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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الفريق العامل ملا قبل الدورة
  الدورة الرابعة واألربعون

        ٢٠٠٩أغسطس / آب٧ -يوليه / متوز٢٠
الردود علـى قائمـة القـضايا واألسـئلة املطروحـة للبحـث لـدى النظـر يف                      

لثالـث والرابـع    التقرير اجلامع للتقريـر األويل والتقـارير الدوريـة الثـاين وا           
  واخلامس والسادس

  
  *ليربيا    

 
  

 .هذا التقرير صادر دون حترير رمسي  *  
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نظـر الفريــق العامـل ملــا قبـل الــدورة يف التقريـر اجلــامع للتقريـر األويل والتقــارير          
  ).CEDAW/C/LBR/6(الدورية من الثاين إىل السادس لليربيا 

  
  معلومات عامة    

فريجـى تقـدمي املزيـد مـن        . تـب مبـساعدة مـن مثانيـة أفرقـة عاملـة           يشري التقرير إىل أنه كُ      - ١
املعلومــات عــن عمليــة إعــداد التقريــر حتــدد اإلداراِت واملؤســسات احلكوميــة الــيت شــاركت يف 
ــد أجريــت مــع         ــا إذا كانــت مــشاورات ق ــان م ــداها، وتبي ــشاركة وم ــة هــذه امل ــة وطبيع العملي

 .قد اعتمدت التقرير وعرضته على الربملاناملنظمات غري احلكومية، وما إذا كانت احلكومة 
  

استنادا إىل جماالت املـضمون التفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة،                      
التالية، يشكل كل جمال مضمون منـها       ) ٨(قُسمت كتابة التقرير إىل جماالت املضمون الثمانية        

  :فريقا عامال
  .الفريق العامل القانوين  
  .املؤسسات/االجتماعيالفريق العامل   
  .الفريق العامل السياسي  
  .الفريق العامل املعين بالعمالة والثقافة والزواج واجملال االجتماعي  
  .الفريق العامل املعين بالتعليم  
  .الفريق العامل املعين بالصحة  
  .البيانات/الفريق العامل املعين خبطة العمل  
  .الفريق العامل املعين بالريف  
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  لعامل القانويناالفريق     
 رئيـسة،  -تكون الفريق العامل القانوين من أربع مؤسسات، مبا يف ذلك وزارة العدل             

وكـان هـذا الفريـق      . ورابطة حماميات ليربيا، ومؤسسة الكرامـة الدوليـة، وجلنـة اإلنقـاذ الدوليـة             
ع  مـن اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـ          ١٥ و   ٢ و   ١مسؤوال عن مجع وجتميـع املعلومـات عـن املـواد            

  .أشكال التمييز ضد املرأة
  

  املؤسسات/لفريق العامل االجتماعيا    
وكانـت هـذه   . املؤسسات من إحدى عشرة مؤسـسة /االجتماعيتكون الفريق العامل    

 رئيـسة، ووزارات الـصحة والرعايـة      -املؤسسات وزارة شؤون املساواة بني اجلنـسني والتنميـة          
ها الشرطة الوطنية الليربية، وبعثـة األمـم املتحـدة          وكانت غري . االجتماعية، والتعليم، والداخلية  

ــا مكتــب مستــشار الــشؤون اجلنــسانية، وصــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة،      - يف ليربي
واجمللس التشريعي النسائي، وجلنـة الـشؤون اجلنـسانية التابعـة جمللـس النـواب، وشـبكة املـرأة يف             

وكان هـذا الفريـق مـسؤوال عـن       . النسائية الليربية صنع السالم، وأمانة املنظمات غري احلكومية       
  . من االتفاقية٦ و ٥ و ٤مجع وجتميع املعلومات عن املواد 

  
  الفريق العامل السياسي    

 - كانت للفريق العامل السياسي عشر مؤسسات تـشمل اللجنـة الوطنيـة لالنتخابـات               
واملؤسـسات األعـضاء    . تنميـة رئيسة، ووزارة اخلارجية ووزارة شؤون املساواة بني اجلنسني وال        

األخــرى يف هــذا الفريــق مشلــت مكتــب اهلجــرة والتجــنس، وصــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي   
 مكتـب مستـشار الـشؤون اجلنـسانية، وبرنـامج األمـم             -للمرأة، وبعثة األمم املتحـدة يف ليربيـا         

جلنـة الـشؤون اجلنـسانية      املتحدة اإلمنائي، ومبادرة املرأة الليربية، واجمللس التـشريعي النـسائي، و          
وكـان الفريـق   . التابعة جمللس النواب، واألمانة العامة للمنظمات غري احلكومية النـسائية الليربيـة       

  . من االتفاقية٩ و ٨ و ٧السياسي مسؤوال عن املواد 
  

  ثقافة والزواج واجملال االجتماعيالفريق العامل املعين بالعمالة وال    
 - وكاالت حكومية مشلـت وزارة العمـل      / ست وزارات  تكون هذا الفريق العامل من      

رئيــسة، ووزارات التجــارة والــصناعة، والــصحة والرعايــة االجتماعيــة، وشــؤون املــساواة بــني   
ومـن املنظمـات األعـضاء األخـرى صـندوق        . اجلنسني والتنمية، واإلعالم، والـشباب والرياضـة      

 اإلمنائي، وأمانـة املنظمـات غـري احلكوميـة     األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، وبرنامج األمم املتحدة 
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وعـاجل الفريـق املـواد      . النسائية الليربية، واحتاد الشباب الليربيني، وشبكة املـرأة يف صـنع الـسالم            
  . من االتفاقية١٦ و ١٣ و ١١
  

  الفريق العامل املعين بالتعليم    
رئيـسة،   - لـيم وزارة التع : كانت للفريق العامـل املعـين بـالتعليم مؤسـستان حكوميتـان             

ومن املنظمـات األعـضاء األخـرى منظمـة األمـم           . ووزارة شؤون املساواة بني اجلنسني والتنمية     
. املتحدة للطفولة ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافـة، ومنتـدى املربيـات األفريقيـات              

  . من االتفاقية١٠وتناول هذا الفريق املادة 
  

  حةالفريق العامل املعين بالص    
رئيـسة؛   - تكون الفريق العامل املعين بالصحة من وزارة الصحة والرعايـة االجتماعيـة             

رئيـسة، وجلنـة    -وكانت اهليئات األعضاء األخرى وزارة شؤون املساواة بني اجلنـسني والتنميـة           
فلـنلمس إنـسانية حباجـة إىل       ” اإلنقاذ الدوليـة، واجلمعيـة النـسائية ملكافحـة اإليـدز يف ليربيـا، و              

  . من االتفاقية١٢وتناول هذا الفريق املادة . “طفالع
  

  البيانات/عامل املعين خبطة العملالفريق ال    
رئيسة، ووزارة شـؤون     - تكون هذا الفريق من وزارة التخطيط والشؤون االقتصادية         

املــساواة بــني اجلنــسني والتنميــة، ومعهــد ليربيــا ملــسح املعلومــات اجليولوجيــة، ووكالــة أفريقيــا   
  . من االتفاقية٣وتناول هذا الفريق املادة . دة للتنمية واألحباثاجلدي

  
  الفريق العامل املعين بالريف    

رئيــسة،  - تكــون الفريــق العامــل الريفــي مــن مخــس مؤســسات تــشمل وزارة الزراعــة  
ــة     ــة ووزارة الداخلي ــسني والتنمي ــني اجلن ــساواة ب ــضاء   . ووزارة شــؤون امل ــن املنظمــات األع وم

ظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة، وأوكــسفام، ورابطــات النــساء        األخــرى كانــت من 
  . من االتفاقية١٤وصاغ هذا الفريق التقرير عن املادة . الريفيات
وعقدت هذه األفرقة العاملة جلساهتا أسبوعيا بوصفها فريقا واحدا بينما كانت تعقـد               

 ملعرفـة آخـر التطـورات    جلسات عملها العامة مـرة كـل شـهرين مـن أجـل االسـتكمال املنـتظم               
مــن وزارة شــؤون املــساواة بــني اجلنــسني والتنميــة      فــين واالســتعراض باملــساعدة مــن فريــق    
  .ومستشار حملي برعاية األمم املتحدة
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وفيما يتعلق مبا إذا كـان التقريـر قـد اعتمدتـه احلكومـة والربملـان، فـإن التقريـر اعتمـده                        
  .بيد أنه مل يعتمده الربملان الليربي. جملس الوزراء الليربي برئاسة رئيس ليربيا

  
ُيرجى توضيح الكيفيـة الـيت جتلـت فيهـا أحكـام االتفاقيـة يف اسـتراتيجيات التنميـة الوطنيـة ويف                      
الصكوك من قبيـل التقـارير املتعلقـة باسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر، وباألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة                     

 .٢٠٠٨لعام 
  

 باملــساواة بــني اجلنــسني كوســيلة للمحافظــة علــى  حكومــة ليربيــا ملتزمــة التزامــا قويــا   
ومـن مث علـى     . السالم واحلد من الفقر وتعزيز العدالة والنهوض بتمكني املرأة والتنميـة الوطنيـة            

ميكـن أال تكـون مـذكورة مـادة مـادة يف تقريـر اسـتراتيجية احلـد                   الرغم من أن أحكام االتفاقية    
ــإن ا     ــة ف ــة لأللفي ــر واألهــداف اإلمنائي ــات     مــن الفق ــاول التباين ــة تن ــوثيقتني صــرحيتان مــن ناحي ل

إن اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر تـضع           . اجلنسانية والنهوض حبقـوق النـساء واألطفـال ومتكينـهم         
حتديدا اإلطار لتحقيـق املـساواة بـني اجلنـسني، ومتكـني النـساء والفتيـات وتـوفر سـبل الوصـول                

التدخالت ذات األولويـة السـتراتيجية      لقد ُوضعت   . على حنو عادل إىل املوارد واالستحقاقات     
ــع          ــرأة، ومجي ــز ضــد امل ــة بالقــضاء علــى التميي ــة املعني ــر اللجن ــر مــع مراعــاة تقري احلــد مــن الفق

  .التوصيات من هذا التقرير مشمولة يف وثيقة استراتيجية احلد من الفقر
 وضـع النـساء    بـشأن اجلـنس   نوع  حسب  موزعة  حمدودة   التقرير بيانات إحصائية     قدمي  - ٣

فُيرجـى تقـدمي معلومـات عـن حالـة مجـع البيانـات يف البلـد                 . يف اجملاالت اليت تـشملها االتفاقيـة      
بشكل عـام، وبيـان مـدى االعتمـاد يف مجـع هـذه البيانـات علـى أسـاس توزيعهـا حـسب نـوع                         

كمــا يرجــى ذكــر الكيفيــة الــيت تعتــزم هبــا احلكومــة دعــم مجــع هــذه البيانــات املوزعــة  . اجلــنس
املتصلة مبجاالت االتفاقية للمساعدة يف صنع الـسياسات ووضـع الـربامج            حسب نوع اجلنس و   

 .ولقياس التقدم احملرز حنو تنفيذ االتفاقية

أطلقت احلكومة مـؤخرا، عـن طريـق معهـد ليربيـا لإلحـصاءات وخـدمات املعلومـات                    
ــة لتطــوير اإلحــصاءات   ــة، االســتراتيجيةَ الوطني  هــذه االســتراتيجية إطــار يرمــي إىل  . اجليولوجي

زارات والوكــاالت املــسؤولة عــن  إعــادة بنــاء القــدرة اإلحــصائية وإىل تعزيــز التنــسيق عــرب الــو  
  .البيانات مجع

 سيقوم معهد ليربيا لإلحـصاءات وخـدمات   وكجزء من دعم احلكومة جلمع البيانات،       
املعلومــات اجليولوجيــة، بالتعــاون مــع وزارة الداخليــة، بإنــشاء وجتهيــز وحــدة إحــصائية علــى    

 املقاطعـــة مـــع تعـــيني موظـــف إحـــصائي علـــى مـــستوى املقاطعـــة تـــابع ملعهـــد ليربيـــا مـــستوى
لإلحصاءات وخدمات املعلومـات اجليولوجيـة يف سـبع مقاطعـات فـورا، ويف بـاقي املقاطعـات                  
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ــة  ــة       . ٢٠٠٩بنهاي ــدريب خــالل اخلدم ــامج ت ــا برن ــة ليربي ــا وجامع ــضا معهــد ليربي ــضع أي وسي
سـنوات، وإجـراء تـدريبات سـنوية ملـوظفني علـى       لتدريب مئة موظف علـى األقـل مـدة ثـالث         

  .مستوى املقاطعة ووضع برنامج لشهادة علمية يف اإلحصاء يف جامعة ليربيا
ــع وز       ــل مــ ــو يعمــ ــا، وهــ ــد ليربيــ ــع معهــ ــة   ووضــ ــة، خطــ ــاالت قطاعيــ ارات ووكــ
املــوظفني مــن وزارات ووكــاالت قطاعيــة علــى منهجيــة وطــرق مجــع البيانــات عــن      لتــدريب

  .الوزارات القطاعية
وفيما يتعلـق بالبيانـات املوزعـة حـسب نـوع اجلـنس أُدِخلـت حتـسينات يف هـذا اجملـال               

كمــا تظهــره نتــائج التعــداد الــوطين للــسكان واملــساكن الــذي أجــري مــؤخرا، وتقريــر التعــداد  
الـوطين للمــدارس، واملــسح الـدميغرايف والــصحي، واســتبيان املؤشـرات األساســية للرفــاه؛ وعــن    

  .ملة موزعة حسب نوع اجلنسكلها توجد بيانات شا
  

  اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي ووضع االتفاقية    
عـُد يف النظـام القـانوين الـوطين،         إىل أن االتفاقية مل تدمج ب     ) ٤‐٣الفقرة  (يشري التقرير     - ٤

. وإىل أن التمييــز ضــد املــرأة مل ُيعــّرف يف الدســتور أو يف أي مــن القــوانني التــشريعية األخــرى 
 بيان ما إذا كانت احلكومة تعتزم، كجزء من اإلصالح الدسـتوري املزمـع إجـراؤه بـني                  فريجى
، دمَج االتفاقية يف التـشريعات احملليـة، باإلضـافة إىل اختـاذ اإلجـراءات               ٢٠١١ و   ٢٠٠٨عامي  

أو إلغاء مجيع األحكام التشريعية التمييزية، وإصالح اإلطـار القـانوين الـوطين             /الالزمة لتعديل و  
 .مان احلقوق املتساوية للمرأة وعدم التمييز ضدهابغية ض

ــة    ــة دمــجإن عملي ــي ســُينظَر فيهــا  يف االتفاقي ــانون احملل ــة االســتعراض   الق  خــالل عملي
إن . أنــشأ الــرئيس قــوة عمــل معنيــة باالســتعراض الدســتوري ترأســها جلنــة احلكــم. الدســتوري

ع وزارات ووكــاالت قطاعيــة وزارة شــؤون املــساواة بــني اجلنــسني والتنميــة ووزارة العــدل مــ  
خـالل مـداوالت قـوة العمـل سـتعمل وزارة شـؤون             . رئيسية أخرى أعضاُء يف قوة العمل هذه      

املساواة بني اجلنسني والتنمية مع اهليئات األعضاء األخرى يف قوة العمل لكفالة دمج االتفاقيـة               
  .يف النظام القانوين الوطين

ــا جــاء يف   - ٥ ــا مل ــان  التوفق ــإن الق ــر، ف ، املقــنن خــالل  )٤‐٤ظــر الفقــرة  ان(ون العــريف قري
القواعد واللوائح املنقحة املنظمـة للمنطقـة اخللفيـة مـن ليربيـا، مييـز مـن حيـث الغـرض أو األثـر                 

فريجى تقدمي معلومات عـن اخلطـوات الـيت تتخـذها احلكومـة، أو تعتـزم اختاذهـا،                  . ضد النساء 
 اليت تنطوي علـى متييـز ضـد املـرأة وال تتفـق              لتحديد وتعديل مجيع القوانني التشريعية والعرفية،     
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ويف هـذا الـصدد، يرجـى اإلشـارة إىل مـا إذا كانـت اللجنـة القانونيـة قـد                     . مع أحكام االتفاقيـة   
 .، وإىل مدى التقدم الذي أحرز حىت اآلن)١٢‐٤الفقرة (أنشئت، كما يرد يف التقرير 

 وهي تنتظـر اعتمادهـا      يةقانونلجنة ال الجنزت وزارة العدل صياغة التشريعات املتعلقة ب      أ  
ىل االجتمــاع لتقيــيم طبيعــة  وُدعــي فريــق مــن خــرباء القــانون الليــربيني إ  .  التــشريعيهــازيف اجل
ومـن املتوقـع أن يـصدر هـذا الفريـق رأيـا             .  يف ليربيـا   تقليديـة  ال ةلـ االقانوين املـزدوج والعد    النظام

 املتعلقــة وائحملوصــى بــه للــ قانونيــا تــستعمله هيئــة أكــرب مــن أصــحاب املــصلحة يف اإلصــالح ا  
  .يةلفاخل طقاباملن

وحىت اآلن، كمـا لـوحظ يف التقريـر، أُجرِيـت تغـيريات للقـانون التقليـدي فيمـا يتعلـق                     
يـنص قـانون املـرياث علـى أن ُتعطَـى باملثـل مجيـع احلقـوق              . بالزوجات يف إطـار الـزواج العـريف       

تنبغي محايـة حقـوق   .  العريفللزوجة حسب القانون التشريعي جلميع الزوجات حسب القانون 
وباإلضـافة إىل ذلـك، يـنص القـانون علـى أن الـزواج              . اإلنسان للزوجة حسب القـانون العـريف      

القسري لألرملة بأحد أقرباء الزوج املتوىف غري قانوين؛ ومن غري القانوين أن يعقد زواج عـريف                
ور اختــاذ زوجــة ألنثــى ختــضع للقواعــد العرفيــة دون ســن الــسادسة عــشرة برجــل؛ ومــن احملظــ  

بــالزواج القــسري؛ ومــن احملظــور اســترداد املهــر ودفــع تعويــضات عــن االعتــراف وذكــر أمســاء 
مرأة ختضع للقواعد العرفية إمـا قبـل أو         امتعلقة باالعتراف؛ واملمتلكات اليت حتوزها أو متتلكها        

. نتــهما خيتــار األبــوان زوج ابخــالل الــزواج تعــود إليهــا دون زوجهــا؛ ومــن غــري القــانوين أن  
يزال من الالزم إجراء اإلصالح التشريعي جلعل سن املوافقة متفقة مع األحكـام التـشريعية                 وال

  . عاما١٨األخرى، مبا يف ذلك قانون االغتصاب الذي ينص على 
إىل أن إمكانية جلوء املرأة إىل القضاء حمـدودة جـدا،           ) ٧‐٤الفقرة  (يشري التقرير أيضا      - ٦

جراءات القائمـة الراميـة إىل تيـسري        إلفريجى تقدمي املعلومات عن ا    . ريفيةوال سيما يف املناطق ال    
سبل جلوء املرأة إىل القضاء؛ وتشجيع املرأة على اللجوء إىل احملاكم إلعمـال حقوقهـا؛ وتوعيـة              
القضاة واحملامني واملسؤولني عن إنفاذ القانون وتنبـيههم إىل التزامـات الدولـة الطـرف مبوجـب                 

ويرجـى إدراج تفاصـيل عـن اجلهـود املبذولـة لتطبيــق      . ق املـساواة بـني اجلنـسني   االتفاقيـة لتحقيـ  
الالمركزيــة يف ســلك القــضاء، واملــساعدة القانونيــة املقدمــة للنــساء، والتــدابري القائمــة لتوعيــة    

 .النساء حبقوقهن املنصوص عليها يف التشريعات املعمول هبا

عي على نطـاق واسـع حبقـوق النـساء يف           يف السنتني املاضيتني اضطُُِلع برفع مستوى الو        
وباإلضافة إىل ذلك، عقدت حلقات عمل تدريبيـة للمـوظفني يف نظـام العدالـة               . املناطق الريفية 

وكـان القـصد مـن ذلـك تثقيـف هـؤالء املـوظفني بنظـام العدالـة املتعلـق           . فيمـا يتعلـق باالتفاقيـة   
  .دوارهم يف كفالة تنفيذهاأباالتفاقية و



CEDAW/C/LBR/Q/6/Add.1
 

8 09-33354 
 

عنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس التابعة لـوزارة العـدل            إن وحدة جرائم ال     
اليت أنشئت مؤخرا واليت ُتسَند إليها والية مقاضاة األشخاص الذين يرتكبـون جـرائم جنـسانية             
ستعمل مع جهات شريكة، من خالل منسق التوعية والتدريب التابع هلـا، علـى التثقيـف العـام            

ف القــائم علــى نــوع اجلــنس وعمــل الوحــدة، معــززة ثقــة   فيمــا يتعلــق بــالعنف اجلنــسي والعنــ 
اجلمهور ومشجعة املشاركة يف نظام العدالة الرمسي يف دعاوى العنف اجلنـسي والعنـف القـائم                
على نـوع اجلـنس، مـا يـؤدي إىل احلـد مـن اللجـوء إىل العنـف أو ممارسـات بديلـة مـن العدالـة                            

مثـة صـعوبات يف كفالـة مثـول الـضحايا          . بالنارالرمسية من قبيل احملاكمة باالمتحان أو احملاكمة        
والشهود للمحاكمة وعدم تشويه وسائط االتـصال للقـضية وتعـرض النـاجني للخطـر، ويف أن                 

. تكفل باملثل أيضا محاية حقوق املتهمني من سـوء الفهـم العـام لكفالـة حماكمـة حـرة ومنـصفة                    
ــة والتثقيــف علــى املــستوى العــام مكونــان ح    امســان مــن مكونــات وحــدة  وبالتــايل فــإن التوعي

  .املقاضاة اجلديدة
وجتري تدريبات متخصصة للمـدعني العـامني والـشرطة يف التحقيـق يف جـرائم العنـف                   

اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس ويف مقاضاة املرتكبني جلرائم العنـف اجلنـسي والعنـف                
  .القائم على نوع اجلنس

 النـساء الريفيـات، إىل نظـام العدالـة،       ومن ناحية تعزيز سـبل جلـوء النـساء، وخـصوصا            
وينبغـي  . شرعت منظمات مثل رابطة حماميات ليربيا يف محلـة ترمـي إىل توعيـة النـاس بالقـانون                 

ــرون إال بــأن القــوانني قائمــة ولكــن القــوانني      ــان ال ُيخَب أن يالحــظ أن النــاس يف أغلــب األحي
إن مـا مت القيـام   . دين املـستهَدفني الفعلية ليست مفسَّرة تفسريا كامال للنـاس، خـصوصا املـستفي     

بــه خــالل الــسنني هــو تبــسيط هــذه القــوانني الــيت ُتخــرب النــساء، خــصوصا النــساء الريفيــات،     
سـافر ممثلـو رابطـة حماميـات        ). قانون اإلرث وقانون االغتصاب   /قانون انتقال اإلرث  (حبقوقهن  

عـشرة يف ليربيـا لنـشر       ليربيا وغريها من منظمات حقوق اإلنسان يف مجيـع املقاطعـات اخلمـس              
ويف اآلونة األخـرية ُتـرجِم القـانون إىل سـبع لغـات             . حمتويات القانون باللغة اإلنكليزية البسيطة    

حمليــة وُبــثّ عــن طريــق مــسرحيات إذاعيــة ورســائل إذاعيــة يف مخــس مــن املقاطعــات اخلمــس    
ون مــن وُتبــذَل جهــود للقيــام مبزيــد مــن الترمجــات إىل لغــات أخــرى متبقيــة حــىت يكــ  . عــشرة

وال ميكـن للنـساء أن تتـوفر بأمـان سـبل جلـوئهن إىل النظـام                 . املمكن الوصول إىل كل السكان    
. آثـــار اإلبـــالغ عـــن االعتـــداءاتالقـــضائي إال حينمـــا يكُـــنَّ علـــى وعـــي بـــالقوانني ويفهمـــن 

جيري القيـام بـه أيـضا عـن طريـق الـصُّوِر يفـسر للـسكان مراحـل وإجـراءات اإلبـالغ عـن                          وما
وأغلــب األشــخاص ال يعــون باملراحــل واإلجــراءات ولــذلك ُتبــذَل  . قاضــاة بــشأهنااجلــرائم وامل

جهود كثرية جلعلهم يقَّدرون كيفية عمـل النظـام مـن مرحلـة اإلبـالغ إىل وقـت بـدء احملاكمـة                      
  . وحىت إهنائها
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ودعا اجلهاز القضائي إىل اجتماع قوة العمل من غري احملامني للنظـر يف مـسألة إدخـال                   
تنبع هذه الفكرة من حقيقة االفتقار إىل عـدد كـاف مـن احملـامني     .  القانوين يف ليربيا  النظام شبه 

وأنـشئ أيـضا احتـاد ملنظمـات        . الذين يتـصدون ملـسائل املـواطنني، خـصوصا يف املنـاطق الريفيـة             
وهـذه  . املساعدين القانونيني يتكون من مخس منظمات حمليـة تقـدم اخلـدمات القانونيـة باجملـان               

 رابطــة حماميــات ليربيــا وجلنــة العــدل والــسلم الكاثوليكيــة ومؤســسة الكرامــة   املؤســسات هــي
ــة      ــسان والدميقراطي ــوق اإلن ــسجون ومؤســسة حق ــاالت ال ــة زم ــة ورابط ــذه  . الدولي ــدعى ه وُت

املؤسسات إىل قوة العمل اليت أنشأها كـبري قـضاة ليربيـا لرسـم الـسبيل قـدما يف وضـع برنـامج                       
فيــه أن جيعــل الربنــامج شــبه القــانوين األشــخاص، خــصوصا  ومــا يؤمــل . شــبه قــانوين يف ليربيــا

ــة أساســية    ــة، يعرفــون القــوانني معرف ــاطق الريفي واألشــخاص يف اجملتمعــات  . األشــخاص يف املن
احمللية الذين حيظون بثقة شعبهم سـُيدّربون علـى تقـدمي املـساعدة إىل جمتمعـاهتم يف تيـسري سـبل                     

  .اللجوء إىل نظام العدالة
تحقيق المركزية اجلهـاز القـضائي ببنـاء أو جتديـد احملـاكم خـصوصا يف                وُتبذَل جهود ل    

ولوزارة العدل أيضا وحدة متنقلة للمقاضـاة ُتجـرى املقاضـاة فيهـا فيمـا يتعلـق                 . املناطق الريفية 
بـيري للتـدريب القـضائي    . أ. وباإلضـافة إىل ذلـك، بـدأ معهـد جيمـز أ     . بدعاوى من أحناء البلـد  

ح بالتعـاون مـع رابطـة احملـامني األمريكيـة ومركـز كـارتر ومـا إىل             تدريب القضاة وقـضاة الـصل     
  . ذلك لكفالة قيام نظام قضائي فعال

أن الدولة الطرف اعتمدت عددا من السياسات وخطـط العمـل املهمـة        ويذكر التقرير   - ٧
ويف هــذا الــصدد، مــا حــالُ صــياغة الــسياسة اجلنــسانية الوطنيــة  . لتعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني

؟ ويرجـى تقـدمي املزيـد مـن املعلومـات الـيت تـبني أهـدافها         )٢١‐٥الفقـرة  (ذكورة يف التقرير  امل
ويرجى أيضا تقدمي معلومات عـن املعوقـات الـيت حتـول دون             .  وغاياهتا واستراتيجياهتا  السياسية

 القائمــة حاليــا وتنفيــذها باإلضــافة إىل التــدابري     التحقيــق الفعــال للــسياسات وخطــط العمــل    
 .املتخذةالعالجية 

مثــة يف الوقــت الــراهن مــشروع لــسياسة اجلنــسني الوطنيــة حيتــاج إىل التــصديق ووضــع   
وبعد إقراره من ِقبـل جملـس الـوزراء         . اللمسات األخرية عليه وتقدميه إىل جملس الوزراء إلقراره       

  .سُتقدَّم الوثيقة إىل اجلهاز التشريعي الوطين إلصدارها على شكل قانون
  

  سياسةغاية ال    
لغاية العامة لـسياسة اجلنـسني الوطنيـة هـي تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين يف عمليـة                  ا  

التنمية الوطنية، وتعزيـز متكـني النـساء والفتيـات مـن حتقيـق التنميـة املـستدامة والعادلـة؛ وخلـق                      
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 وعمليات مستجيبة للمنظور اجلنـساين وآليـة للتنميـة تـشارك فيهـا النـساء والرجـال                  وتعزيز بىن 
  .واة يف توفر سبل احلصول على مجيع املوارد واالستحقاقات والسيطرة عليهاباملسا

  
  أهداف السياسة    

اهلدف العام لسياسة اجلنسني الوطنية هو أن تشكل مرجعـا يف إحـداث عمليـة التنميـة                   
  :واألهداف احملددة هي كما يلي. الوطنية ووسيلة لتمكني النساء واألطفال

يع القطاعات لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين، وتعزيـز قـدرة          توفري مبادئ توجيهية جلم     •  
  املوارد البشرية على التحليل املتعلق بنوع اجلنس؛

ــة وبــىن صــنع القــرار        •   دعــم املــساواة يف تــوفر ســبل وصــول النــساء إىل عمليــات التنمي
  ومشاركتهن فيها، وإزالة االختالالت املتعلقة بنوع اجلنس يف اجملتمع؛ 

   شأفة العنف اجلنساين؛استئصال  •  
النهوض باملساواة يف توفر سبل الوصول إىل املوارد اإلنتاجية واخلدمات والفـرص ويف               •  

  السيطرة عليها؛
تشجيع إقرار وتقييم أدوار النساء املتعددة ومسؤولياهتن وإسهامهن يف التنميـة الوطنيـة               •  

  وبوصفهن مستفيدات؛
ــة للالتــــأثري يف إدراج الــــصكوك اإلقليميــــة   •   مــــساواة بــــني اجلنــــسني ضــــمن   والدوليــ

  احمللية؛ القوانني
  كفالة مجع واستعمال البيانات املوزعة حسب نوع اجلنس؛  •  
  إنشاء إطار مؤسسي لتنسيق الربنامج الوطين للجنسني وتنفيذه ورصده؛  •  
تعبئــة املــوارد لتنفيــذ الربنــامج الــوطين للجنــسني؛ ومناصــرة وضــع امليزانيــة اخلاصــة            •  

  سني؛باجلن
وضع استراتيجية لالتصال، وبرنامج للدعوة للربنامج الوطين للجنسني إلذكـاء الـوعي              •  

  .ولقبول الشعب بوجوده
ويشمل مشروع السياسة الوطنيـة للجنـسني اسـتراتيجية تنفيـذ مفـصلة أو خطـة عمـل                    

زارة وتنص استراتيجية التنفيـذ هـذه علـى أن تـؤدي و           . ترمي إىل تعزيز التنفيذ الكامل للسياسة     
دورهـــا يف التنـــسيق واإلشـــراف بينمـــا تعمـــل مجيـــع  شـــؤون املـــساواة بـــني اجلنـــسني والتنميـــة
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مؤســسات احلكومــة مــع املؤســسات غــري احلكومــة احملليــة والدوليــة العاملــة يف ليربيــا بوصــفها   
  .منفذة للسياسة

ــر   - ٨ ــة  ) ١٠‐٥الفقــرة  (يــشري التقري  إىل أن وزارة شــؤون املــساواة بــني اجلنــسني والتنمي
يرجــى بيــان التــدابري الــيت تتخــذها  . تعــاين نقــصا يف عــدد العــاملني وتفتقــر إىل املــوارد املالئمــة 

احلكومة حاليا، أو اليت تعتزم اختاذها، لتزويد األجهـزة الوطنيـة للنـهوض بـاملرأة مبـا يكفـي مـن                     
 .القدرات على صنع القرار، ومن املوارد املالية والبشرية

ن اسـتراتيجية إصـالح اخلدمـة املدنيـة الـيت تتبناهـا، يف         شرعت حكومة ليربيا، كجزء م      
وضع برامج ترمي إىل بنـاء قـدرات وزارات ووكـاالت احلكومـة الـيت سـتعطي الـدعم البنيـوي             

ووزارة شؤون املساواة بـني اجلنـسني والتنميـة جـزء           . نتاجية يف القطاع العام   إلللتنمية والنمو وا  
: ارة من اثنني من برامج إصالح اخلدمة املدنيـة هـذه          واستفادت الوز . ال يتجزأ من هذه العملية    

جتتـذب اخلدمـة التنفيذيـة      . برنامج نايك للزمالء  /اخلدمة التنفيذية العليا ومؤسسة أسرة سكوت     
العليــا الفنــيني الليــربيني إىل اخلدمــة العامــة بغــرض تقــدمي الــدعم للحكومــة بعــد انتــهاء الــصراع  

العامـة بينمـا يرمـي برنـامج أسـرة سـكوت للـزمالء إىل               إلعادة حتريك وإعادة بناء قدرة اخلدمة       
وحاليــا وظفــت وزارة شــؤون . ردم فجــوة القــدرة وإىل دعــم عمــل الــوزراء وكبــار املــسؤولني

مـسؤول بـرامج ومنـسقا    : املساواة بني اجلنـسني والتنميـة فنـيني مـن فئـة اخلدمـة التنفيذيـة العليـا                
يال واحدا مـن مؤسـسة أسـرة سـكوت عـن            زم واستقبلت الوزارة أيضا  . رفيع الدرجة للسياسة  

وستستفيد الوزارة أيضا من موظفني آخـرين مـن اخلدمـة التنفيذيـة         . طريق وكالة اخلدمة املدنية   
  .العليا خالل املرحلة األخرية من الربنامج

وباإلضـافة إىل توظيــف هــؤالء الفنـيني، تــشارك الــوزارة أيـضا يف تعزيــز قــدرهتا بتــوفري      
  .مني على املستويني الوطين والدويلفرص التدريب للمستخَد

ــز        ــة لتعزي ــة واملــساعدة الفني ــوزارة أيــضا مــن اخلــدمات االستــشارية الدولي وتــستفيد ال
  .قدرهتا على إيصال اخلدمات

حناء البلد اشترت الـوزارة وزودت مـا يلـزم          أوبغية تعزيز أداء موظفي الوزارة يف مجيع          
ومت التعاقـد مـع     . ملقاطعات لتعزيز عمل تلك املكاتب    من النقل واإلمداد واملعدات ملكاتبها يف ا      

مخسة عـشر مـسؤوال لرعايـة األطفـال وُدرِّبـوا علـى مـساعدة املنـسقني علـى مـستوى املقاطعـة                       
  . وتعزيز عمليات شبكة محاية األطفال على مستوى املقاطعة وأدائها ملهامها

الـشباب والرياضـة برنـامج    وباإلضافة إىل ذلك، لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي ووزارة       
متطــوع وطــين مــن متطــوعي األمــم املتحــدة يقــوم بتنــسيب اخلــرجيني مــؤخرا مــن الكليــات يف   

ــصفتهم متطــوعني   ــات ب ــز     . خمتلــف املقاطع ــد إىل متطــوعني تعزي ــب خــاص ُعهِ ومبوجــب ترتي
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ويـساعد هـؤالء    . مكاتب الوزارة يف املقاطعات وأيضا دعم املنسقني علـى مـستوى املقاطعـات            
طوعــون يف بنــاء قــدرة خمتلــف منــسقي املقاطعــات، علــى وجــه اخلــصوص يف جمــاالت منــها   املت

  .كتابة التقارير وتطوير خطط العمل
ومن ناحية دعـم املـوارد زادت خـالل الـسنني االعتمـادات يف امليزانيـة لـوزارة شـؤون                      

ل املثال، بلغـت    على سبي . املساواة بني اجلنسني والتنمية، ما يظهر التزام احلكومة بعمل الوزارة         
دوالرا مــــن دوالرات  ٧٦٧ ٩٩٤ ،٢٠٠٦/٢٠٠٧االعتمــــادات يف امليزانيــــة للــــسنة املاليــــة  

ــادات   ــدة؛ وبلغـــت االعتمـ ــة د ٩٩٥ ٤٣٦الواليـــات املتحـ ــسنة املاليـ  ٢٠٠٧/٢٠٠٨والرا للـ
  .٢٠٠٨/٢٠٠٩دوالرا للسنة املالية  ١ ٠٨٤ ٤٤٧ و
  

  التدابري املؤقتة اخلاصة    
، اعتمـدت احلكومـة تـدابري مؤقتـة         )٢‐٦الفقـرة   (قدمـة يف التقريـر      وفقا للمعلومات امل    - ٩

إال أنـه، وفقـا للتقريـر أيـضا،     . خاصة يف جمايل التعليم واملشاركة السياسية، ويف القطـاع األمـين   
 يف املائــة املقترحــة لتمثيــل النــساء يف مجيــع األحــزاب      ٣٠ لـــمل ُيلتــزم التزامــا كــامال حبــصة ا   

اإلنفــاذ احملــددة الــيت وضــعت لــضمان أن تــسهم التــدابري اخلاصــة    فمــا هــي آليــات  . الــسياسية
عتــزم تاملعتَمــدة إســهاما فعــاال يف التعجيــل بتحقيــق املــساواة الفعليــة بــني الرجــل واملــرأة؟ وهــل  
 احلكومة سن تشريعات تنص على احلصص فتكون ملزمة بذلك جلميع األحزاب السياسية؟

فـاذ تـدبري املـشاركة الـسياسية للنـساء بنـسبة            حاليا، مل ُتنشأ آليات ملموسـة حمـددة إلن          
بيــد أن اجمللــس التــشريعي للنــساء، بالتعــاون مــع اهليئــات   . ئــة يف غيــاب التــشريعات ا يف امل٣٠

الشريكة له، مبا يف ذلك اجلهاز الوطين واملعهد اجلمهوري الـدويل واملعهـد الـدميقراطي الـوطين                 
نـساء األحـزاب الـسياسية يف ليربيـا، قـدم إىل            وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة وائـتالف        

مـشروع قـانون   /مـشروع قـانون اإلنـصاف   ”بــ  اجلهاز التشريعي الوطين مشروع قانون ُيعـَرف     
وُيقــصد مبــشروع القــانون . “ملــشاركة ومتثيــل النــساء علــى قــدم املــساواة يف العمليــة الــسياسية 
ــذ     ــا، وب ــد يف ليربي ــانون االنتخابــات اجلدي ــوان ١١لك إدراج فــصل إدخــال تعــديل علــى ق  بعن

وينص على حتديد حـد أدىن بنـسبة        . “املساواة يف مشاركة ومتثيل النساء يف العملية السياسية       ”
ئــة لتمثيــل النــساء بوصــفهن مــسؤوالت منتخبــات علــى املــستوى الــوطين ورئيــسات ا يف امل٣٠

ه أيـضا يف     الرئيسية والفرعية لكل حـزب سياسـي مـسجل يف ليربيـا وعلـى جتليـ                لألجهزة والبىن 
قائمـــة املرشـــحني املقدمـــة مـــن ِقبـــل مجيـــع األحـــزاب الـــسياسية املـــسجلة إىل اللجنـــة الوطنيـــة 
لالنتخابــات إلدراجهــا يف االقتراعــات يف االنتخابــات الوطنيــة والبلديــة وانتخابــات الــدوائر        

  .وجتري املناقشة بشأن مشروع القانون قبل إقراره. املستهدفة



CEDAW/C/LBR/Q/6/Add.1  
 

09-33354 13 
 

  ات الثقافيةالقوالب النمطية واملمارس    
ــر     - ١٠ ــا للمعلومــات املقدمــة يف التقري ــأثري   ) ١‐٧الفقــرة (وفق ــساء مــن تفــشي ت تعــاين الن

وباإلضـافة  . متتعهن حبقوقهن اليت حتميهـا االتفاقيـة       القوالب النمطية الثقافية املتجذرة فيما يتعلق     
 يرجــى إىل عمــل وزارة التربيــة علــى وضــع منــهاج دراســي مــنقح الســتبعاد القوالــب النمطيــة، 

تقدمي معلومات عن التدابري امللموسـة األخـرى الـيت اتُّخـذت للتـصدي للممارسـات والقوالـب                  
 .النمطية التمييزية باإلضافة إىل آثارها

إىل جانب عمل وزارة التعليم على وضـع منـهاج دراسـي مـنقح للقـضاء علـى تكـوين             
 ملكافحـة القوالـب النمطيـة    القوالب النمطية ضد النساء ال ُيتخذ حاليا أي تدبري ملموس إضايف 

بيــد أن احلكومــة صــاغت سياســات وتــشريعات للتــصدي للممارســات       . علــى حنــو خــاص  
ومن هذه التشريعات سن قانون للمرياث ينص علـى املـساواة يف حقـوق              . التمييزية ضد النساء  

وباإلضافة إىل ذلك، نفذت أيـضا وزارة       . كل األشخاص، ومنهم النساء، يف ملكية املمتلكات      
ون املساواة بني اجلنسني والتنمية بالتعاون مـع وكـاالت األمـم املتحـدة واجلهـات الـشريكة             شؤ

وأنتجـت مـسرحية نقلـها      . احمللية والدولية برامج للتوعية فيما يتعلق مبسألة التمييـز ضـد النـساء            
  .هواء حمطات حملية ووطنية وُعرضت يف اجملتمعات احمللية يف كل أحناء البلد

  
  رأةالعنف ضد امل    

إىل أن االغتــصاب مــا زال ميثــل مــشكلة حــىت بعــد أن  ) ١١‐٧الفقــرة (يــشري التقريــر   - ١١
وعالوة على ذلك، يشار إىل وجود عيوب جسيمة يف تنفيذ قـانون االغتـصاب،              . انتهى الرتاع 

، مبـا يف ذلـك عـدم التحقيـق يف االدعـاءات مبوجـب القـانون، وعـدم                ٢٠٠٦الذي سّن يف عام     
صاب مبــا هــو مناســب مــن اخلــدمات الطبيــة وخــدمات الطــب الــشرعي،  تزويــد ضــحايا االغتــ

وإمكانية اإلفراج بكفالة عن املشتبه فيهم إفراجا غري مناسب، وفرض رسوم غـري قانونيـة علـى              
فريجـى تقـدمي معلومـات عـن التـدابري احملـددة الـيت              . الضحايا، وتـسوية القـضايا خـارج احملـاكم        

 ويرجــى، يف هــذا الــسياق، تزويــد اللجنــة بتفاصــيل عــن .اختــذهتا احلكومــة ملعاجلــة هــذا الوضــع
 .احملكمة الوطنية اخلاصة اليت أنشئت مؤخرا للتعامل مع اجلرائم اجلنسية

جتـري تـدريبات متخصــصة للمـدعني العــامني والـشرطة يف التحقيــق يف جـرائم العنــف        
  . اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس ويف مقاضاة مرتكبيها

العــدل جهــودا لتحــسني خــدمات الطــب الــشرعي للتحقيــق يف جــرائم    وتبــذل وزارة   
لقــد أجــرى مستــشار يف األشــهر املاضــية  . القــائم علــى نــوع اجلــنس العنــف العنــف اجلنــسي و

جيري اختـاذ    استعراضا كامال للمرافق املتاحة والتوصيات خلدمات الطب الشرعي للوزارة حىت         
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ا علـى خـدمات أخـصائي مؤهـل يف الطـب            وحصلت الوزارة مـؤخر   . هنج حيال اجلهات املاحنة   
  .الشرعي لتحليل األمراض لتشريح اجلثث يف الدعاوى اجلنائية

وعملت وزارة العدل مع وزارة الصحة والرعايـة االجتماعيـة ووزارة شـؤون املـساواة                 
ــة لوضــع اســتئمارة   ــسي    بــني اجلنــسني والتنمي ــالغ الطــيب يف فحــص ضــحايا العنــف اجلن . لإلب

بالغ الطيب علـى النـشر، جتعـل مـن          إل استئمارة موافقة ا   ،ل هبذه االستئمارة  وأحلقت وزارة العد  
وهاتـان  .  إنفاذ القـانون واملـدعني     الالزم أن يوافق الضحية على نشر السجالت الطبية ملسؤويل        

االستئمارتان خطوتان هامتان يف مـساعدة التحقيـق يف جـرائم العنـف اجلنـسي والعنـف القـائم                   
  .مرتكبيه، ويف دعم ومحاية الضحايا واحترام السريةعلى نوع اجلنس ومقاضاة 

ورد اجلهاز القضائي بإنشاء شعبة متخصصة يف احملكمة الدائرة يف البلد لتناول العنـف                
اجلنسي والعنف القائم علـى نـوع اجلـنس، نـص عليهـا القـانون األساسـي الـذي صـاغته وزارة                      

ذه احملكمـة قـضاة مـدربون علـى     وعـني هلـ  . العدل بالتـشاور مـع أصـحاب املـصلحة ذوو الـصلة        
ــة املطــاف خطــط ألن تعقــد ُشــعب   . البــّت يف دعــاوى اجلــرائم اجلنــسية  اجلــرائم "ومثــة يف هناي

ومت تعــيني قــاض . التابعــة للمحكمــة جلــساهتا يف املقاطعــات اخلمــس عــشرة يف ليربيــا" اجلنــسية
 .للمحكمة وُشرِع يف املقاضاة فيما يتعلق بالدعاوى

ريعات اجلديدة املتعلقة مبحكمـة اجلـرائم اجلنـسية علـى حظـر دفـع          وأُدرِج نص يف التش     
  .مقابل األتعاب من ِقبل الضحايا

  
نظرا لتأثري احلرب على النساء والفتيات يف ليربيا، مبا يف ذلـك انـضمامهن إىل القـوات                   - ١٢

ج املتحاربة لتقدمي خدمات جنسية، يرجى تقدمي تفاصيل عن اخلطـوات الـيت ُتتخـذ لتـوفري بـرام      
دماج االجتمـاعني للنـساء والفتيـات       النـ الدعم وإعادة التأهيل، مبا فيها التعايف النفسي وإعـادة ا         

ويف هــذا الــصدد، هــل أدجمــت جلنــة تقــصي احلقــائق واملــصاحلة منظــورا    . مــن ضــحايا العنــف 
 جنسانيا يف إعماهلا؟

ن تقــدم احلكومــة، عــن طريــق وزارة الــصحة والرعايــة االجتماعيــة، جمموعــة كــبرية مــ   
برامج التوعية الرامية إىل إطالع النساء والفتيات على خـدمات إعـادة التأهيـل والـدعم املتاحـة                  
هلن، مبا يف ذلك احلماية القانونية والصحية والنفسية، وكيفية توفري سـبل حـصوهلن علـى تلـك                  

  :وباإلضافة إىل ذلك، تقدم الوزارة اخلدمات التالية. اخلدمات
 واألدوار اليت تؤديهـا مجيـع القطاعـات علـى الـصعيد الفـردي               التوعية بالعنف اجلنساين    •  

  وصعيد اجملتمعات احمللية؛
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أنشطة متكاملة ملنع العنف اجلنساين والردود عليه يف مجيـع الـربامج الـصحية والنفـسية                  •  
  على املستوى الوطين؛

  ؛االجتماعية اإلدارية - بناء قدرات العاملني يف جمال الصحة للعملية النفسية  •  
التــدريب علــى اكتــساب املهــارات، وهــي حتــاول إتاحــة فــرص عمــل لــضحايا العنــف    •  

كل مـــا مـــن الـــتمكني اجلنـــساين بغيـــة جعلـــهن معتمـــدات علـــى أنفـــسهن وتـــوفري شـــ
 .االقتصادي هلن

ومن ناحية الدعم، تقـوم رابطـة حماميـات ليربيـا بـإدارة صـندوق للـهبات يقـدم الـدعم                       
نــف اجلنــساين وأَســرهن؛ ويــشمل هــذا الــدعم العــالج  للناجيــات، خــصوصا الناجيــات مــن الع

الطــيب والفــرص التعليميــة لــضحايا االنتــهاكات، وتكــاليف النقــل لُألَســر للمثــول أمــام احملكمــة 
  .ودعم املرافق اليت تقدم الدعم النفسي للناجيات بينما يعانني احملنة

ــساء     و  - ١٣ ــاد عــدد كــبري مــن الن ــر، أف ــا للتقري ــةا يف امل٣٢(فق ــو) ئ ايت يتعرضــن للعنــف  الل
) ٦‐٤الفقـرة   (ويشري التقرير أيضا    . شركاء حياهتن /اجلنسي، بأن هذا العنف ارتكبه أزواجهن     

إىل أن القوانني التشريعية ال تنص على أحكام حمددة للحماية مـن التمييـز يف نطـاق األسـرة أو                     
، ملعاجلـة مـشكلة   فمـا اخلطـوات الـيت اختـذهتا احلكومـة، أو الـيت ختطـط الختاذهـا                . احلياة اخلاصة 

 العنف املرتيل، مبا يف ذلك صياغة مشروع قانون شامل للعنف املرتيل؟

بيد أن قـانون    . خاص بالعنف املرتيل   مل تتخذ بعد أي خطوات لصياغة مشروع قانون         
ــسبب إحلــاق األذى          ــن ب ــساء احلــق يف مقاضــاة أزواجه ــا يعطــي الن ــة يف ليربي ــات املرتلي العالق

  .عتهن أو املساس مبمتلكاهتنأو تشويه مس/بأجسامهن و
إن أعمال التثقيف والتوعية العامة اليت تقوم هبا وحدة اجلـرائم املعنيـة بـالعنف اجلنـسي                   

والعنــف القــائم علــى نــوع اجلــنس والتابعــة لــوزارة العــدل ستــسعى إىل إذكــاء الــوعي مبــسائل   
  .العنف املرتيل

ة عمــل متعلقــة وضــعت احلكومــة وأطلقــت، بــدعم مــن اجلهــات الــشريكة هلــا، خطــ     
بــالعنف اجلنــساين، وأنــشأت اخلطــة قــوة عمــل معنيــة بــالعنف اجلنــساين تقــع أمانتــها يف وزارة   

تـضع هـذه الوثيقـة اسـتراتيجية واضـحة ملكافحـة املوجـة              . شؤون املساواة بني اجلنسني والتنمية    
 وعلــى الــرغم مــن أن الوثيقــة ال تــذكر علــى وجــه  . املتــصاعدة مــن العنــف اجلنــساين يف البلــد 

التحديد العنف املرتيل، فإهنا تشمل مجيع أشكال العنـف اجلنـساين، وهـو العنـف الـذي يـشكل                   
  .العنف داخل اجملال املرتيل جزءا منه
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ـــوفق  - ١٤ ـــا للمعلومــــ ــرة  ــــــ ــة يف الفقــ ــرات ٦‐٧ات املقدمــ  ٣٨-١٤ و ٣٧-١٤ والفقــ
ُيمـاَرس حـسب    ) ثختـان اإلنـا   ( من التقرير فإن تشويه األعـضاء التناسـلية لألنثـى            ٣٩-١٤ و

فالرجاء إبالغ اللجنـة بالتـدابري   . التقاليد يف مناطق حمددة من البلد، وال سيما يف املناطق الريفية       
 .احملددة اليت اختذهتا احلكومة للقضاء على هذه املمارسة، مبا يف ذلك سّن التشريعات حلظرها

بيــد أن . نـاث مل ُتتَخـذ بعـد أي خطـوات لــصياغة مـشروع تـشريعات تتعلــق خبتـان اإل        
سياسة عـدم التـسامح     ”احلكومة حظرت، عن طريق وزارة الداخلية، هذه املمارسة عن طريق           

وباإلضافة إىل ذلك، تشارك بـضع مـن منظمـات اجملتمـع املـدين يف أنـشطة       .  اليت تتبعها “مطلقا
  .توعية اجملتمعات احمللية إلطالع أعضاء اجملتمع على األخطار املترتبة على ختان اإلناث

وفضال عن ذلـك، بـادرت احلكومـة، عـن طريـق وزارة شـؤون املـساواة بـني اجلنـسني                       
 “الـزو ”والتنمية ووزارة الداخلية، بوضع برامج ترمي إىل توفري مصادر دخل بديلة لزعيمـات               
وحقـق  . وغريهن مـن الزعيمـات التقليـديات اللـوايت ميارسـن تـشويه األعـضاء التناسـلية للنـساء          

مـرأة لتمكينـهن مـن املـشاركة يف         ا ٧٥٠متّ فعـال تـدريب      . هذا الربنامج جناحا نـسبيا حلـد اآلن       
  . مرأة بإلقاء أدواهتنا ٣٥٠وأدى ذلك إىل قرار . هذه األنشطة اليت ستولد دخال هلن

  
  استغالل البغاءاالجتار و    

 غلى أن الكثري من النساء، وخاصة الفتيات، جيـربن علـى            ٥‐٨يشري التقرير يف الفقرة       - ١٥
 يرجـى تقـدمي معلومـات عـن القـوانني أو            .ممارسة البغاء وغريه من أشـكال االسـتغالل اجلنـسي         

تـوفري خـدمات    التدابري املعتمدة ملنع استغالل البغاء ومعاقبة مرتكبيه وكـذلك التـدابري املتخـذة ل             
 . ي للنساء الراغبات يف ترك البغاءعادة اإلدماج االجتماعإلالتأهيل والدعم 

.  اجلنسي اللذين يرتكبـان يف البلـد  واالستغالل حاليا ال تتوفر تفاصيل عن معدل البغاء       
بيد أن وزارة شؤون املساواة بني اجلنسني والتنمية تضع، بالـدعم مـن البنـك الـدويل ومؤسـسة                   

الدامنركية، خططا الستهداف املراهقات الضعيفات والشابات اللـوايت تتـراوح    كومةنايك واحل 
ــتمكني  ٢٤ و ١٦ســنهن بــني   ــصادي لل ــامج اقت ــق برن ــامج كــال مــن   .  عــن طري وســيقدم الربن

التدريب على املهارات الوظيفية والتدريب على مهارات تنميـة األعمـال التجاريـة للمراهقـات               
ــشابات ــه هــذا الرب . وال ــل   وُيوّج ــاة اللي ــا حي ــشط فيه ــاطق تن ــامج يف من ــة أن  . ن وتعتقــد احلكوم

  .التمكني االقتصادي من شأنه أن يثبط عن االشتغال بالبغاء وأن مينع االستغالل اجلنسي
 أنه بـالرغم مـن إقـرار قـانون مكافحـة االجتـار بالبـشر يف        ١‐٨يذكر التقرير يف الفقرة     - ١٦
جيري االجتـار بالنـساء داخـل البلـد للقيـام باألعمـال          ، فإن تقارير الشرطة تفيد بأنه       ٢٠٠٥عام  
ددة الـيت اختـذهتا احلكومـة أو اخلطـط الـيت      فمـا هـي التـدابري احملـ       . لية والشاقة وممارسة البغـاء    رتامل
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تنوي اتباعها لكفالة اإلنفاذ الفعال لقانون مكافحـة االجتـار بالبـشر، مبـا يف ذلـك تعميمـه علـى                  
  نون؟املوظفني املكلفني بإنفاذ القا

 مكافحـــة االجتـــار يف البـــشر يف باإلشـــارة إىل التقريـــر أنـــه بـــالرغم مـــن إقـــرار قـــانون   
، فإن تقارير الشرطة تفيد بأنه جيري االجتار يف النساء داخل البلد للقيام باألعمـال                ٢٠٠٥ عام

املرتلية والسخرة والبغاء، لـيس لـدى احلكومـة الـدليل القـوي علـى معـدل االجتـار يف البـشر يف                       
وإن األحبـاث يف االجتـار يف األشـخاص يف ليربيـا مـن املتوقـع أن                 . د يف غياب أحبـاث شـاملة      البل

  .تبدأ خالل شهرين
بيد أن حكومة ليربيا اختذت اخلطوات التاليـة لإلنفـاذ الفعـال لقـانون مكافحـة االجتـار               
  :يف البشر

  يا؛أنشأت قوة عمل وزارية لإلشراف على مكافحة االجتار يف األشخاص يف ليرب  •  
بنت قدرة من سبعني من كبـار مـوظفي إنفـاذ القـوانني عـن طريـق التـدريب يف حلقـة                   •  

  عمل مدرِّبني، لتمكينهم من الرد بسرعة على مسائل االجتار يف األشخاص؛
ــى نطــاق واســع يف      •   ــة عل ــات إىل ١٠اضــطلعت بالتوعي ــا  ١٥ مقاطع ــة يف ليربي  مقاطع

 مـن الـالزم أن تتخـذها اجملتمعـات احملليـة        بأخطار االجتـار يف األشـخاص والتـدابري الـيت         
  الريفية ملنع اجلرمية؛

 ملنــع وكــاالت التــبين مــن ١٩٥٦جنحــت يف كفالــة تنقــيح قــانون التــبين يف ليربيــا لعــام   •  
وقانون التبين اجلديد معروض حاليـا علـى جلنـة جملـس            . االجتار يف األطفال باسم التبين    

  اعية ريثما يتم اعتماده؛النواب املعنية بالصحة والرعاية االجتم
 منظمة جمتمع مدين ترمـي إىل تـشجيعها علـى وضـع بـرامج               ٣٥بنت قدرة تتكون من       •  

  ملكافحة االجتار يف األشخاص يف ليربيا وإىل متكينها من ذلك؛
وقعت على خطة عمـل اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا ملكافحـة االجتـار يف                      •  

  األشخاص؛
اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا حلمايـة ضـحايا االجتـار يف             وقعت على سياسة      •  

  األشخاص وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم؛
عـال  فأنشأت مراكز التنسيق يف مجيـع وزارات ووكـاالت احلكومـة للـربط الـشبكي ال                 •  

  عن طريق مكافحة اجلرمية؛
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مصلحة النساء ومـنعهن مـن      أدرجت رابطة حماميات ليربيا يف براجمها الرامية إىل محاية            •  
 .االجتار فيهن

  
  املشاركة يف احلياة السياسية واحلياة العامة    

ــواردة يف الفقــرات مــن     - ١٧ ــزال  ٣‐١٠ إىل ٧‐٩حــسب املعلومــات ال ــر، ال ت  مــن التقري
. واحليـاة العامـة متـدنيني جـدا       مشاركة النـساء ومتثيلـهن يف خمتلـف مـستويات احليـاة الـسياسية               

 احملددة املزمع اختاذها لتحقيق مشاركة املرأة ومتثيلها على حنو كامل علـى قـدم               ي التدابري ه فما
ــة مــستويات احلكومــة والربملــان واجلهــاز القــضائي، وكــذلك علــى املــستوى       املــساواة يف كاف
الدويل؟ وهل حتظى اجملموعات احملليـة النـسائية بالـدعم الكـايف والتمثيـل الفعـال علـى املـستوى              

ــوطين؟ يرجــى تقــدمي  ــاء  ال ــة وبن ــرامج التوعي ــسياسات القائمــة   معلومــات عــن ب  القــدرات أو ال
املزمع وضعها لتشجيع زيادة مشاركة املرأة يف احلياة العامة واحلياة الـسياسية وتيـسري زيـادة                 أو

 .هذه املشاركة

ما تزال حكومة ليربيا ملتزمة مبشاركة املرأة ومتثيلها علـى حنـو كامـل علـى مـستويات                    
 الـذي يـضع حـدا أدىن يبلـغ          “قانون اإلنصاف ”لـ  كما يدل عليه تأيدها الثابت      احلكومة كافة   

ئة من متثيل النساء بوصفهن مسؤوالت منتخبـات علـى املـستوى الـوطين ورئيـسات                ا يف امل  ٣٠
وباإلضـافة إىل ذلـك،   . لألجهزة والبىن الرئيسية والفرعية لكل حزب سياسي مـسجل يف ليربيـا        

مـدرجات يف قائمـة املرشـحني املقدمـة مـن ِقبـل مجيـع األحـزاب                 ينبغي أن تكـون النـساء أيـضا         
السياسية املسجلة إىل اللجنة الوطنية لالنتخابات إلدراجها يف االقتراعات لالنتخابـات الوطنيـة             

  .والبلدية وانتخابات الدوائر االنتخابية
ووضعت احلكومة ونفذت أيضا بالتعاون مع اجلهات الـشريكة هلـا بـرامج ُتعقـد وفقـا                   

هلا حلقات عمل تدريبيـة للنـساء وجمموعـات النـساء هبـدف تعزيـز مـشاركتهن الـسياسية علـى                     
  .مجيع املستويات

وباإلضافة إىل ذلك، تقوم احلكومة حاليا، عن طريق هياكل النـساء الريفيـات، بتنفيـذ                 
  .خمتلف املشاريع الرامية إىل متكني النساء من تويل القيادة والقيام باختاذ القرار

  
  نسيةاجل    

 مـن التقريـر، يرجـى توضـيح مـا إذا            ٥‐١١فيما يتصل باملعلومـات الـواردة يف الفقـرة            - ١٨
ب أكان بإمكان األم اليت أصـلها ليـربي أن متـنح جنـسيتها لألطفـال املولـودين يف اخلـارج مـن                       

 .غري ليربي



CEDAW/C/LBR/Q/6/Add.1  
 

09-33354 19 
 

 من الدستور الليربي للنساء من أصل ليربي مبنح جنسيتهن ألطفـاهلن           ٢٨تسمح املادة     
ــربي     ــري لي ــن أب غ ــودين يف اخلــارج م ــوا     . املول ــيهم أن يعلن ــال جيــب عل ــؤالء األطف ــد أن ه بي

  ).١٨(اختيارهم للجنسية يف سن الرشد اليت يبلغوهنا يف سن الثامنة عشرة 
  

  ٢٨املادة     
أي شـــخص، كـــان واحـــد مـــن أبويـــه علـــى األقـــل مواطنـــا يف ليربيـــا وقـــت والدة  ”  

يطة أن يتخلى أي شخص كهذا عند بلوغه سـن الرشـد            الشخص، يكون مواطنا يف ليربيا، شر     
وال ُيحـَرم   . عن أي جنسية أخرى اكتسبها استنادا إىل كون أحد الوالدين مواطنا يف بلد آخـر              

أي مواطن يف اجلمهورية من املواطنة أو اجلنسية إال كمـا يـنص القـانون عليـه؛ وال ُينكَـر علـى                      
  .“أي شخص احلق يف تغيري املواطنة أو اجلنسية

  
  التعليم    

يرجـى تقـدمي   . لرجالاأن النساء أقل تعليما بكثري من     ) ٥‐١٢الفقرة  (جاء يف التقرير      - ١٩
ــدارس        ــات بامل ــة لتحــسني معــدالت التحــاق الفتي ــيت اختــذهتا احلكوم ــدابري ال معلومــات عــن الت
ــة       ــة وكــذلك معاجلــة معــدالت التــسرب املدرســي املرتفع ــالقراءة والكتاب ــامهن ب ومعــدالت إمل

ويف هـذا الـصدد، مـا مـدى تـأثري الـسياسة الوطنيـة لتعلـيم الفتيـات          . ة يف املناطق الريفيـة  وخاص
  وسياسة التعليم االبتدائي اإللزامي اجملاين؟٢٠٠٦اليت بدأ العمل هبا يف عام 

حكومة ليربيا ملتزمة بتحسني معدالت االلتحاق باملـدارس ومعـدالت اإلملـام بـالقراءة                
واحلكومــة ملتزمــة أيــضا بتخفــيض معــدالت  . صا للنــساء والفتيــاتوالكتابــة يف ليربيــا وخــصو

وهــذه االلتزامــات تتجلــى يف املبــادرات التاليــة مــن ِقبــل   . التــسرب املدرســي املرتفعــة يف البلــد 
احلكومة عن طريق وزارة التعليم واجلهات الشريكة هلا لرفع معـدل التحـاق الفتيـات باملـدارس       

  :ومعدل اإلملام بالقراءة والكتابة
التبـاين  (اإلعالن عن سياسة وطنية لتعليم الفتيات ترمي إىل ردم الفجوة بـني اجلنـسني                 •  

  القائمة داخل النظام التعليمي؛) بني اجلنسني
إنــشاء وحــدة لتعلــيم الفتيــات مــزودة بغرفــة للمــوارد يف وزارة التعلــيم بوصــفها ذراعــا   •  

األنـشطة  /الـسليم جلميـع الـربامج     للتنسيق والرصد تابعة لوزارة التعليم من أجل التنفيذ         
  املتعلقة بتعليم الفتاة من ِقَبل مؤسسات تعمل يف البلد؛

ــات       •   ــيم الفتي ــة لتعل ــسياسة الوطني ــشر ال ــسيط ون ــاين . تب ــشرين الث ــوفمرب /يف ت  ٢٠٠٨ن
اضطُلع مبمارسة للنشر على النطاق الوطين بالتعاون مع جهـات شـريكة تنفيذيـة حمليـة                
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 نــسخة مــن الــسياسة خــالل مناقــشة مــع رابطــات  ٦٠٠٠ن ُوزِّع خالهلــا مــا يزيــد عــ 
الوالدين واملدرسني والسلطات املدرسية وسلطات املقاطعات وموظفي املنظمات غـري          

  احلكومية احمللية؛
ــات،        •   ــع الفتي ــامج مدرســي ليلــي جلمي ــيم للفتيــات اخلاصــات، برن ــادرة التعل إطــالق مب

بات مـن املدرسـة، ومنـهن نـساء       مهـات حوامـل متـسر     أللفتيات املراهقات اللوايت هـن      
 .أكثر تقدما يف السن يردن أن يتعلمن

ونتيجة عن سياسة التعليم االبتدائي اإللزامي اجملاين والسياسة الوطنية لتعلـيم الفتيـات،               
  :السياسات التالية/اختذت املبادرات

  تدائية؛التعليم اجملاين واإلعفاء من رسوم أخرى بالنسبة إىل مجيع طالب املدارس االب  •  
القيام بتصليح أو بناء مزيد من املـدارس بينمـا ُتـوفر مـواد مدرسـية مبـا يف ذلـك كتـب                         •  

  دراسية؛
 .وضع برنامج لتقدمي وجبات غذائية يف املدارس ووجبات غذائية مرتلية  •  

ومــن ناحيــة أثــر سياســة التعلــيم االبتــدائي اإللزامــي اجملــاين والــسياسة الوطنيــة لتعلــيم       
ــذ   ــات، من ــامج التع   الفتي ــيم الفتيــات وبرن ــة لتعل ــسياسة الوطني ــدائي اإللزامــي  إعــالن ال ــيم االبت ل

تحــاق باملــدارس  إن االل. حــدث حتــسن كــبري يف معــدل التحــاق الفتيــات باملــدارس       اجملــاين،
 ٢٠٠٥/٠٦ بــــــني ئــــــةا يف امل٨٢ارتفــــــع معدلــــــه، عمومــــــا، بنــــــسبة  االبتدائيــــــة العامــــــة

وارتفع معدل االلتحـاق باملـدارس      . ١ ٠٨٧ ٢٥٧إىل   ٥٩٧ ٣١٦ من ، أو ٢٠٠٧/٢٠٠٨ و
اسـتراتيجية  ( ١٥٣ ٤٦٧إىل   ١٣٢ ٢٢٤خـالل نفـس الفتـرة، مـن          ائة يف امل  ١٦الثانوية بنسبة   

ــر    ــن الفق ــدالت     ). ١١٢: ٢٠٠٨احلــد م ــسني يف مع ــني اجلن ــك يف ردم الفجــوة ب وأســهم ذل
  .االلتحاق باملدارس

ن املعتقــد أنــه يــسهم يف نــشوء يف ليربيــا مــن املُقَــَدر زيــادة معــدل محــل املراهقــات ومــ   
وتقـوم احلكومـة، عـن طريـق وزارة التعلـيم،           . مشكلة معدل التسرب من املدارس بني الفتيـات       

ــع والرصــد ”بوضــع خطــط لوضــع   ــشأ يف إطــاره مراكــز لتقــدمي املــشورة يف   “نظــام للمن  سُتن
والعنـف  تدائيـة والثانويـة العامـة الرئيـسية مـن أجـل رصـد حـاالت العنـف اجلنـسي                     باملدارس اال 

ــدارس، باإلضــافة إىل        ــسرب مــن امل ــوع اجلــنس، ومحــل املراهقــات، ومعــدل الت ــى ن ــائم عل الق
  .االعتداءات على حقوق اإلنسان

وفيمــا يتعلــق بإملــام النــساء بــالقراءة والكتابــة، تعمــل وزارة التعلــيم مــع وزارة شــؤون     
القتصادي للنساء لربنـامج    املساواة بني اجلنسني والتنمية ضمن املساواة بني اجلنسني والتمكني ا         
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علـى توسـيع املنـاهج املدرسـية إلملـام          ) ٢٠٠٩فربايـر   /املوقـع يف شـباط    (األمم املتحـدة املـشترك      
. البالغني بالقراءة والكتابة وبـرامج التنفيـذ للنـساء يف مجيـع املنـاطق احلـضرية والريفيـة يف ليربيـا                    

  . ويتلقى هذا الربنامج الدعم املايل من احلكومة الدامنركية
 فإن الفتيات معرضات للتحرش اجلنسي مـن ِقبـل          ، من التقرير  ١٣‐١٢حسب الفقرة     - ٢٠

فمـا هـي اإلجـراءات    . املدّرسني الذكور الذين يشكلون األغلبية يف املدارس االبتدائية والثانويـة       
ــداء والتحــرش        ــدارس مــن االعت ــات امل ــة فتي ــوي اعتمادهــا حلماي ــة أو تن ــيت اعتمــدهتا احلكوم ال

 اجلنسيني؟

تضع وزارة شؤون املساواة بني اجلنسني والتنمية وهي تعمل مع وزارة التعلـيم خططـا           
. ترمي إىل رفع معدل التحـاق الطالبـات مبؤسـسات التـدريب للمدّرسـني واملدّرسـات يف البلـد                  

وسينطوي جزء من هذه اخلطة على تقدمي إعانة، بتمويـل مـن منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة،            
وذلــك . ات مبختلــف مؤســسات التــدريب للمدّرســني واملدّرســات يف البلــد للطالبــات امللتحقــ

ســيحمل اإلنــاث علــى االلتحــاق باملــدارس والبقــاء فيهــا، مــا يــؤدي إىل تــضييق الفجــوة بــني      
املدّرســني واملدّرســات يف البلــد، األمــر الــذي سيــساعد يف هنايــة املطــاف يف احلــد مــن حــاالت  

  .دّرسنيالتحرش اجلنسي بالطالبات من ِقبل امل
 ثـــالث ســـنوات الســـتراتيجية احلـــد  ويف إطـــار األهـــداف املمكنـــة التحقيـــق يف مـــدة   

ــن ــساين واالســتغالل         م ــف اجلن ــشمل العن ــهاج الدراســي لي ــيح املن ــة تنق ــزم احلكوم ــر، تعت الفق
واالعتداء اجلنسيني وحقوق اإلنسان للتوعية وحلماية الطالبـات علـى حنـو خـاص مـن التحـرش                  

  .واالعتداء اجلنسيني
  

  العمالة    
إىل أن النـــساء يـــتجمعن بـــصورة غـــري متناســـبة يف ) ١١‐١٣الفقـــرة (يـــشري التقريـــر   - ٢١

ئـة منـهن يف الزراعـة أو يف القطـاع     ا يف امل٩٠القطاعات االقتصادية األقل إنتاجية حيـث يعمـل    
يرجـى تقـدمي معلومـات عـن التـدابري الـيت اختـذهتا احلكومـة لتعزيـز تكـافؤ فـرص                      . غري النظـامي  

 حلـصول املـرأة علـى املهـن الـيت      وكيـف تكفـل احلكومـة تـوفري الفـرص         . الة للمرأة والرجل  العم
 تكن تسعى تقليديا ملزاولتها؟ مل

 حكومـــة ليربيـــا، بالـــدعم املـــايل مـــن البنـــك الـــدويل ومؤســـسة نايـــك واحلكومـــة   نإ  
ــات       ــات املراهق ــصادي للفتي ــتمكني االقت ــشروع ال ــة، ســتطلق يف غــضون شــهرين م . الدامنركي

ــارات    ســـيقد ــذا الربنـــامج للمراهقـــات والنـــساء الـــشابات التـــدريب علـــى اكتـــساب املهـ م هـ



CEDAW/C/LBR/Q/6/Add.1
 

22 09-33354 
 

ــة يف الق    ــارات الوظيفيــ ــى املهــ ــد علــ ــع التأكيــ ــصادية مــ ــن   االقتــ ــة مــ ــري التقليديــ ــات غــ طاعــ
  .الليربي االقتصاد
 الـيت بينـت حالـة    ٢٠٠٩مـارس  /واستضافت ليربيا أيـضا نـدوة النـساء الدوليـة يف آذار        

 التقليديــة، مبــا يف ذلــك القطــاع األمــين والتــشييد والــصيانة والتعــدين النـساء يف القطاعــات غــري 
  .والنساء املشتغالت باألعمال التجارية

وباإلضافة إىل ذلـك، تعتقـد حكومـة ليربيـا بـأن مـشاركة النـساء النـشيطة يف التنـافس                       
على احلصول على الوظائف تتوقف على مستوى تعليمهن، ولذلك قـدمت احلكومـة مـا يزيـد                 

وعينــت احلكومــة .  منحــة دراســية للنــساء يف كــل مــن اجلامعــات واملــدارس الثانويــة٢٠٠عــن 
وتـشجع احلكومـة أيـضا املنظمـات غـري      . أيضا أكرب عدد من النساء يف احلكومة يف تاريخ البلد        

احلكومية وتواصـل تـشجيعها علـى تعـيني النـساء يف املناصـب الرئيـسية داخـل مؤسـساهتن الـيت                   
  .هامهاتضطلع على حنو حسن مب

النـساء يف  ”بـدعم   وباإلضافة إىل ذلك، يقوم اجلهـاز الـوطين وجهـات شـريكة أخـرى        
ومـشروع القـانون    . ئـة يف احلكومـة    ا يف امل  ٣٠ يف مناصرة متثيل النـساء بنـسبة         “الربملان يف البلد  

  .هذا معروض على جملس النواب إلقراره
 بتنفيذ مـشروع متكـني النـساء     وتقوم حاليا وزارة شؤون املساواة بني اجلنسني والتنمية         

ــشاريع        ــساء املنتجــات وصــاحبات امل ــدرة املؤســسية للن ــز الق ــي إىل تعزي ــذي يرم ــات ال . الريفي
ويــشمل الربنــامج التــدريب علــى اكتــساب املهــارات والقيــام باألعمــال التجاريــة وتــوفري ســبل 

  .عن األسواقاحلصول على االعتماد واملساعدة التقنية وخدمات الدعم التجاري واملعلومات 
ما هي النسبة املئوية مـن أجـور الرجـال الـيت حتـصل عليهـا النـساء؟ ومـا هـي الوسـائل                       - ٢٢

ى تقــدمي معلومــات عــن العراقيــل     املتاحــة للمــرأة للطعــن يف التمييــز املتعلــق بــاألجور؟ يرجــ      
 ديات اليت تؤثر على تنفيذ القوانني أو األنظمة اخلاصة باإلنصاف يف األجور؟والتح

ــا    ــنص ق ــو      ي ــد ه ــى أن احلــد األدىن لألجــور يف البل ــا عل ــنتا ٢٥نون العمــل يف ليربي  س
. وال مييــز هــذا القـانون مــا إذا كــان الرجــال ُيـدفَع هلــم أجــر أعلـى مــن األجــر للنــساء   . للـساعة 

بعبــارة أخــرى، ال يقــوم هــذا القــانون بــالتمييز علــى أي حنــو مــن األحنــاء ولكنــه يــسوي جمــال   
  .عن نوع اجلنس أو العنصر أو العْجزالعمالة لكل شخص بغض النظر 

 مــن التقريــر، ال توجــد يف الوقــت احلاضــر أي مرافــق  ٧‐١٣وفقــا ملــا ورد يف الفقــرة   - ٢٣
فما هي أنواع مرافق رعاية األطفال املتـوفرة يف البلـد للنـساء           . لرعاية األطفال يف أماكن العمل    

 أخرى؟العامالت؟ وهل تدعم احلكومة رعاية األطفال ماديا أو بطرق 
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حاليا ال متتلك احلكومة مرافق لرعاية األطفـال وال تقـدم مـساعدة رعايـة األطفـال إىل           
بيــد أن تــصاميم مــشروع . النــساء العــامالت بــسبب األولويــات املتنافــسة بــني املــوارد احملــدودة

صندوق سريليف للـسوق تـشمل إنـشاء مرافـق لرعايـة األطفـال يف مجيـع مرافـق الـسوق املعـاد                    
ــشاؤها أو ــه اخلــصوص بتلب    إن ــى وج ــام عل ــاء للقي ــدة البن ــال     اجلدي ــة األطف ــة احتياجــات رعاي ي

  . السوق لنساء
وتـشجع احلكومــة أيــضا الكيانـات اخلاصــة الــيت تقــدم حاليـا خــدمات رعايــة األطفــال      

  .على أساس حمدود جدا على توسيع نطاق خدماهتا وأيضا على جعلها ميسورة التكلفة
  

  الصحة    
إىل أن ارتفاع معدالت ظاهرة محـل املراهقـات سـبب          ) ١٤‐١٤الفقرة  (يشري التقرير     - ٢٤

يرجــى تقــدمي معلومــات مفــصلة عــن فــرص انتفــاع املــرأة باخلــدمات والــربامج  . رئيــسي للقلــق
التعليميــة امليــسورة التكلفــة يف جمــال الــصحة اإلجنابيــة واجلنــسية، مبــا يف ذلــك حمتواهــا ومــدى    

 .ساء الريفياتتوافرها لفئات معينة كاملراهقات والن

بوضـــع اجملموعـــة األساســـية مـــن اخلـــدمات الـــصحية تقـــدم وزارة الـــصحة والرعايـــة     
ــساء واملراهقــات يف مجيــع مرافــق       ــة للن ــة اجملاني ــسية واإلجنابي ــة خــدمات الــصحة اجلن االجتماعي

. الصحة العامة الـيت تـديرها احلكومـة واملنظمـات غـري احلكوميـة الدوليـة الـشريكة هلـا يف البلـد                
إن . م خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية أيـضا يف بعـض املرافـق اخلاصـة بتكلفـة ميـسورة                 وُتقد

الــسلع األساســية املتعلقــة بالــصحة اإلجنابيــة، وهــي الــسلع الــيت تــشمل علــب الــصحة اإلجنابيــة   
ومنتجات منع احلمل، توفرها اجلهات الشريكة لنا وبعد ذلك ُتـوفر للنـساء واملراهقـات بـدون                 

ف املرافق الصحية العامة يف البلد من خالل أفرقة الصحة علـى مـستوى املقاطعـة              تكلفة يف خمتل  
  .على أساس شهري

وفيمــا يتعلــق خبــدمات التثقيــف يف جمــال الــصحة اإلجنابيــة ُوضــعت جــداول ألغــراض     
ولدى اجلهات احمللية الـشريكة للمنظمـات غـري احلكوميـة مـن قبيـل               . التثقيف يف مرافق الصحة   

ظيم األسرة ومجعية الشبان املسيحية برامج للتثقيف يف جمال الـصحة يف مرافقهـا              رابطة ليربيا لتن  
ــساء واملراهقـــات    ــا احملليـــة للنـ ــدمات الـــصحة اإلجنابيـــة     . وجمتمعاهتـ ــف يف جمـــال خـ إن التثقيـ

متالزمــة نقــص املناعــة /واإلصــابات املنقولــة باالتــصال اجلنــسي وفــريوس نقــص املناعــة البــشرية
قيف يف جمال اجلنس ُيقدَّم على إذاعة اجملتمـع احمللـي، وُتنـشأ جمموعـات          والتث) اإليدز(املكتسب  

  .التثقيف بواسطة األقران يف املدارس، مستهدفة املراهقات والبالغات الشابات
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 مـن التقريـر، ارتفعـت نـسبة الوفيـات           ٩‐١٤حسب ما ورد من معلومـات يف الفقـرة            - ٢٥
 بفعـل عـدة عوامـل منـها ارتفـاع حـاالت             ٢٠٠٧ إىل عـام     ٢٠٠٠النفاسية يف الفتـرة مـن عـام         

فمـا هـي اإلجـراءات الـيت اختـذهتا احلكومـة لتغـيري هـذا                . اإلجهاض غري الـشرعي وغـري املـأمون       
 االجتاه السليب؟

وضعت وزارة الصحة والرعاية االجتماعية خارطة طريـق للتعجيـل باحلـد مـن اعـتالل                  
ــة  وخارطــة الطريــق جــزء ال يتجــزأ . ووفيــات النــوافس والرضَّــع   مــن اإلطــار املفــاهيمي للرعاي

الــصحية األوليــة، وهــو اإلطــار الــذي كيفتــه حكومــة ليربيــا إليــصال خــدمات رعايــة الــصحة    
ــة إىل النــاس   ــة الــضرورية واألساســية وذات النوعي واشــُتقَّ أيــضا مــن خارطــة الطريــق    .اإلجنابي

شروع أربـع  مشروع خطة تـشغيلية للحـد مـن الوفيـات النفاسـية ووفيـات الرُّضـع، ويـشمل املـ            
  :استراتيجيات رئيسية

توفري العامالت املاهرات املختصات بالوالدة على مجيع مستويات نظام إيصال لرعايـة              •  
  الصحية؛

   ساعة؛٢٤توفري خدمات رعاية الوالدة يف حاالت الطوارئ مدة   •  
  تعزيز نظام اإلحالة علي مجيع مستويات إيصال اخلدمات؛   •  
 .واخلدمات لتنظيم األسرةتوفري السلع األساسية   •  

وُتحدد أنـشطة للتـصدي ملـشكلة اإلجهـاض مـن خـالل تـوفري جمموعـة لـوازم الـصحة                       
وباإلضــافة إىل . اإلجنابيــة يف مرافــق الــصحة والتــدريب علــى إدارة الرعايــة مــا بعــد اإلجهــاض  

ذلك، ُيوفر التـدريب علـى اكتـساب مهـارات إنقـاذ احليـاة ملهنيـي الـصحة املتوسـطي املـستوى               
والقـابالت التقليـديات، اللـوايت يقمـن        . تحسني خدمات اإليصال والرعايـة يف مرافـق الـصحة         ل

مبعظم عمليات الوالدة يف اجملتمعات احمللية، ُيستهدفن أيضا بالتدريب علـى اكتـساب مهـارات               
إنقاذ احلياة من املرتل، لتمكينهن من اإلحالة حسنة التوقيت للنساء احلوامل إىل مرافـق الـصحة       

  .ىن الوالدة على حنو ماهرلتتس
ــوالدة        ــة ال ــز علــى حتــسني خــدمات رعاي وباإلضــافة إىل ذلــك، تــضع احلكومــة التركي

  .الشاملة يف احلاالت الطارئة يف مجيع مراكز الصحة يف القطاعني العام واخلاص
توفَّر خدمات تنظيم األسرة بدون تكلفة جلميع مرافـق الـصحة العامـة يف أرجـاء البلـد                    

ويوفَّر التـدريب للعـاملني يف جمـال الـصحة علـى كيفيـة تثقيـف العمـالء يف                   . راهقاتللنساء وامل 
  .جمال القيام باالختيارات املعتمدة على املعلومات ملنع احلمل
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وتعمل وزارة الـصحة والرعايـة االجتماعيـة مـع اجملتمعـات احملليـة لتعـيني املتطـوعني يف                  
اجملتمعية املستندة إىل الدليل من قبيل توزيـع الـسلع          الصحة يف اجملتمعات احمللية لتقدمي اخلدمات       

األساســية املتعلقــة بتنظــيم األســرة واملعاجلــة االفتراضــية املتقطعــة ومــا إىل ذلــك علــى مــستوى     
  . اجملتمعات احمللية

ولتحــسني وتيــسري إحالــة حــاالت معقــدة مــن اجملتمعــات احملليــة وفــرت وزارة الــصحة   
اف وأجهــزة إذاعيـة ذات تــردد عـال يف مجيــع مستــشفيات   والرعايـة االجتماعيــة سـيارات إســع  

ومن خالل إحدى اجلهات احمللية الـشريكة لنـا،      . املقاطعات وبعض العيادات يف املناطق الريفية     
شركة اهلاتف احملمول، ُوفِّرت هواتف مكتبية يف بعض املستشفيات يف البلـد ووضـعت خطـط                

  .كز للصحة يف املناطق الريفيةلتقدمي معدات االتصال هذه ملستشفيات أخرى ومرا
وباإلضافة إىل ذلك، افتتحت وزارة الصحة والرعاية االجتماعية أيضا مدرسـتني ملهنـة             

 القبالة يف اجلزء الريفـي مـن البلـد لتـدريب القـابالت ونـشرهن يف جمتمعـات ريفيـة نائيـة لتـوفري           
  .الرعاية املاهرة يف التوليد يف تلك املناطق

اإليـدز  /إىل أن اإلصابة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية          ) ٢٠‐١٤لفقرة  ا(يشري التقرير     - ٢٦
واألمــراض املنقولــة باالتــصال اجلنــسي آخــذة يف االرتفــاع، وأهنــا تــؤثر علــى النــساء، وخاصــة   

اإلشــارة إىل مــا إذا كانــت هنــاك أي بــرامج يرجــى . كثــر مــن تأثريهــا علــى الرجــالالفتيــات، أ
. نـت هـذه الـربامج، إن وجـدت، تراعـي منظـورا جنـسانيا       اإليدز ومـا إذا كا   /ملكافحة الفريوس 

ويرجــى أيــضا تقــدمي معلومــات عــن مــدى تــوفر العقــاقري املــضادة لفريوســات النــسخ العكــسي 
 .واخلدمات النفسية االجتماعية للنساء املصابات بالفريوس وأطفاهلن

ابات اإلصـ )/اإليـدز (وضع الربنامج الـوطين ملكافحـة متالزمـة نقـص املناعـة املكتـسب                 
املنقولة باالتصال اجلنسي بالتعاون مع بعض املنظمـات غـري احلكوميـة بـرامج مـصممة لـتمكني         

وترمــي هــذه الــربامج إىل وضــع النــساء يف حالــة ميــارس فيهــا اجلــنس اآلمــن علــى حنــو  . النــساء
ــة باالتــصال اجلنــسي      ــساعد علــى احلــد مــن اإلصــابات املنقول إن اســتراتيجيات . أفــضل، مــا ي

مثـة  . ري الـسلوك تـستهدف جمموعـات حمـددة بغـرض كفالـة ممارسـة اجلـنس اآلمـن                  االتصال لتغي 
بعض الربامج اجملتمعيـة الـيت تنفـذها املنظمـات غـري احلكوميـة لتقـدمي اخلـدمات النفـسية للنـساء                      

ومن خـالل الربنـامج الـوطين ملكافحـة اإليـدز،           . اإليدز/املصابات بفريوس نقص املناعة البشرية    
اإليدز متاحـة يف غالبيـة املستـشفيات وبعـض مراكـز            / املناعة البشرية  فإن خدمات فريوس نقص   

وتشمل هذه اخلدمات التماس املشورة وإجـراء االختبـارات بـصورة طوعيـة،             . الصحة يف البلد  
مـن األم إىل الطفـل،   ) بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية     (والرعاية واملعاجلة، ومنع انتقال اإلصـابة       

ومــن خــالل الــصناديق العامليــة لفــريوس نقــص . التــصال اجلنــسيوعــالج اإلصــابات املنقولــة با
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اإليـــدز تـــوفر جمانـــا للمرضـــى عقـــاقري العـــالج املـــضاد للفريوســـات الرجعيـــة  /املناعـــة البـــشرية
  .واإلصابات املنقولة باالتصال اجلنسي

  
  املرأة الريفية    

لصحية بطريقـة    من التقرير، ُتقدم الرعاية ا     ٢‐١٤حسب املعلومات الواردة يف الفقرة        - ٢٧
يرجـى تقـدمي معلومـات عـن        . جمزأة وغري متساوية، وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات الريفيـات        

اثــر سياســة الــصحة الوطنيــة واخلطــة االســتراتيجية وكــذلك التــدابري احملــددة األخــرى املتخــذة    
لتحــسني جــودة نظــام وخــدمات الرعايــة الــصحية وإمكانيــة احلــصول عليهــا، وخاصــة بالنــسبة 

 .ساء والفتيات الريفياتللن

اعتمــدت احلكومــة الليربيــة مــن خــالل وزارة الــصحة والرعايــة االجتماعيــة كــثريا مــن   
التدابري امللموسة لتحسني جودة إيصال الرعاية الـصحية وإمكانيـة سـبل احلـصول عليهـا، علـى                  

ــات    ــات الريفي ــساء والفتي ــسية اجملموعــةُ األس  . وجــه اخلــصوص إىل الن ــدابري الرئي اســية ومــن الت
الــيت تعتــرب حجــر الزاويــة يف االســتراتيجية الوطنيــة لليربيــا إليــصال الرعايــة  للخــدمات الــصحية

وتشمل اجملموعـة األساسـية للخـدمات الـصحية خـدمات الرعايـة الوقائيـة والعالجيـة                 . الصحية
األساسية وتشري إىل رعاية متكاملة تقدم على كل مـستوى مـن النظـام، مـن متطـوعي الـصحة                    

إن نظام الصحة يقوم على أساس مبـادئ        . معات احمللية إىل مستشفيات اإلحالة الرئيسية     يف اجملت 
  . وجيري على حنو تدرجيي حتقيق المركزية نظام اإلدارة الرعاية الصحية األولية

ئـة مـن    ا يف امل  ٧٠ويف إطار اجملموعة األساسية للخدمات الصحية، اليت اسـتهدفت يف البدايـة               
ويف مرافق اجملموعـة األساسـية   . تقييم لتحسني جودة الرعاية يف تلك املرافق، أُِجنز   مرافق الصحة 

للخدمات الصحية حيث ُيفتقَر إىل الفنيني الـصحيني األكفـاء والعقـاقري وخـدمات نظـام النقـل                  
واإلمــداد واملعــدات واللــوازم الطبيــة ومــا إليــه، قامــت وزارة الــصحة والرعايــة االجتماعيــة مــع 

  .بتوفريها لتحسني جودة الرعايةاجلهات الشريكة هلا 
وبسبب قلة قدرة املوارد البـشرية الوطنيـة للـصحة تـوفر احلكومـة احلـوافز للعـاملني يف                     

قطاع الصحة وتنشرهم يف اجملتمعات احمللية الريفية لتحسني سبل احلصول علـى عـاملني أكفـاء                
  .يف جمال الصحة واخلدمات الصحية

ــة    ــة تأهيــل عيــادات ومراكــز صــحية   وأعــادت أيــضا وزارة الــصحة والرعاي  االجتماعي
 من أجل حتسني سبل احلصول على اخلـدمات الـصحية ذات            ٤٥٠ومستشفيات يبلغ جمموعها    

وحددت أيضا أفرقة الصحة على مـستوى املقاطعـات هويـة           . اجلودة للمجتمعات احمللية الريفية   



CEDAW/C/LBR/Q/6/Add.1  
 

09-33354 27 
 

ف للحـصول   جمتمعات حملية لتـشييد مرافـق صـحة جديـدة مـن أجـل حتـسني سـبل سـكان الريـ                     
  . على اخلدمات الطبية

وبإعادة تنشيط إدارة الصحة اجملتمعية لوزارة الصحة والرعاية االجتماعيـة واسـتكمال              
سياســة الــصحة اجملتمعيــة ُوضــعت اســتراتيجيات الــصحة اجملتمعيــة لتحــسني ســبل حـــصول          

سـرة والعـالج    اجملتمعات احمللية الريفية من خـالل تقـدمي اخلـدمات اجملتمعيـة مـن قبيـل تنظـيم األ                  
املضاد للفريوسات الرجعية واملعاجلة االفتراضـية املتقطعـة ومعاجلـة احلـاالت املـشتركة لألطفـال              

  .على اخلدمات الطبية) املالريا واإلسهال وااللتهاب الرئوي(
ــة ومــسامهتها علــى        - ٢٨ ــرأة الريفي ــإن مــشاركة امل ــر، ف ــواردة يف التقري ــا للمعلومــات ال وفق

يرجـى تزويـد اللجنـة مبعلومـات عـن التـدابري            . ليـة ال تـزال حمـدودة جـدا        مستوى اجملتمعـات احمل   
 .احملددة اليت اعتمدهتا احلكومة لتعزيز مشاركة املرأة الريفية يف عمليات صنع القرار

 بادرت احلكومة من خالل وزارة شؤون املساواة بـني اجلنـسني والتنميـة باختـاذ تـدابري                  
وبعـض هـذه الـربامج    . صـنع القـرار والـتمكني االقتـصادي       لتعزيز مشاركة النـساء الريفيـات يف        

تــشمل تــصميم برنــامج النــساء الريفيــات وإنــشاء بــىن للنــساء الريفيــات علــى املــستويني احمللــي   
إهنـا  . وُتستعمل هذه البىن للنساء الريفيات منافذ ألنشطة التمكني االقتصادي للنـساء          . والوطين

وسيـشمل الربنـامج، الـذي ميتـد إىل         .  علـى صـنع القـرار      وسيلة ُتعزَّز هبا قـدرة النـساء اجلماعيـة        
وســيكون ذلــك خطــوة . مــستوى القريــة، تــدريب القياديــات خــالل الــسنوات الــثالث التاليــة  

  .حامسة صوب زيادة بروزهن وثقتهن وصوهتن يف صنع القرار على مستوى اجملتمعات احمللية
ــر    - ٢٩ ــرة (يالحــظ التقري ــن ســن  ) ١٥‐١٦يف الفق ــالرغم م ــه ب ــام   أن ــرياث يف ع ــانون امل  ق

، فــإن األعــراف التقليديــة، وغالبــا يف األريــاف، حتــد مــن ممارســة النــساء حلقــوقهن يف    ٢٠٠٣
يرجى تقدمي معلومات إضافية عن اإلجراءات املتخذة لنـشر         . حيازة املمتلكات بصورة مستقلة   

 .ية واملرياثالوعي لدى النساء الريفيات ومتكينهن من املطالبة حبقوقهن مثل احلق يف امللك

من خالل بىن النساء الريفيات اليت أنشأهتا احلكومة من خـالل وزارة شـؤون املـساواة                  
بــني اجلنــسني والتنميــة، تنفــد احلكومــة واجلهــات الــشريكة هلــا برناجمــا واســع النطــاق للتوعيــة    

. ٢٠٠٣رياث الــذي ُســّن يف عــام وتنــشر املعلومــات عــن حقــوق النــساء املــضمونة بقــانون املــ 
 املقاطعــات التــابعون لــوزارة   ارســات أخــرى للتوعيــة ينفــذها املنــسقون علــى مــستوى      مم إن

املساواة بني اجلنـسني والتنميـة الـذين يتخـذون مقـار هلـم يف األقـسام الفرعيـة الـسياسية                      شؤون
  . يف ليربيا١٥ ـال

لقد وضعت احلكومة ووزعت من خالل الوزارة مـع املنظمـات احملليـة حلقـوق النـساء                  
ــسط  ــصا مب ــساء    ن ــوق الن ــة حلق ــوانني الوطني ــانون    (ا للق ــصاب وق ــانون االغت ــرياث وق ــانون امل ق
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وأيضا القوانني اإلقليمية والدولية حلقوق النساء كجـزء مـن جهـود احلكومـة              ) العالقات املرتلية 
تـــضى هــــذا القــــانون وهــــذه  لتوعيـــة النــــساء، وخــــصوصا النـــساء الريفيــــات، حبقــــوقهن مبق  

  .الدولية االتفاقيات
فة إىل ذلــك، وضــع برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وأطلــق، وهــو يعمــل مــع  وباإلضــا  

حكومـة ليربيـا مـن خــالل وزارة التخطـيط والـشؤون االقتــصادية ووزارة شـؤون املـساواة بــني        
إعطـاء صـوت ودور القيـادة للنـساء         ”اجلنسني والتنمية واللجنة الوطنية لالنتخابـات، مـشروع         

ويـستهدف املـشروع اإلسـهام يف األعمـال الـيت ترمـي             . “ليربيايف صنع القرار وبناء السالم يف       
إىل تغيري العقلية على املستوى الوطين وكفالـة تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين ومتكـني النـساء                    
من خالل حتقيق مستوى الكتلة احلرجة إلعطاء قـوة دفـع ملـشاركة النـساء يف عمليـات القيـادة                

يــضع التركيــز علــى تطــوير قــدرات النــساء علــى اإلســهام يف  إنــه . وإعــادة البنــاء وبنــاء الــسالم
وسينهض بالربجمة املستجيبة للمنظور اجلنساين وإجياد الـوعي باملـشاكل          . التنمية احمللية والوطنية  

  .اليت تواجهها النساء يف اجملتمع واملسائل املتعلقة بالطفالت، خصوصا الطفالت يف املدارس
  

  املساواة أمام القانون    
أنه ال ُيسمح للمرأة لدى احملاكم التقليديـة بـالظهور   ) ١٠‐١٦الفقرة (جاء يف التقرير     - ٣٠

ــإن هــذه املمارســة متعارضــة مــع     . أمــام احملكمــة يف غيــاب زوجهــا   ــضا، ف ــر أي وحــسب التقري
يرجى تزويـد اللجنـة مبعلومـات حمدثـة عـن التـدابري الـيت ُتتخـذ ملعاجلـة هـذه املـشكلة                       . الدستور

 .صالح الدستوري الذي جيري حالياوخاصة يف إطار اإل

أنشأ رئيس ليربيا قوة عمل لإلصـالح الدسـتوري هتـتم بعملـها وزارةُ شـؤون املـساواة                    
ومـن املتوقـع أن جيـري تنـاول      . بيـد أن قـوة العمـل مل تـشرع يف عملـها            . بني اجلنـسني والتنميـة    

  . املمارسات التمييزية املتبقية ضد النساء يف سياق والية قوة العمل
  

  الزواج والعالقات األسرية    
 من التقرير، يقـدم اآلبـاء يف البيئـات التقليديـة بنـاهتن              ٣‐١٨حسب ما ورد يف الفقرة        - ٣١

يرجى تقـدمي معلومـات عـن التـدابري املتخـذة           . للزواج وهن صغريات السن جدا بغري موافقتهن      
ــا متامــا للمــادة    جلعــل احلــد األدىن القــانوين  ــة حقــوق  ١لــسن زواج الفتيــات مطابق  مــن اتفاقي

.  مـن اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املــرأة        ١٦ مـن املـادة   ٢الطفـل، والفقـرة   
ويرجى أيـضا تقـدمي معلومـات عـن التـدابري املتخـذة للقـضاء علـى املمارسـة العرفيـة املتمثلـة يف                  

 .الزواج القسري املبكر
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مـرأة االتفـاق    ا إمكـان رجـل و     قبـل أن يكـون يف     ”ينص قانون املرياث لليربيا علـى أنـه           
 ســنة وجيــب أن ٢١ ل قــد بلــغ ســن الـــعلـى أن يــصبحا زوجــا وزوجــة، جيــب أن يكــون الرجــ 

جيعـل قـانون املـرياث ضـمنا مـن غـري القـانوين أن               . )١(“ سـنة  ١٨ لــ تكون املرأة قد بلغت سـن ا      
وانني ذلـك ال جيعـل القـ      .  سنة للزواج العـريف برجـل      ١٨لـ  ُتقدَّم أنثى حسب العرف دون سن ا      

 من اتفاقيـة حقـوق الطفـل الـيت تعـرف الطفـل بأنـه أي شـخص دون                    ١الليربية متفقة مع املادة     
. بيـد أن عنـصر التنفيـذ للقـانون ال يـزال حتـديا خـصوصا يف املنـاطق الريفيـة                    .  سـنة  ١٨ لــ سن ا 

تضع احلكومة، من خالل وزارة شؤون املـساواة بـني اجلنـسني والتنميـة مـع اجلهـات الـشريكة                    
ططــا للــشروع يف محلــة توعيــة نــشيطة بــشأن هــذا القــانون واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع  هلــا، خ

ومتــر الــوزارة بعمليــة إنتــاج مــسرحيات . أشــكال التمييــز ضــد املــرأة عامــة يف مجيــع أحنــاء البلــد
  .قصرية تؤكد مواد من االتفاقية على حمطات اإلذاعة احمللية والوطنية

 القانونيـــة واإلداريـــة املتخـــذة ملعاجلـــة مـــشكلة يرجـــى تقـــدمي معلومـــات عـــن التـــدابري  - ٣٢
 .٢٠٠٦االغتصاب يف الزواج اليت مل تدرج يف قانون االغتصاب املعدل لسنة 

على الرغم من أن قانون االغتصاب ال يـذكر علـى حنـو حمـدد وصـريح االغتـصاب يف                      
  : من قانون االغتصاب كما يلي١الزواج، فإنه معرف بوضوح مبقتضى البند 

ــةاجل  - ١   ــذي كــان   : رمي ــشخص ال ــع شــخص آخــر     ال ــسي م ــه مجــاع جن ذكــر (ل
 :يكون قد ارتكب االغتصاب إذا) أنثى أو

تغلغل عمدا يف املهبـل أو الـشرج أو الفـم أو أي فتحـة أخـرى لـشخص آخـر            ‘١’ )أ(  
هــي قــصدا يف / تغلغــل هــو‘٢’ ،بعــضوه الــذكري بــدون موافقــة الــضحية؛ أو ) ذكــر أو أنثــى(

غــري العــضو (خــارجي أو بــأي جــزء آخــر مــن اجلــسم بــشيء آخــر املهبــل أو الــشرج لــشخص 
  .بدون موافقة الضحية) الذكري
الــضحية دون ســن الثامنــة عــشرة، شــريطة أن يكــون الفاعــل قــد بلــغ الثامنــة     )ب(  

  .عشرة أو أكرب سنا
. وليس من املهم ألركان اجلرمية مـا إذا كـان املتـهم متزوجـا أو غـري متـزوج بالـضحية                   

  .لضحية ال يشكل دفاعا عن املتهم باالغتصابزواج املتهم با
إن اإلبالغ باالغتـصاب يف الـزواج مـشكلة قائمـة، تعتـزم أيـضا وحـدة جـرائم العنـف                       

  .اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس أن تتناوهلا يف عملها التثقيفي العام

__________ 
 .١٤:٢ - ١:٢نون العالقات املرتلية، البند موجز قا  )١(  
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  ٢٠ من املادة ١الربوتوكول االختياري وتعديل الفقرة     
تقـدم مت إحـرازه فيمـا يتـصل بالتـصديق علـى الربوتوكـول االختيـاري                 يرجى بيـان أي       - ٣٣

 /التفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة الــذي وقّعــت عليــه ليربيــا يف أيلــول    
كما يرجى اإلشارة إىل املوعد الذي تعتزم فيـه الدولـة الطـرف قبـول التعـديل                 . ٢٠٠٤ سبتمرب

 .من االتفاقية املتصل بوقت اجتماع اللجنة ٢٠ من املادة ١املدخل على الفقرة 

بــدأت وزارة شــؤون املــساواة بــني اجلنــسني والتنميــة مبــشاركة وزارة العــدل يف وضــع   
وسترســل رســالة . الطرائــق الــيت تــؤدي إىل التــصديق علــى الربوتوكــوالت االختياريــة لالتفاقيــة

 مـن   ٢٠ مـن املـادة      ١لـى الفقـرة     رمسية فورا إىل اللجنة تشري إىل قبول ليربيا بالتعديل املدخل ع          
  .االتفاقية فيما يتعلق بوقت اجتماع اللجنة

  


