاه والـصرف الـصحي تفـرض                . من مسافات بعيدة  
ــضعف          ــدارس، وت ــذهاب إىل امل ــن ال ــال م ــع األطف ــصحية، ومتن ــى اخلــدمات ال ــة عل ــاًء ثقيل أعب

ــصادية األخــرى االســتثمار يف الزراعــة والقطاعــات اال  ــاه    . قت ــق مي ــاءة مراف ــد اخنفــضت كف وق
 يف  ٣٧ مـن    ١٩٩٠الشرب الصاحلة ومرافق الصرف الصحي املالئمة بالنسبة للسكان يف عـام            

اسـتراتيجية  ( يف املائـة علـى الترتيـب     ٧ يف املائـة و      ١٧ يف املائـة علـى الترتيـب، إىل          ٢٧املائة و   
  ).١٠٨، الفصل ٢٠٠٨احلد من الفقر، 

  
    ١٥ املادة -سابع عشر   

  .متنح الدول األطراف املرأة املساواة مع الرجل أمام القانون  ‐ ١  
متنح الدول األطراف املرأة يف الشؤون املدنية، أهلية قانونية مماثلـة ألهليـة               ‐ ٢  

وتكفـل للمـرأة، بوجـه خـاص، حقوقـاً          . الرجل، ونفس فرص ممارسة تلك األهليـة      
وإدارة املمتلكــات، وتعاملــها علــى قــدم  مــساوية حلقــوق الرجــل يف إبــرام العقــود  

  .املساواة يف مجيع مراحل اإلجراءات املتبعة يف احملاكم واهليئات القضائية
توافق الدول األطراف على اعتبـار مجيـع العقـود وسـائر أنـواع الـصكوك                  ‐ ٣  

  .اخلاصة اليت هلا أثر قانوين يستهدف تقييد األهلية القانونية للمرأة باطلة والغية
متنح الدول األطـراف الرجـل واملـرأة نفـس احلقـوق فيمـا يتعلـق بالقـانون                    ‐ ٤  

  .املتصل حبركة األشخاص وحرية اختيار حمل سكناهم وإقامتهم
. يف أحيــان كــثرية، ال ُيــسمح للمــرأة بــالظهور أمــام احملــاكم التقليديــة بــدون زوجهــا     ١-١٧
  .ُيسمح هلا بالتقاضي بدون زوجها وال
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ال سـيما يف    (سة، ال تعرض كثرياً من النساء قضاياهن على احملاكم          وبسبب هذه املمار    ٢-١٧
  ).اجملتمع التقليدي

وهــذه املمارســة حمظــورة مبوجــب الدســتور واإلصــالح القــانوين، وجيــري استعراضــها     ٣-١٧
  .٢٠٠٨بوصفها أحد األهداف القابلة للتحقيق يف استراتيجية احلد من الفقر لعام 

  
    ساواة يف الزواج واحلياة اُألسريةامل: ١٦ املادة -ثامن عشر   

تتخذ الـدول األطـراف مجيـع التـدابري املناسـبة للقـضاء علـى التمييـز ضـد                     ‐ ١  
املرأة يف كافة األمور املتعلقة بالزواج والعالقات اُألسرية، بوجه خاص تضم، على 

  :أساس تساوي الرجل واملرأة
  نفس احلق يف عقد الزواج؛  )أ(    
يـــة اختيـــار الـــزوج، ويف عـــدم عقـــد الـــزواج  نفـــس احلـــق يف حر  )ب(    
  برضاها احلر الكامل؛ إال

  نفس احلقوق واملسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛  )ج(    
ــها       )د(     ــدة، بغــض النظــر عــن حالت نفــس احلقــوق واملــسؤوليات كوال

الزوجية، يف األمور املتعلقة بأطفاهلـا؛ ويف مجيـع األحـوال، تكـون مـصاحل األطفـال                 
  هي الراجحة؛

ــدد         )هـ(     ــسؤولية ع ــن امل ــشعور م ــة وب ــرر حبري ــوق يف أن تق نفــس احلق
أطفاهلا والفترة بـني إجنـاب طفـل وآخـر، ويف احلـصول علـى املعلومـات والتثقيـف                   

  والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه احلقوق؛
نفـــس احلقـــوق واملـــسؤوليات فيمـــا يتعلـــق بالواليـــة والقوامــــة         )و(    

 وتبّنـــيهم، أو مـــا شـــابه ذلـــك مـــن األنظمـــة املؤســـسية والوصـــاية علـــى األطفـــال
االجتماعيــة، حــني توجــد هــذه املفــاهيم يف التــشريع الــوطين؛ ويف مجيــع األحــوال    

  تكون مصاحل األطفال هي الراجحة؛
نفـس احلقـوق الشخـصية للــزوج والزوجـة، مبـا يف ذلـك احلــق يف         )ز(    

  اختيار اسم اُألسرة، واملهنة، والوظيفة؛
حلقوق لكال الزوجني فيما يتعلق مبلكية وحيازة املمتلكات، نفس ا  )ح(    

واإلشــراف عليهــا، وإدارهتــا، والتمتــع هبــا، والتــصرف فيهــا، ســواء بــال مقابــل أو  
  .مقابل عوض ذي قيمة
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ال يكون خلطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوين، وتتخذ مجيع اإلجراءات              ‐ ٢  
ىن للزواج وجلعل تـسجيل الـزواج يف   الضرورية، مبا فيها التشريع، لتحديد سن أد     

  .سجل رمسي أمراً إلزاميا
  العرض العام واخللفية    

وتـسمى الفئـة األوىل أو الـشكل        . هناك شكالن للزواج يعترف هبما القـانون يف ليربيـا           ١-١٨
وتـسمى الفئـة الثانيـة الـزواج الغـريب، أو املـسيحي،             . الزواج الُعريف أو التقليدي   باألول للزواج   

والزواج الُعريف أو التقليـدي هـو الـزواج الـسائد بـني الـسكان غـري املـتعلمني            . اج الديين أو الزو 
والسكان الريفيني، مع أن قطاعاً كبرياً مـن الـسكان املـتعلمني واملـثقفني اختـار هـذا األسـلوب                    

  .للزواج يف املناطق احلضرية
 أن هـذه العالقـة القائمـة        والزواج طبقاً للقانون الُعريف يعتـرب املـرأة ملكيـة خاصـة، غـري               ٢-١٨

علــى امللكيــة ليــست نوعــاً مــن احليــازة الــيت ميكــن تفــسريها وربطهــا بــصورة مالئمــة بــاملفهوم   
ونتيجــة هلــذه العالقــة، ال تقــوم املــرأة يف الواقــع بــأي دور يف  . التقليــدي حليــازة امللكيــة الغربيــة
فهـي  : ر حمدد بـشكل واضـح     وبدالً من ذلك، فإهنا تقوم بدو     . عملية صنع القرار داخل اُألسرة    

والقيام بدور من هذا النوع يـضع املـرأة بـشكل           . تقوم حبمل األطفال وتربيتهم وخدمة زوجها     
  .واضح يف وضع التابع

والرجـل هـو الـذي يتقـدم للمـرأة يف           . وينص القانون على حقوق متـساوية يف الـزواج          ٣-١٨
 يقـدم اآلبـاء بنـاهتن للـزواج سـواء      غري أنـه يف البيئـات التقليديـة،     . أغلب األحيان لطلب الزواج   
  .مبوافقتهن أو بغري موافقتهن

. وطبقاً للدستور الليربي، يولد مجيـع األشـخاص متـساويني ويتمتعـون بـنفس احلقـوق                 ٤-١٨
ففي الـزواج القـانوين،     . غري أن املسؤولية أثناء الزواج ختتلف يف كل شكل من أشكال الزواج           

وعلـى عكـس الـزواج القـانوين،        . التفاهم بني الزوجني  يتم تقاسم مسؤولية الزواج على أساس       
  ).رعاية الزوج واألطفال وغري ذلك(يعطي الزواج الُعريف مسؤولية أكرب للمرأة 

  قانون اإلرث    
 لتنظــيم انتقــال ٢٠٠٣ديــسمرب / كــانون األول١أصــدرت احلكومــة قــانون اإلرث يف   ٥-١٨

ويعطـي هـذا القـانون نفـس        . على حد سواء  اإلرث للزوجة يف الزواج القانوين والزواج الُعريف        
نفـاذ هـذا القـانون، مل يكـن     بدء وحىت . حقوق امللكية اخلاصة بالزواج الغريب للزواج التقليدي  

 وقيــام الــوزارة ،وبــرغم وجــود هــذا القــانون. للمــرأة يف الــزواج التقليــدي أي حقــوق للملكيــة
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اطق الريفيــة يعتــربن أنفــسهن وشــركاء آخــرون حبمــالت توعيــة، ال تــزال معظــم النــساء يف املنــ 
  .وهذا يتطلب محالت توعية شاملة ال سيما يف املناطق الريفية. ملكية خاصة

  
     قيود تنفيذ االتفاقية-تاسع عشر   

برغم انضمام الدولة الطرف إىل االتفاقية فإهنا تعترف بالقيود واإلخفاقات التاليـة الـيت                ١-١٩
  :تعوق التنفيذ الكامل لالتفاقية

  ها؛عم نشر االتفاقية وبالتايل عدم تطويعد  )أ(  
  عامة اجلمهور فيما يتعلق باالتفاقية؛وتوعية عدم وعي   )ب(  
ــة  القــدرة احملــدودة ملــوارد    )ج(    والــيت وزارة شــؤون املــساواة بــني اجلنــسني والتنمي

  تعوق سياساهتا، وبرجمتها، وقدرهتا على التنفيذ؛
  ظور اجلنساين على نطاق الوزارات؛الصعوبات وقيود القدرة عند تعميم املن  )د(  
  :أوجه القصور يف النظام الصحي يف البلد فيما يتعلق مبا يلي  )هـ(  

  نوعية وتكافؤ الرعاية قبل الوالدة وممارسات التوليد املأمونة؛  •  
رداءة املعلومات واخلدمات اخلاصـة بالـصحة اإلجنابيـة يف املنـاطق النائيـة واملنـاطق الـيت              •  

  ليها يف البلد؛يصعب الوصول إ
  ضعف توافر اخلدمات اإلجنابية والتوليدية؛  •  

  ارتفاع معدل اُألمية بني النساء، وخاصة النساء الريفيات؛  )و(  
التقليديــة فيمــا يتعلــق باملمارســات الــضارة  وصــعوبة تغــيري املعتقــدات الثقافيــة   )ز(  

  باملرأة يف اجملتمعات التقليدية؛
احلــصول عليــه فــرص يف تعمــيم التعلــيم وتكــافؤ القيــود والتحــديات العديــدة   )ح(  

  :وعلى وجه التحديد. واطننياملبالنسبة جلميع 
  نظام التعليم املركزي والبنية التحتية احملدودة؛  •  
  استراتيجية االستبقاء للحد من معدل التسرب بني الفتيات؛/عدم كفاية آلية  •  
  ارتفاع معدالت محل املراهقات؛  •  
  على انتظام الفتيات بعد الدراسة االبتدائية؛د الثقافية والقي  •  
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  ؛) سانديمجعيةالزواج املبكر، وتفضيل الولد، و(املمارسات الثقافية   •  
  االفتقار إىل التوجيه والدعم من جانب اآلباء؛  •  
  االفتقار إىل املدرسات املدربات؛  •  
  ؛العدد احملدود من اإلناث يف املناصب اإلدارية داخل نظام التعليم  •  

ــوع        )ط(   ــائم علــى ن ــد الســتهداف العنــف الق ــسيق علــى نطــاق البل صــعوبات التن
اجلنس، مما يؤدي إىل ازدواجية الربامج، وعدم التعاون، وظهور التحديات يف تقـدمي اخلـدمات               

عيــادات املعونــة (وتعزيـز القــدرة علــى االسـتجابة لــدى العــاملني يف امليـدان    . الـشاملة للــضحايا 
، والـصعوبة اجلغرافيـة يف الوصـول إىل         ) واللوازم الطبية، والـدعم والرعايـة      القانونية، واإلرشاد، 

بعض القرى النائيـة يف املنـاطق الريفيـة حيـث يوجـد ضـحايا العنـف القـائم علـى نـوع اجلـنس،             
  ونقص املوارد البشرية يف مجيع القطاعات؛

 الوصـول  قيود املوارد والقدرة يف إعادة تأهيل نظـام العدالـة وعجـز املـرأة عـن          )ي(  
  .إليه
  

    الطريق حنو املستقبل/ التوصيات-عشرون   
تقــدم حكومــة ليربيــا التوصــيات التاليــة ملواصــلة مهمتــها يف القــضاء علــى التمييــز ضــد    

وإذ تــدرك حكومــة ليربيــا التحــديات الكــبرية أمــام . املــرأة يف كــل جانــب مــن جوانــب اجملتمــع
ة أيـضاً حلقـوق املـرأة ولـدورها اهلـام يف بنـاء       األولويـ حتقيق املـساواة بـني اجلنـسني، فإهنـا تعطـي        

وتنبع التوصيات التاليـة مـن هـذا التقريـر عـن اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع          . اُألمة والتنمية والنمو  
وتعكــس كــثري مــن التوصــيات أولويــات احلكومــة وسياســاهتا       . أشــكال التمييــز ضــد املــرأة   

مبــا ُيظهــر التــزام حكومــة ليربيــا  جــاءت يف اســتراتيجية احلــد مــن الفقــر لــثالث ســنوات،   كمــا
  :بضمان تنفيذها

  تطويع االتفاقية    
ــة       •   ــة وشــروط االتفاقي ــضيه القــوانني الليربي ــة حــسبما تقت ــع االتفاقي ــشر وتطوي وهــذا . ن

يتضمن القيام حبمالت توعية مجاهريية قوية تستخدم مجيع الوسائل الضرورية مبـا فيهـا         
  .م، والوزارات التنفيذية باحلكومةاملدارس، واجملتمع املدين، ووسائل اإلعال

  اهلياكل والسياسات الالزمة للدعوة إىل إهناء املمارسات التمييزية وتعزيز حقوق املرأة    
 لتحـسني   وزارة شؤون املـساواة بـني اجلنـسني والتنميـة         تعزيز املوارد والقدرة التقنية ل      •  

  سياساهتا وبراجمها وقدرهتا على التنفيذ؛
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 اهليئــة بوصــفهرات التنفيذيــة لتعزيــز املنتــدى الــوطين املعــين باجلنــسانية مــع الــوزاالعمــل   •  
  الرئيسية لتعميم املنظور اجلنساين يف مجيع سياسات احلكومة؛

تعميم القضايا اجلنـسانية يف عمليـات اخلدمـة املدنيـة، واإلدارة، والتنميـة، مبـا يف ذلـك                     •  
ــة وبرنــ     ــة املدني ــسبة للخدم ــسي بالن ــضمان  سياســات التحــرش اجلن امج عمــل إجيــايب ل

  .املساواة بني اجلنسني يف املستويات العليا للخدمة املدنية
  دعم االحتياجات الصحية للمرأة    

سوف تركز وزارة الصحة والرعاية االجتماعية على إعادة بناء اُألسس اخلاصة بنظـام                
 وهــذا ضــروري وحيــوي لتقــدمي اخلــدمات . صــحي وظيفــي خــالل الــسنوات الــثالث القادمــة 

  :وتشمل اإلجراءات احملددة. الصحية املالئمة للمرأة
  إعادة بناء مدارس القابالت يف مقاطعيت غراند جيدي ولوفا؛  •  
   قابلة مدربة تقليدياً على مهارات إنقاذ احلياة؛٥ ٠٠٠ قابلة قانونية و ٥٠٠تدريب   •  
 اخلاصـة   وضع مبادئ توجيهيـة وإجـراء دراسـة عـن اجلنـسانية لتوجيـه مجيـع القـرارات                   •  

  باملوارد البشرية؛
  تدريب وتوزيع القابالت ومساعدي األطباء وفنيي املختربات يف املرافق الصحية؛  •  
التوسع يف احلصول على اجملموعة األساسية للخدمات الصحية هبدف إنـشاء خـدمات               •  

األساسـية للخـدمات    اجملموعـة   للرعاية الطبية تراعي املنظـور اجلنـساين يف مجيـع مرافـق             
  .صحية على نطاق البلدال

  معاجلة مشكلة العنف ضد املرأة    
تنــسيق مــن جانــب احلكومــة والــشركاء لرعايــة  كــون مــن الــضروري إجــراء  ســوف ي  

وتلتــزم . ضــحايا العنــف بــشكل مالئــم وخفــض معــدالت العنــف املذهلــة ضــد املــرأة يف ليربيــا 
  :احلكومة مبا يلي

لقائم علـى نـوع اجلـنس، مبـا يف ذلـك            اإلسراع بوضع خطتها الوطنية اخلاصة بالعنف ا        •  
  املبادرة باختاذ تدابري يف قطاعات األمن والصحة والتعليم والعدالة؛

ــان        •   ــة الــضارة مثــل خت ــة والثقافي ــادر وقــوي ضــد املمارســات التقليدي اختــاذ موقــف مب
اإلناث، واليت تؤثر على صحة املرأة، والعمل مع القادة التقليديني والقيـادات النـسائية              

  ثر فعالية إلهناء هذه املمارسات؛كاألستراتيجية الع الوض
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بدء عملية بناء مساكن مأمونة يف املقاطعات لتقدمي اخلدمات الشاملة لـضحايا العنـف                 •  
  .القائم على نوع اجلنس

  دعم تعليم املرأة والفتاة    
من بني الربامج الطموحة الـشاملة للتوسـع يف احلـصول علـى التعلـيم، وحتـسني نوعيتـه                     

عن طريق إصالح املناهج املدرسية، وإعـادة بنـاء البنيـة التحتيـة املتهاويـة، تلتـزم حكومـة ليربيـا                     
  :باختاذ التدابري التالية على مدى السنوات الثالث القادمة

عن طريق برامج خاصـة للمـنح       ) ال سيما يف املدارس الثانوية    (تشجيع التحاق الفتيات      •  
  الدراسية؛

 فتـاة،   ٣٠ ٠٠٠الفتيات عن طريق تقدمي وجبـات مرتليـة لـصاحل           التركيز على التحاق      •  
  ومواصلة برنامج التغذية يف املدارس؛

رحلـة املؤقتـة   مواصلة برنامج التعلُّم العاجل وبرامج تعليم الكبار اليت ُوضعت خـالل امل          •  
  .استراتيجية احلد من الفقرمن 

رص متـساوية يف النـشاط   القضاء على التمييـز يف العمـل وضـمان حـصول املـرأة علـى فـ               
  اإلنتاجي والعمل يف االقتصاد الليربي

فيما يلي األولويات اليت وضعتها احلكومـة يف إطـار اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر والـيت                      
  :ستعمل على حتسني مشاركة املرأة وإنتاجيتها يف الزراعة واألنشطة التجارية

والكيماويــات الزراعيــة ومعــدات تقــدمي املــستلزمات مثــل البــذور واألدوات واألمســدة   •  
  التجهيز الزراعي للجماعات املستضعفة مثل النساء وأصحاب احليازات الصغرية؛

تشجيع وتنشيط وتعزيـز منظمـات املـزارعني بوصـفها املؤسـسة الرئيـسية للتنـسيق بـني                    •  
  املزارعني، مع التركيز بشكل خاص على املرأة والشباب؛

شاريع الــصغرى والــصغرية واملتوســطة احلجــم مثــل  وضــع بــرامج زراعيــة وبــرامج للمــ   •  
التـــدريب علـــى اإلدارة وتطـــوير املهـــارات إلتاحـــة فـــرص عمالـــة للـــشباب والنـــساء   

  واملستضعفني؛
توفري التدريب علـى املهـارات لـصاحل املـشاريع الـصغرى والـصغرية واملتوسـطة احلجـم                    •  

  ظامي؛لتشجيع االنتقال من االقتصاد غري النظامي إىل االقتصاد الن
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ــصغرى        •   ــاملرأة مبــا يف ذلــك املــشاريع ال ــامج تنظــيم املــشاريع اخلاصــة ب ــشروع يف برن ال
والصغرية واملتوسطة احلجم اليت ستسعى لتطوير املهارات يف جمال األعمـال التجاريـة،             

  .واحلصول على التمويل املصغر، وحمو اُألمية الوظيفية
   إىل العدالة واألمنضمان حصول املرأة على فرص متساوية يف الوصول    

  :وتشمل املبادرات. تتخذ وزارة العدل خطوات لتحسني فرص الوصول إىل العدالة  
التخطـــيط إلنـــشاء وحـــدة االدعـــاء املتجولـــة للمـــساعدة علـــى النظـــر يف القـــضايا يف     •  

  املقاطعات؛
  إنشاء وحدة خاصة جبرائم العنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس؛  •  
  الوصول إىل العدالة على نطـاق البلـد عـن طريـق التوصـية بتعـيني حمـامني                  حتسني فرص   •  

ــدريب        ــق الت ــن طري ــارات ع ــات، وكــذلك التحــسني احلــايل للمه ــؤهلني يف املقاطع م
ووضع دليل لالدعاء، يركز على النظر يف جرائم العنف اجلنـسي والعنـف القـائم علـى            

  نوع اجلنس؛
  .ات االدعاءالتقييم املستمر والعمل على حتسني خدم  •  

  تلبية االحتياجات اخلاصة للمرأة الريفية    
إنشاء الربنامج الوطين للمرأة الريفية واهليكل القيادي املناسب الذي توجَّـه مـن خاللـه               •  

وهــذا ســوف يــسد الفجــوة احلاليــة يف اهليئــة الرمسيــة  . بــرامج جلميــع النــساء الريفيــات
  ربنامج وحوار السياسات؛لتمثيل احتياجات ومصاحل املرأة الريفية يف ال

ــة واخلــدمات         •   ــة للوصــول إىل العدال ــرأة الريفي ــصفة خاصــة الحتياجــات امل ــصدي ب الت
اخلاصـة بــالعنف القـائم علــى نــوع اجلـنس، والتــدريب الزراعــي، والتـدريب علــى حمــو     

  .اُألمية، والتوسع يف احلصول على الرعاية الصحية، كما جاء يف التوصيات السابقة
  

    امتةاخل - حادي وعشرون  
 عـدم التكـافؤ احلاليـة الـيت         حـاالت تدرك حكومة ليربيا، كما يتضح من هـذا التقريـر،             

وتلتــزم الدولــة باختــاذ اإلجــراءات الــضرورية إلهنــاء ممارســات التمييــز يف  . تواجــه املــرأة الليربيــة
 اجملتمـع   السياسات والقوانني الليربية، ويف ممارسات العمل، ويف تقدمي اخلدمة االجتماعيـة، ويف           

  .واالقتصاد بشكل عام
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وإدراكــاً مــن احلكومــة بــأن هــذه العمليــة ستــستغرق وقتــاً طــويالً، فإهنــا تعمــل بنــشاط   
 املـدى  يفلوضع األساس الالزم إلدخال حتسينات على املـدى الطويـل بينمـا تقـوم بالتـدخالت          

تراتيجيتها الوطنيــة وتفخــر حكومــة ليربيــا باســ. لــدعم املــرأة يف عمليــة التنميــة يف ليربيــاالقــصري 
للحد من الفقر وإدراج مجيع التدخالت الواردة يف قسم التوصيات ملعاجلة التمييز الـسائد ضـد    

  .املرأة يف اجملتمع الليربي
  

  املراجعثبت     
  

  االستقصاءات الشاملة لألمن الغذائي والتغذية
  دستور ليربيا

  تقرير عن اتفاقية حقوق الطفل يف ليربيا
  ٢٠٠٨ت األساسية للرفاه عام استبيان املؤشرا

  قانون العالقات اخلارجية
  ٢٠٠٧/٢٠٠٨االستقصاءات الدميوغرافية والصحية يف ليربيا، 

  ٢٠٠٨النتائج األولية لعام : التعداد الوطين للسكان واملساكن
  ٢٠٠٧/٢٠٠٨برنامج استراتيجية احلد من الفقر 

  


