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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقاً لقـرار جملـس               -١

. ٢٠١٠ نـوفمرب /تشرين الثاين  ١٢ إىل   ١ن   يف الفترة م   التاسعة دورته   ٥/١حقوق اإلنسان   
              /تـشرين الثـاين   ١، املعقـودة يف   األوىل يف اجللـسة     بليبرييـا وأُجري االستعراض املتعلق    

. سعادة وزيرة العدل والنائبة العامة السيدة كريستيانا تاه ليبرييا وفد توترأس. ٢٠١٠ نوفمرب
تـشرين   ٣ املعقـودة يف  اخلامسة يف جلسته   بليبرييالق  واعتمد الفريق العامل هذا التقرير املتع     

  . ٢٠١٠ نوفمرب/الثاين
، اختار جملس حقوق اإلنسان جمموعة املقررين التالية        ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢١ويف    -٢
أسبانيا ومجهورية كوريا واجلماهرييـة     : بليبرييالتيسري االستعراض املتعلق    ) اجملموعة الثالثية (

  .العربية الليبية
، صدرت الوثـائق التاليـة لالسـتعراض        ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ووفقاً للفقرة     -٣

  : بليبرييا املتعلق
ــين  )أ(   ــر وط ــرة  /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــوب مق ــرض مكت ) أ(١٥ع

)A/HRC/WG.6/9/LBR/1( ؛  
جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان،            )ب(  

  ؛)A/HRC/WG.6/9/LBR/2) (ب(١٥وفقاً للفقرة 
  ). A/HRC/WG.6/9/LBR/3) (ج(١٥موجز أعدته املفوضية، وفقاً للفقرة   )ج(  

 أملانيـا   ، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سـلفاً         ليبريياوأحيلت إىل     -٤
ى منرك وسلوفينيا والسويد والتفيا واململكة املتحدة لربيطانيا العظم       اواجلمهورية التشيكية والد  

وهذه األسئلة متاحة على الشبكة اخلارجية لالستعراض       . وآيرلندا الشمالية والنرويج وهولندا   
  .الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً   
  وأشاد عدد من الوفود بالتقرير الوطين   وفداً ببيانات خالل احلوار التفاعلي،     ٤٠أدىل    -٥

ارة إىل عملية التشاور مع اجلهات صاحبة املصلحة أثنـاء          والعرض املقدم من ليبرييا، مع اإلش     
وأعربت تلك الوفود عن شكرها للبلد على الردود اليت قدمها على األسـئلة             . إعداد التقرير 
  . وترد يف الفصل الثاين من هذا التقرير التوصيات املقدمة أثناء احلوار التفاعلي. اليت أُثريت
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   موضوع االستعراض عرض احلالة من جانب الدولة  -ألف   
قال الوفد إن ليبرييا تقدر الدور اهلام الذي اضطلع به اجملتمع الـدويل وجمموعـات                 -٦

ويتخذ البلد، كجزء من سياساته الوطنية، مجيع التدابري املمكنة         . اجملتمع املدين يف بناء السالم    
 سيما بشأن املـسائل     إلشراك اجملتمع املدين يف مجيع القرارات املتعلقة بالسياسات العامة، وال         

 من جمموعات اجملتمع املدين أثناء عمليـة        وقد أشركت ليبرييا عدداً   . املتعلقة حبقوق اإلنسان  
  . إعداد مشروع تقريرها الوطين اخلاص باالستعراض الدوري الشامل

وأشار الوفد إىل احلقائق التارخيية الكامنة وراء املفهوم الدائم املتعلق بوجود فجـوة               -٧
"  الليـبرييني  - األمـريكيني "ية وسياسية واقتصادية بني السكان احملليني وجمموعات        اجتماع

 وأكد الوفد أن ادعاءات التمييـز القـائم علـى هـذه             .")شعب الكونغو  "املسماة أيضاً (
            االختالفات ينبغي أن ُتفهم يف الوقت الراهن علـى أهنـا مـن مظـاهر عـدم املـساواة                   

  .أو الديين/ادية وليس فقط على أهنا متييز على أساس االنتماء اإلثين واالقتص - االجتماعية
وينص الباب الثالث من دستور ليبرييا على مجلة أمور منها تعزيز ومحاية احلقـوق                -٨

 كما يبني أن احلكومة تتألف من ثالث سلطات هي الـسلطة            .األساسية ويعدد تلك احلقوق   
، انُتخبـت  ٢٠٠٥ويف عـام  .  عمل كل واحدة منها التنفيذية والتشريعية والقضائية ويصف   

السيدة إيلني جونسون سريليف رئيسة جلمهورية ليبرييا كأول سيدة تتوىل رئاسة دولـة يف              
ويشري ذلك بوضوح إىل    . القارة األفريقية، ومت تعيني ست سيدات يف مناصب وزارية رئيسية         

على تقييم الكفاءة بعيداً عن املفـاهيم       التزام البلد باملساواة بني اجلنسني وإىل قدرة اجلمهور         
  . اجلنسانية

وفيما يتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان، ذكر الوفد أن رئيـسة               -٩
 ١٤ سبعة أعضاء للجنة من قائمة خمتصرة تضمنت ٢٠١٠أغسطس /اجلمهورية عّينت يف آب
د جملس النواب تعـيني األشـخاص       ، أك ٢٠١٠سبتمرب  /ويف أيلول . امساً قدمتها جلنة اخلرباء   

 ٢٨السبعة، ثالثة رجال وأربع سيدات، ووافقت الرئيسة على تعيينهم بـصورة رمسيـة يف               
   .٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول

 للتحقيق يف انتهاكات حقوق     ٢٠٠٥مايو  /وأُسست جلنة احلقيقة واملصاحلة يف أيار       -١٠
 التقرير النهائي   ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٣٠وُنشر يف   . اإلنسان اليت وقعت أثناء احلرب األهلية     

 توصـية   ١٤٢للجنة الذي تضمن حتليالً تارخيياً يتناول جذور الصراع يف ليبرييا، وتـضمن             
وقبل شهر، قررت الرئيسة توسيع فريق العمل       . اهلدف منها معاجلة انتهاكات حقوق اإلنسان     

 القانونية والدسـتورية،    الذي ُشكّل الستعراض ما يترتب على توصيات اللجنة من الناحيتني         
  . ليشمل نقابة احملامني الوطنية الليبريية

ووقعت ليبرييا أو صدقت على العديد من الصكوك اإلقليمية والدولية املتعلقة حبقوق              -١١
، مت سـن    ٢٠٠٥ومنذ عـام    .  عن عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية       اإلنسان، فضالً 
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وتنظر ليبرييا يف اعتمـاد قـانون       . القانون احمللي تشريعات لدمج عدد من هذه الصكوك يف        
حقوق الطفل والقانون اجلديد للسجون، ويف االنضمام إىل اتفاقية الهاي املتعلقة بالتبين على             

  . الصعيد الدويل
              .واستعرض الوفد بعض اجنازات ليبرييا يف جمـال احلقـوق املدنيـة واالقتـصادية               -١٢

ص يف احلرية واألمن، عززت ليبرييا شعبة املعايري املهنية يف الـشرطة            وفيما يتعلق حبق الشخ   
الوطنية الليبريية، وأدخلت التثقيف حبقوق اإلنسان يف تدريب املوظفني املعنيني بإنفاذ القوانني            
والعسكريني وموظفي السجون، واعتمدت عملية فحص يف قطاع األمن لتحديد األشخاص           

كما . كات حلقوق اإلنسان، بغية استبعادهم من الوظائف العامة       الذين سبق وأن ارتكبوا انتها    
  . أنشأت وحدات معنية حبقوق اإلنسان يف وزارة العدل ووزارة الشؤون اجلنسانية والتنمية

وفيما يتعلق مبسألة العدالة واإلصالح القانوين، ذكر الوفـد أن ليبرييـا تـدرك أن                 -١٣
           ىل العدالة بسبب عـدم إدراكهـم حلقـوقهم       مواطنيها قد يواجهون صعوبات يف الوصول إ      

أو وجود مؤسسات العدالة يف أماكن بعيدة عنهم أو بسبب بطء اإلجـراءات أو ارتفـاع                
  . وعرض الوفد املبادرات اليت اُتخذت يف هذا الصدد. تكاليفها أو عدم الرتاهة والتمييز

 من أجل التـصدي ملـشكلة        مضنية خالل العامني املنصرمني    وبذلت ليبرييا جهوداً    -١٤
برنامج "إنشاء : ويف هذا الصدد، أوضح البلد حتقيق االجنازات التالية. االحتجاز رهن احملاكمة

 واختاذ تدابري لتنفيذ القوانني ،وفريق العمل املعين باالحتجاز رهن احملاكمة " زيارة قضاة الصلح  
للتنسيق بـني الـشرطة     ة الفرعية   الليبريية السارية عن طريق بدائل لالحتجاز، وإنشاء اللجن       

  .واالدعاء
وعالوة على ذلك، ومن أجل حتسني احلالة املزرية ملرافق السجون ومراكز االحتجاز              -١٥

 من التدابري مشلت ختصيص مـوارد ماليـة إضـافية           يف مجيع أحناء البلد، اختذت ليبرييا عدداً      
تدريب املهين وتـوفري اإلرشـاد   لتجديد وحتسني مراكز االحتجاز وبدء برامج حملو األمية وال       

  . االجتماعي للمحتجزين - النفسي
وتناول الوفد العديد من االجنازات اليت حققتها ليبرييا يف جمال احلقوق االقتـصادية               -١٦

 بالنـسبة لكـثري مـن        كبرياً وقال إن التوظيف ال يزال يشكل حتدياً      . واالجتماعية والثقافية 
، تشمل خطة عمل التوظيف الليبريية، ملعاجلة املشاكل اليت         الشباب، غري أن البلد اختذ تدابري     

  . مت حتديدها
. وبالنسبة للحق يف التعليم، أطلقت ليبرييا من جديد برنامج التعليم اجملاين اإللزامـي              -١٧

. ، السياسة الوطنية لتعليم الفتيات    ٢٠٠٦أبريل  /وفيما يتعلق بتعليم املرأة، اعتمدت يف نيسان      
توفري التعليم األساسي للجميع، يعكف البلد على تنفيذ برنـامج للتعلـيم            ويف سبيل تعزيز    

وإضافة إىل ذلك، أكملت ليبرييا     . السريع يستهدف األطفال بني سن الثامنة واخلامسة عشرة       
وضع منهج التعليم غري الرمسي وأدخلت حتسينات على برنامج حمو أميـة الكبـار الـذي                
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ة واخلامسة والثالثني الذين حيتاجون ملعرفة القراءة   يستهدف األشخاص بني سن اخلامسة عشر     
وعالوة على ذلـك،    . والكتابة واحلساب واملهارات احلياتية والتدريب للحصول على عمل       

أدخلت ليبرييا يف مناهج التعليم االبتدائي والثانوي برامج للتثقيف يف جماالت السلم وحقوق             
  . ى أساليب تدريس هذا الربنامجاإلنسان والتربية الوطنية ودّربت املعلمني عل

 لزيادة حاالت االغتصاب اليت تتعـرض       وفيما يتعلق مبسألة العنف ضد املرأة، ونظراً        -١٨
 ١٩٧٦هلا النساء والفتيات، سنت ليبرييا تشريعات لتعديل القانون اجلنائي اجلديـد لعـام              

قائم على نـوع    ، وأطلقت خطة عمل وطنية للتصدي للعنف ال       )القانون املتعلق باالغتصاب  (
اجلنس، وأنشأت احملكمة اخلاصة املعنية حباالت االغتصاب وغريها مـن أشـكال العنـف،              

وقد ساعدت هذه الوحدة يف . وأنشأت وحدة معنية بالعنف اجلنسي والقائم على نوع اجلنس
زيادة عدد حاالت االعتداء اجلنسي املبلغ عنها ومالحقة اجلناة، كما تتعاون الوحـدة مـع               

  . واملهنيني الطبيني لتوفري رعاية شاملة للضحاياالشرطة 
، ومت إنـشاء    ٢٠٠٥وأوضح الوفد أن قانون مكافحة االجتار بالبشر اعتمد يف عام             -١٩

  . فريق عمل مشترك بني الوزارات إلنفاذه
واعترافاً من ليبرييا باآلثار املدمرة اليت تعرض هلا األطفال جراء احلـرب األهليـة،                -٢٠

صيات جلنة حقوق الطفل، فقد اختذت تدابري ترمي إىل محاية وتعزيـز حقـوق              وتنفيذاً لتو 
  . وقد سبق ذكر بعض هذه التدابري. األطفال

، ٢٠٠٥وواصلت اللجنة الوطنية الليبريية املعنية باملعوقني، منذ إنـشائها يف عـام               -٢١
. ا الـسياق  االضطالع مبهمة محاية وتعزيز حقوق املعوقني، وُنفّذ عدد من األنشطة يف هـذ            

ومـع ذلـك،    . ٢٠٠٨وصدقت ليبرييا على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف عام           
وبالرغم من هذه االجنازات، ال يزال املعوقون يف البلد يواجهون العديـد مـن التحـديات                

  .  اخلطرية
ومن املبادرات األخرى الرامية إىل حتسني حالة حقـوق اإلنـسان، إنـشاء جلنـة          -٢٢

والتزمت ليبرييا مبواصلة العمل مع     . اللجنة الليبريية حملاربة الفساد، وجلنة األراضي     احلوكمة، و 
الشركاء الوطنيني والدوليني بغية تعزيز املؤسسات الوطنية املعنية بتعزيـز ومحايـة حقـوق              

  . اإلنسان املتعلقة باملواطنني
  . اوعّدد الوفد التحديات والقيود اليت ال تزال ماثلة أمام ليبريي  -٢٣

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء   
، والحظت بارتياح   ٢٠٠٥رحبت اجلزائر بانتخاب سيدة لرئاسة اجلمهورية يف عام           -٢٤

التقدم احملرز يف جمال إعادة توطني املشردين والالجئني وإعادة تـشغيل املرافـق اإلداريـة                
 والحظت أن .ة القانون واحترام حقوق اإلنسانواالقتصادية واهلياكل األساسية، وتعزيز سياد
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االقتصادية ال تزال، لسوء الطالع، سيئة ولديها انعكاسات على إعمـال            - احلالة االجتماعية 
  . وقدمت اجلزائر توصيات. احلقوق االقتصادية واالجتماعية

           هـي وأشارت اهلند إىل القيود اليت تواجه ليبرييا يف جمال إعمال حقوق اإلنـسان، ف     -٢٥
             ال تزال يف مرحلة التعايف من اآلثار النامجة عن حربني أهليـتني، والحظـت أن انتخابـات            

 بعدد من املبادرات    وأحاطت اهلند علماً  .  قد جنحت يف حتقيق السالم واالستقرار      ٢٠٠٥عام  
م بالنسبة لليبرييا   واعتربت اهلند أن من امله    . ٢٠٠٥املؤسسية والتشريعية اليت اختذت منذ عام       

وطلبت معرفة املزيد من املعلومات عن عمل جلنـة         . التركيز على سياستها املتعلقة بالشباب    
  .  وقدمت اهلند توصية. إصالح القانون وفريق العمل املعين مبراجعة الدستور

والحظ املغرب املشاكل اليت تواجه إعادة توطني األعداد الكبرية مـن املـشردين               -٢٦
، وإعادة تشغيل املرافق اإلدارية واالقتصادية واهلياكل األساسية، وتعزيـز سـيادة            والالجئني

 وأعرب عن هتنئته لليبرييا على انتخاهبا ألول سيدة تتـوىل           .القانون واحترام حقوق اإلنسان   
منصب الرئاسة يف أفريقيا وأشاد باجلهود اليت تبذهلا لدمج مسألة نوع اجلنس يف عمل جلنـة                

ورحب باملساعي اليت  . صاحلة ويف الربامج الوطنية األخرى حملاربة العنف ضد املرأة        احلقيقة وامل 
  . وقدم املغرب توصيات. ٢٠٠٦يبذهلا البلد لتنفيذ برنامج التعليم اجملاين اإللزامي لعام 

وسألت فرنسا عن تدابري التصدي لتجاوزات الشرطة، وطلبت معرفة ما إذا كانت              -٢٧
لة وما إذا كانت خطة العمل الوطنية املـستقبلية املتعلقـة حبقـوق             هناك آليات حتقيق مستق   

 وسألت عن عدد األشخاص الذين صـدرت حبقهـم          .اإلنسان كفيلة مبعاجلة هذه املشكلة    
 وما إذا كانت هذه األحكام قد ُنفّذت أو أهنا          ٢٠٠٨أحكام باإلعدام منذ صدور قانون عام       

 اختذت بشأن التمييز اجلنساين، وسألت عن آليـة         والحظت فرنسا التدابري اهلامة اليت    . ستنفّذ
الرصد وعما إذا كان هناك برنامج لدعم املنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال املـساعدة               

  .  وقدمت فرنسا توصيات. القانونية للضحايا
فنلندا ارتفاع عدد احملتجزين رهن احملاكمة وفقدان عامة اجلمهور للثقة يف           والحظت    -٢٨

 وسلّمت خبطط احلكومة الرامية إىل      .ات الوطنية والنظام القضائي إزاء عدالة الغوغاء      التشريع
وطلبت فنلندا معرفة كيفية تقييم فعالية التدابري اليت . تطوير نظام القضاء وتعزيز سيادة القانون     

اعتمدت خالل السنتني املاضيتني حلماية حقوق املرأة والطفل، وسـألت عـن التحـديات              
  . وقدمت فنلندا توصيات. مام محاية النساء واألطفال وكيفية التغلب عليهاالرئيسية أ

وأشادت اجلماهريية العربية الليبية بليبرييا على تقريرها الوايف وعلـى املـشاورات              -٢٩
الواسعة اليت أجرهتا أثناء إعداده، حيث مشلت مشاركة العديد من املنظمات غري احلكوميـة              

 كمـا   .املنظمات الدولية والوطنية العاملة يف جمال حقوق اإلنسان       ومنظمات اجملتمع املدين و   
أعربت عن تقديرها لالجنازات واإلصالحات اإلجيابية املنجزة بالرغم من املشاكل والرتاعات           

ورحبت باجلهود املبذولة يف جمال التعليم وخطة البلد الرامية إىل          . املدنية اليت يعاين منها البلد    
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                    والنساء يف احلصول على التعلـيم علـى مجيـع املـستويات حبلـول              املساواة بني الرجال  
  . وقدمت اجلماهريية العربية الليبية توصيات. ٢٠١٥عام 
واعترفت املكسيك باجلهود اليت بذلتها رئيسة اجلمهورية، وهي أول سيدة تتـوىل              -٣٠

ملعلومات عن التوقعات فيما يتعلـق      وطلبت معرفة املزيد من ا    . رئاسة بلد يف القارة األفريقية    
وشجعت املكسيك ليبرييا على زيادة تعاوهنـا مـع         . بتنفيذ توصيات جلنة احلقيقة واملصاحلة    

اآلليات الدولية، وال سيما تقدمي دعوة زيارة دائمة للمكلفني باإلجراءات اخلاصة واالنضمام            
  .كسيك توصياتوقدمت امل.  فيها بعدإىل الصكوك الدولية اليت مل تصبح طرفاً

ورداً على هذه املالحظات، ذكر وفد ليبرييا، فيما يتصل باستقاللية وفعالية عمـل               -٣١
 ٧٠٠ ٠٠٠اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، أن بلده قد رصد ميزانية مبدئية للجنة مقدارها              

    .دوالر أمريكي وأن اللجنة هي اليت ستتحكم يف االستفادة من هذه األموال
 تسببت يف ضياع املـستندات   عاما١٥ًفد أن احلرب األهلية اليت استمرت وذكر الو   -٣٢

الرمسية املتعلقة مبلكية األراضي، وقد بيعت األراضي بطريقة غري قانونية، مبـا فيهـا تلـك                
 وكنقطة بدايـة،    .اململوكة للدولة، مما أدى إىل تداخل احلقوق واملطالبات املتصلة باألراضي         

اجعة صكوك امللكية واملطالبات املتعلقة باألراضـي اململوكـة         شرعت جلنة األراضي يف مر    
 ملهمة جلنة األراضي، تولت جلنة إصالح القانون دراسة وحتليـل قـرارات             وتيسرياً. للدولة

احملكمة العليا وتشريعات البلد املتصلة بقضايا األراضي وأحالت ما توصلت إليه من نتائج إىل              
اضي على تسوية نزاعات األراضي اململوكة ألفراد، الـيت   كما تعمل جلنة األر   . جلنة األراضي 

ويف مجيع احلاالت الـيت     . من شأهنا زعزعة السلم واألمن وتتطلب االهتمام هبا بشكل عاجل         
أدت فيها منازعات األراضي إىل اضطرابات اجتماعية، كانت ليبرييا تشجع علـى احلـوار              

 أن بالده تنظم محالت توعية واسـعة        االجتماعي لتسوية تلك املنازعات؛ وذكر الوفد أيضاً      
النطاق بشأن حقوق األراضي؛ كما تعاجل بصورة شاملة العوامل األساسـية القائمـة الـيت            
أشعلت تلك املنازعات على األراضي واملمتلكات حنو الـتحكم يف األراضـي ومـشروعية       

  . ومتت تسوية العديد من احلاالت بالتعاون مع الشركاء الدوليني. حيازهتا
 صغرية، تنظر احلكومـة      لوجود عدد كبري من السجناء الذين ارتكبوا جنحاً        ونظراً  -٣٣

              / آب ١ ويف   .الليبريية يف استخدام بـدائل للـسجن حنـو املراقبـة واإلفـراج املـشروط              
 للموظفني املسؤولني عـن      شهراً ١٢، أطلقت ليبرييا برنامج تدريب مدته       ٢٠١٠أغسطس  

 بتدريب املزيد من املدعني العامني للتعامل مع حاالت وتقوم حالياً.  عنهممراقبة سلوك املفرج
وعالوة على ذلك، طلبت احلكومة من السلطة القضائية فتح حماكم ثانية . االعتداءات اجلنسية

 وهناك برنامج آخر أُدخـل مـؤخراً      . بغية تسريع النظر يف قضايا االعتداء اجلنسي والفساد       
وترى ليبرييا أن أعداد احملتجـزين رهـن احملاكمـة          . إدارة القضايا الغرض منه حتسني نظام     

  .ستنخفض عند تفعيل مثل هذه اآلليات
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وفيما يتعلق بتحسني وصول املواطنني إىل العدالة، أبرزت ليبرييا املبادرات األخـرية              -٣٤
يـة  اليت اختذهتا لتحسني نظامي العدالة الرمسي والعريف، وذلك عن طريق تنظيم مشاورة وطن            

 .وعقد مؤمتر وطين استمر ملدة ثالثة أيام شاركت فيهما مجيع اجلهات صـاحبة املـصلحة              
وسـُينظر يف هـذه النتـائج       . وستصدر قريباً النتائج والتحليالت اليت توصل إليها املـؤمتر        

والتحليالت خالل مشاورة الحقة وسيشكالن األساس إلعداد وثائق بشأن السياسات العامة           
  . يعات املتعلقة بالوصول إىل العدالةبغية حتسني التشر

 إىل  ورحبت جنوب أفريقيا بإنشاء اللجنة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان اسـتناداً            -٣٥ 
 لتنقيح  كما أعربت عن تقديرها للجهود اليت ُبذلت مؤخراً       . ٢٠٠٣اتفاق أكرا الشامل لعام     

 املتعلـق باالغتـصاب     ٢٠٠٦التشريعات التمييزية وسن قوانني جديدة، وخباصة قانون عام         
وحثت جنوب أفريقيا اجملتمع الدويل     . وقانون املساواة بني املرأة والرجل يف العملية السياسية       

وقدمت . على تقدمي املساعدة التقنية اليت حتتاجها ليبرييا للتغلب على التحديات املاثلة أمامها           
  . توصيات

رييا يف إعادة إعمار البلد بعد انتهاء       وأشادت كندا بالتقدم امللحوظ الذي أحرزته ليب        -٣٦
 بتحسني وضع املرأة والحظت اجلهود اليت تبذهلا لتعزيز     ليبرييااحلرب األهلية، ورحبت بالتزام     

تنفيذ جدول األعمال املتعلق باملرأة والسلم واألمن، مبا يف ذلك وضع خطة عمل وطنية تتعلق               
باجلرائم اجلنسية والقائمة علـى نـوع       بالعنف القائم على نوع اجلنس وإنشاء وحدة معنية         

اجلنس، لكنها ال تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد حاالت االغتصاب والعنـف اجلنـسي             
 مـن   ٢٠٠٧والحظت أن ليبرييا أصـبحت يف عـام         . وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث   

ديات اخلطرية واعترفت بالتح. عملية كيمربيل إلصدار شهادات املنشأاملشاركني الرئيسيني يف 
اليت ما زالت تواجه حتسني الكفاءة املؤسسية يف نظام العدالة اجلنائية كارتفاع عدد احملتجزين              
لفترات طويلة رهن احملاكمة وانعدام الثقة بشكل عام يف نظام العدالة، بالرغم مـن اجلهـود            

  .  وقدمت كندا توصيات. املبذولة يف هذا الصدد
تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير جلنة احلقيقة واملـصاحلة         وسألت أملانيا عن كيفية       -٣٧

وأشارت إىل دواعي القلق اليت أبدهتا اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان .  توصية١٤٢البالغ عددها   
 بشأن املعاقبة باإلعدام على عدد من اجلرائم، وإىل التوصية          ٢٠٠٨إزاء تشريع اعتمد يف عام      

دد، وذكّرت بأن ليبرييا طرف يف الربوتوكول االختياري الثاين         املقدمة من اللجنة يف هذا الص     
وسألت عن كيفية متابعـة ليبرييـا هلـذه         . للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     

  .أملانيا توصياتوقدمت . التوصيات
وأشارت هنغاريا إىل صعوبة الوضع االجتماعي واالقتصادي يف ليبرييا وأعربت عن             -٣٨

لتعاون البلد مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان، وال سيما املوقف اإلجيايب الـذي             تقديرها  
 كما أعربـت عـن تقـديرها        .اختذته حيال زيارات املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة      

غري أن هنغاريا أعربت عن قلقهـا       .  عن إنشاء اهليئات الوطنية    لإلصالحات القانونية، فضالً  
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بة اإلعدام، وهو ما يتنايف مع التزاماهتا مبوجب الربوتوكول االختياري          إزاء إعادة العمل بعقو   
الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وإزاء زيادة حاالت العنف اجلنساين،            

  .وقدمت توصيات. والوفيات النفاسية، والعنف ضد األطفال، واالجتار بالبشر
ت يف جمال حقوق اإلنسان كربنامج التوظيـف        والحظت كوبا التطورات اليت حدث      -٣٩

، وبرنامج العمل املتعلق بالتوظيف، وبرنامج التعليم االبتـدائي اجملـاين           ٢٠٠٦الطارئ لعام   
 إىل التدابري والربامج املتعلقة بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان للفئـات           وأشارت أيضاً . اإللزامي

  . وقدمت كوبا توصيات. الضعيفة كالنساء واألطفال واملعوقني وكبار السن
وأعربت الصني عن تقديرها للجهود املبذولة لتحسني وتعزيز حقوق املرأة واألطفال             -٤٠

 كما رحبت باجلهود الرامية إىل مواصلة تنفيذ سياسات احلد من الفقر، واعتمـاد              .واملعوقني
ىل التحديات  وأشارت إ . تدابري حماربة الفساد وتوسيع نطاق التغطية خبدمات الرعاية الصحية        

وطلبت الصني إىل   . العديدة اليت يواجهها البلد بعد االضطرابات اليت استمرت لسنوات طويلة         
  .  وقدمت الصني توصية. اجملتمع الدويل تقدمي املساعدة التقنية اليت حتتاجها ليبرييا

علقة وأعربت سلوفاكيا عن قلقها إزاء التدين الكبري يف نسبة املالحقات القضائية املت             -٤١
 وهي ال تزال تشعر بالقلق إزاء األوضاع يف السجون ومرافق           .حباالت االغتصاب املبلغ عنها   

االحتجاز الليبريية، وزيادة التبليغ عن حاالت سوء السلوك من جانب املـوظفني املكلفـني              
بإنفاذ القوانني وعدم إخضاع اجلناة املزعومني، يف معظم األحيان، للمـسالة علـى النحـو               

  .  وقدمت سلوفاكيا توصيات.الواجب
 .ورحبت الربازيل باجلهود اليت تبذهلا ليبرييا إلعادة تأهيل اهلياكل األساسية يف البلد             -٤٢

وشجعت ليبرييا على مواصلة إعطاء األولوية إلعادة تأهيل اهلياكل األساسية للتعليم وسلطت            
الربازيل بقلق زيادة اجلرائم    والحظت  . الضوء على أمهية السياسات املتعلقة بالتغذية املدرسية      

كما أعربت الربازيل   . ذات الصلة بنوع اجلنس وأشارت إىل أمهية حتسني الوصول إىل العدالة          
وأعربت عن قلقها إزاء سن تشريعات      . عن تقديرها العتماد سياسات ترمي إىل متكني املرأة       

  . زيل توصياتوقدمت الربا. تستهدف اللجوء إىل املعاقبة باإلعدام على بعض اجلرائم
 تقدمي املزيد من املعلومات عن مسألة عقوبة اإلعـدام يف           ليبريياوطلبت السويد من      -٤٣

 والتزامات البلد مبوجب الربوتوكول االختياري الثاين للعهد        ٢٠٠٨ضوء مشروع قانون عام     
م وأشارت إىل زيادة حاالت العنف اجلنسي والقائ      . الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    

على نوع اجلنس، وسألت عن التدابري املتخذة للتصدي على وجه السرعة لعدم املساواة بني              
املرأة والرجل، وال سيما املمارسات من قبيل الزواج املبكر وتـشويه األعـضاء التناسـلية               

كما سألت عن حالة احملكمة اخلاصة اليت أُنشئت للنظر يف قضايا العنف اجلنـسي              . لإلناث
   .وقدمت السويد توصيات. ع اجلنسواملتعلق بنو
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. وأشادت النرويج باجلهود املبذولة لتعزيز التعايف بعد احلرب اليت استمرت لسنوات            -٤٤
ومع ذلك، أعربت عن قلقها إزاء تباين املستوى املعيشي بني املناطق احلـضرية والريفيـة،               

وشـجعت  . اسـية والعنف القائم على أساس نوع اجلنس واملعدالت املزعجة للوفيات النف         
النرويج ليبرييا على زيادة التركيز على كفالة حقوق النساء والفتيات وزيادة اجلهود الراميـة              

كما الحظت إنشاء اللجنة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنـسان الـيت           . إىل تعزيز نظام العدالة   
  . وقدمت النرويج توصيات. أصبحت جاهزة لالضطالع مبهامها

 الذي جييز املعاقبة باإلعدام على      ٢٠٠٨ن أسفها إزاء قانون عام      وأعربت أستراليا ع    -٤٥
 وأبدت قلقها إزاء استمرار زيادة حاالت االغتصاب وغريه من أشكال العنف            .جرائم معينة 

اجلنسي والقائم على نوع اجلنس، بيد أهنا أشارت إىل اجلهود املبذولة للمعاقبة علـى هـذه                
ثة اليت قدمتها وزيرة العدل بـشأن اخلطـوات املتخـذة           اجلرائم وأثنت على املعلومات احملدّ    

وأعربت أستراليا عن قلقها إزاء االجتار باألطفال واستغالهلم مبـا يف           . لتحسني كفاءة احملاكم  
ذلك عن طريق دور األيتام، لكنها رحبت باللوائح اجلديدة حلماية األطفال وشجعت ليبرييا             

ا إزاء التقارير اليت ال تزال تـرد عـن عمالـة            كما أعربت أستراليا عن قلقه    . على تنفيذها 
   .وقدمت أستراليا توصيات. األطفال

ورحبت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية بالتقدم احملرز فيما يتعلق             -٤٦
. بإنشاء جلنة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وطلبت معلومات عن اجلدول الزمين إلنـشائها            

اء التقارير املتعلقة بالفساد يف نظام القضاء وأعربت عـن أملـها يف تنفيـذ               وأبدت قلقها إز  
 كما شجعت اململكة املتحدة على أن تتعاون ليبرييـا مـع            .توصيات جلنة احلقيقة واملصاحلة   

اجلهات املاحنة وغريها من اجلهات املعنية قبل االنتخابات القادمة، وتقـدمي دعـوة دائمـة               
  . وقدمت توصيات.ات اخلاصةللمكلفني بواليات اإلجراء

وأشادت إيطاليا مبشاركة ليبرييا يف الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان،    -٤٧
 ٥٠لكنها الحظت أن عدد األطفال امللتحقني باملدارس يقل عن الثلث وأن نسبة األمية تبلغ               

 املتعلـق بعقوبـة     ٢٠٠٨وأعربت إيطاليا عن قلقها إزاء تشريع عام        . يف املائة بني السكان   
وسـألت عـن    . والحظت استمرار تشويه األعضاء التناسلية لإلناث وعدم جترميه       . اإلعدام

التدابري اليت اختذت لتحسني الوصول إىل العدالة بالنسبة لضحايا العنف اجلنـسي ومحايتـهم      
  .إيطاليا توصياتوقدمت . بفعالية
باد اجلنـسي والـزواج القهـري       وقال الوفد إن النساء ضحايا االغتصاب واالستع        -٤٨

واحلمل تعرضن للنبذ من جانب اجملتمعات احمللية واألسر خالل فترة احلرب األهلية، يف حني              
والنساء ضحايا العنف اجلنسي والقائم على نوع اجلنس فضلن عدم          . أفلت اجلناة من العقاب   

ية حىت يف احلاالت اليت     اإلبالغ عن هذه اجلرائم تفادياً للوصم، ومل يتابعن املالحقات القضائ         
كما أن التحقيق يف هذه اجلرائم واملقاضاة عليها واجه عـدم       . مت فيها التبليغ عن هذه اجلرائم     

وانطالقاً من هذه اخللفية رأت ليبرييا ضرورة اختاذ بعض . كفاءة نظامي العدالة وإنفاذ القانون   
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، يف ٢٠٠٨ إنشائها يف عـام     التدابري، فمحكمة اجلرائم اجلنسية قد حققت زيادة كبرية، منذ        
 إىل تـشرين    ٢٠٠٩فربايـر   /مـن شـباط   : عدد قضايا اجلرائم اجلنسية اليت مت النظر فيها       

  قضايا، مقابل النظـر يف     ١٠ شخصاً ونظرت يف     ٢٧، أدانت احملكمة    ٢٠١٠أكتوبر  /األول
 وتبني هذه األرقـام االجنـازات الـيت       . أقل من مخس قضايا قبل إنشاء هذه احملكمة اخلاصة        

 شـهراً،   ١٨أما وحدة جرائم العنف اجلنسي والقائم على نوع اجلنس، العاملة منذ            . حتققت
. فقد زادت عدد اجلرائم اجلنسية املعروضة على القضاء إىل ثالثة أضعاف خالل فترة عملها             

وعالوة على ذلك، أنشأت ليبرييا صندوق متكني لدعم الناجني، ووضعت مشروع سياسـة             
سي يف اخلدمة املدنية، وانضمت إىل برنامج األمم املتحدة املشترك الـذي       حملاربة التحرش اجلن  

  . ملنع ومعاجلة العنف اجلنسي والقائم على نوع اجلنس شامالًيتخذ هنجاً
وتيسرياً لتنفيذ ما قدمته جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة من توصـيات بـشأن                 -٤٩

 وقد تعاونت   .مل يشمل مثاين جلان مواضيعية    القضاء على هذا التمييز، أنشأت ليبرييا فريق ع       
اللجنة القانونية مع جلنة إصالح القانون إلجراء حبوث عن القوانني السارية وجتميعها، مبا يف              
ذلك القوانني العرفية اليت تنطوي على متييز مباشر أو غري مباشر ضد املرأة، ولتحديد طريقـة         

  .  بني الرجل واملرأةالعمل السليمة لتضمني الدستور مبدأ املساواة
وواصلت ليبرييا اختاذ التدابري حملاربة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، مع احتـرام              -٥٠

احلقوق الثقافية للمواطنني املتمثلة يف املمارسات التقليدية والثقافية غري الضارة الـيت تراعـي        
الرئيسية الكامنة وراء ممارسة    وإدراكاً منها ألمهية معاجلة الدوافع االقتصادية       . حقوق اإلنسان 

تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، وفّرت ليبرييا دورات تدريبية على املهارات البديلة لكسب            
            ونتيجـة لـذلك،   .  من النساء الاليت ميارسن هـذه املهنـة        ٧٥٠العيش بالنسبة ألكثر من     

. عضاء التناسـلية لإلنـاث     منهن عن ممارستها وأعربن عن إدانتهن لتشويه األ        ٣٥٠توقفت  
وأنشأت ليبرييا جلنة ملتابعة تنفيذ توصيات جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، مبا فيها التوصية 
املتعلقة بامتناع وزارة الشؤون الداخلية عن إصدار تراخيص عمل ملن ميارسن مهنة تـشويه              

 يف حوارات شاملة وبنـاءة يف       وتشرك ليبرييا كافة شرائح اجملتمع    . األعضاء التناسلية لإلناث  
مجيع أحناء البلد لتحديد نطاق وأشكال املمارسات التقليدية الـضارة، وستـشكل هـذه              

  .احلوارات األساس لربجمة ختطيط القضاء على تشويه األعضاء التناسلية لإلناث
، وبعد سلسلة من عمليات السلب املسلح اليت هددت بالقضاء على         ٢٠٠٨ويف عام     -٥١

 هلش يف ليبرييا، اعتمد القانون املتعلق بعمليات السلب املسلح، وقد تضمن حكمـاً            السالم ا 
وكانت ليبرييا قد أوضحت أن هذا القانون سيخضع        . جييز املعاقبة باإلعدام على هذه اجلرائم     
            وقالت ليبرييا إهنا مل تطبق عقوبـة اإلعـدام منـذ           . للمراجعة فور معاجلة الشواغل األمنية    

، بالرغم من وجود قوانني أخرى جتيز صـدور أحكـام باإلعـدام، ولـرئيس               ١٩٨٠ عام
وأكد الوفد بشدة، بالرغم مـن      . اجلمهورية، مبوجب الدستور، احلق يف ختفيف هذه العقوبة       

دواعي القلق اليت يثريها هذا القانون، أن ليبرييا ملتزمة بالوفاء بالتزاماهتا اإلقليمية والدولية يف              
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ويف هذا الصدد، أكدت من جديد أمهية العمل الذي تضطلع به جلنـة       . نسانجمال حقوق اإل  
ويتعني على ليبرييا حتديد النطاق الكامل اللتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان           . إصالح القانون 

وأن تطلب من مشرعيها مراعاة حقوق اإلنسان واالتفاقيات والربوتوكوالت الدوليـة ذات            
  .قواننيالصلة عند صياغة مشاريع ال

وأوضحت ليبرييا أن فريق العمل التابع للجنة احلقيقة واملصاحلة يعكف على مناقشة              -٥٢
 ويعمل فريـق    .اليت تعترب ضرورية لتحقيق السلم واملصاحلة     "  االعتراف واملغفرة  "تنفيذ آلية   

العمل على وضع األطر القانونية واهليكلية هلذه اآللية اليت تقتضي التدريب علـى الوسـاطة               
  . وتسوية الرتاعات بأساليب بديلة

وال تزال ليبرييا ملتزمة مبقاضاة األشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة حلقوق             -٥٣
 وقالت إهنـا  . اإلنسان؛ ومع ذلك ال تزال مسألة إنشاء حمكمة جنايات استثنائية تشكل حتدياً  

جنة على نطاق واسع بني عامة      مل تتمكن بعد بسبب القيود املالية من توزيع التقرير اخلتامي لل          
وبـالنظر  . السكان، ولذا فإن أية مناقشات بشأن إنشاء هذه احملكمة قد تكون سابقة ألواهنا            

إىل حقائق الصراع يف ليبرييا والتحديات األمنية األخرية يف خمتلف أحناء البلد، فإن األولويات              
الحتياجات امللحة للمواطنني، وهتيئة    العاجلة لليبرييا هي حتقيق األمن والسلم الدائمني وتلبية ا        

ومن الواضح أن الشعب الليبريي هو الذي سيتوىل دفع عمليـة           . بيئة صاحلة للحوار السلمي   
املصاحلة يف هناية األمر، بالنظر إىل تفاعل املواطنني الليبرييني مع عملية اللجنـة، والـدروس               

  . املستفادة من عملية احلقيقة واملصاحلة يف بلدان أخرى
وأعربت مجهورية كوريا عن تقديرها للتدابري الرامية إىل تعزيز محاية حقوق النـساء     -٥٤

كما رحبت بالقانون املتعلق باالغتصاب     . واألطفال، وهم الضحايا الرئيسيني للصراع األهلي     
وأبدت قلقهـا إزاء    . وبإنشاء حمكمة خاصة للنظر يف قضايا االغتصاب وسائر أشكال العنف         

قضائي وتدين الثقة يف نظام العدالة اجلنائية، مما دفع أصحاب الـشكاوى إىل             ضعف النظام ال  
وقـدمت مجهوريـة كوريـا      . اللجوء لنظام العدالة العرفية، مبا يف ذلك احملاكمة بالتعذيب        

  . توصيات
وشجعت البلد . ورحبت اجلمهورية التشيكية برغبة ليبرييا يف معاجلة املسائل الشائكة  -٥٥

ؤولني عن اجلرائم اخلطرية ضد القانون الدويل اليت ارتكبت أثناء الـصراع            على مقاضاة املس  
وقدمت اجلمهورية التشيكية   . وأعربت عن تقديرها إلنشاء معهد للتدريب القضائي      . املسلح

  . توصيات
ورحبت الواليات املتحدة األمريكية باعتماد قانون حرية املعلومات يف ليبرييا، مشرية   -٥٦

مـشروع  "كما رحبت باعتمـاد     . د يف غرب أفريقيا يعتمد مثل هذا القانون       إىل أهنا أول بل   
وأعربت عن قلقها إزاء ارتفاع     . الرامي إىل كفالة إعمال حقوق العاملني     " قانون العمل الالئق  

كما أشارت إىل انتشار ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث،          . مستوى العنف اجلنسي  
 والحظت التوصيات املقدمة يف هذا الصدد من جانب جلنة القضاء وخباصة يف املناطق الريفية، 
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وقـدمت  . على التمييز ضد املرأة وجلنة حقوق الطفل واملفوضية السامية حلقوق اإلنـسان           
  . توصيات

               والحظت أذربيجان أن جلنة احلقيقة واملـصاحلة أوصـت يف تقريرهـا اخلتـامي                -٥٧
ئية استثنائية، وطلبت معرفة ما اختذ من إجـراءات لتحقيـق            بإنشاء حمكمة جنا   ٢٠٠٩لعام  
. وأشارت بتقدير إىل عملية اإلصالح القانوين، مبا يف ذلك عمل جلنة إصالح القانون            . ذلك

وسألت عن اإلجراءات اليت اختذت إلعادة توطني األعداد الكبرية من الالجئني واملـشردين             
قة بالعنف القائم على نوع اجلنس وبقانون مكافحة     ورحبت خبطة العمل الوطنية املتعل    . داخلياً

  .  وقدمت أذربيجان توصيات. االجتار بالبشر
ورحبت األرجنتني بتقدمي التقرير الذي مكنها من احلصول على معلومات إضـافية              -٥٨

عن التدابري املتخذة بشأن حقوق اإلنسان، وخباصة فيما يتعلق مبسألة االجتار بالبشر، والتمييز             
 كما أعربت عن تقديرها للمعلومات املتعلقة بتدابري        .اين والعنف ضد النساء والفتيات    اجلنس

متابعة توصيات جلنة احلقيقة واملصاحلة، وحثت األرجنتني ليبرييا على مواصلة مـساعيها يف             
  .وقدمت األرجنتني توصيات. هذا الصدد

ربت شيلي عن تقديرها للجهود اليت تبذهلا رئاسة اجلمهورية، وال سيما اعتماد            وأع  -٥٩
وأوضحت أن نشر التقرير النـهائي للجنـة        . سياسات ملموسة تركز على حقوق اإلنسان     

 وأعربت أيـضاً  . احلقيقة واملصاحلة يعكس التزام ليبرييا بالسالم وحماربة اإلفالت من العقاب         
حباالت االغتصاب والعنف اجلنسي اليت ال تزال من اجلرائم اخلطرية عن تقديرها الهتمام البلد    

وقـدمت  . وطلبت معرفة ما إذا كانت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان قد أُنـشئت        . الشائعة
  . شيلي توصيات

 عن إنشاء   وسألت الربتغال ليبرييا عن اخلطوات امللموسة اليت ختطط الختاذها، فضالً           -٦٠
صة، لكفالة نزاهة وفعالية التحقيق يف قضايا العنف اجلنسي واملرتيل ضد           حمكمة اجلنايات اخلا  

كما سألت عما إذا كانت ليبرييا تفكر يف فرض وقف طوعي لعقوبة            . النساء ومقاضاة اجلناة  
 معرفة ما هي التدابري احملددة اليت ختطط ليبرييا الختاذها بغية تـسريع             وطلبت أيضاً . اإلعدام

  . وقدمت الربتغال توصيات. إصالح نظام العدالة
وأشادت سلوفينيا باجلهود اليت تبذهلا ليبرييا يف جمال التشريعات والسياسات العامـة            -٦١

بيد أهنا تشعر بقلـق شـديد إزاء جـرائم    . بغية متكني املرأة وحماربة العنف الذي تتعرض له      
عربت عن شـكرها    وأ. االغتصاب والعنف اجلنسي اليت ال تزال أكثر اجلرائم اخلطرية شيوعاً         

وطلبـت  . لليبرييا على الردود اليت قدمتها بشأن مسألة تشويه األعضاء التناسـلية لإلنـاث            
سلوفينيا معرفة التدابري اليت اختذت ملعاجلة حاالت األطفال الذين تعرضوا النتهاكات حقوق            

  . وقدمت سلوفينيا توصيات. اإلنسان أثناء الصراع املسلح
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تياح عزم ليبرييا على تعزيز حقوق األشخاص الضعفاء، مبـن          وتناولت السنغال بار    -٦٢
كما تطرقت للجهود املبذولة لتعزيز احلقوق االقتـصادية        . فيهم النساء واألطفال واملعوقون   

. واالجتماعية والثقافية وللتعاون مع املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة التابعة للمجلـس          
وقـدمت الـسنغال    . مساعدة اليت طلبتها ليبرييـا    وحثت اجملتمع الدويل على االستجابة لل     

  . توصيات
 آيرلندا باملشاكل اليت تواجه ليبرييا فيما يتعلق ببناء نظامهـا القـضائي،             واعترفت  -٦٣

 من السجناء ُيحتجزون رهن احملاكمة لفترات طويلة ويف ظـروف           وخباصة حقيقة أن كثرياً   
فريق العمل املعين مبـسألة االحتجـاز       وطلبت آيرلندا معلومات عن كيفية تقدم عمل        . سيئة

وباإلشارة إىل األوضاع السيئة يف دور رعاية األيتام، طلبت آيرلندا معلومات           . رهن احملاكمة 
وأعربت آيرلندا عـن    . بصورة رمسية تلك اليت مل ُتعتمد     عن وضع هذه املؤسسات، وخباصة      

ه األعضاء التناسلية لإلناث،    أسفها إزاء زيادة حاالت العنف ضد املرأة وانتشار ممارسة تشوي         
وأعربـت  . ورحبت باخلطوات املتخذة للتصدي ملسألة العنف القائم على أساس نوع اجلنس          

 بشأن املعاقبة باإلعدام على بعض      ٢٠٠٨آيرلندا عن قلقها إزاء التشريع الذي اعتمد يف عام          
  . وقدمت آيرلندا توصيات. اجلرائم، وحثتها على إلغاء عقوبة اإلعدام

 ليبرييا من عدم استقرار واضـطرابات وصـراعات،         شهدتهوأشارت مصر إىل ما       -٦٤
 الذي مشل توصيات اللجنـة،      ٢٠٠٩ورحبت بصدور تقرير جلنة احلقيقة واملصاحلة يف عام         

ولفتـت مـصر    . وإنشاء جلنة تسيري معنية بوضع خطة عمل تتعلق حبقوق اإلنسان يف ليبرييا           
ة للتصدي ملسألة العنف ضد املرأة، مبا يف ذلـك حـاالت             إىل اخلطوات املتخذ   االنتباه أيضاً 

وأشارت إىل اآلراء الواضحة اليت جاءت يف التقرير        . العنف اجلنسي اليت وقعت بعد الصراع     
الوطين بشأن التحديات واألولويات الوطنية واجملاالت اليت حتتاج إىل املساعدة الدولية وبنـاء          

  . وقدمت مصر توصيات. القدرات
ت أنغوال مبختلف املبادرات املتخذة لتحسني نوعية التعلـيم بـالرغم مـن             ورحب  -٦٥

          والحظت بارتياح اعتماد سلسلة من التدابري الراميـة إىل خفـض نـسبة     . الصعوبات املاثلة 
وإدراكـاً منـها للعوامـل      . البطالة يف أوساط الشباب وطلبت معرفة نتائج تلك التـدابري         

لعوامل االقتصادية اليت تقّيد مشاركة يف املرأة يف مجيع القطاعـات،           الثقافية وا  - االجتماعية
أعربت أنغوال عن هتنئتها لليبرييا على انتخاب سيدة لرئاسة اجلمهورية وعلى اختـاذ تـدابري               

وأشادت أنغوال حبوار ليبرييا الصريح والبناء مع آليات األمم املتحـدة           . لزيادة مشاركة املرأة  
  . وقدمت أنغوال توصيات. ا احلواروحثتها على مواصلة هذ

ورحبت تايلند بالعديد من سياسات البلد الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق اجملموعات              -٦٦
تلبية االحتياجات امللحة هلذه اجملموعـات يف       بوأشادت بالتطورات األخرية املتعلقة     . الضعيفة

ة واخلطة الوطنية للتصدي للعنف فترة ما بعد الصراع، مبا يف ذلك إنشاء جلنة احلقيقة واملصاحل   
والحظت تايلند التحديات اليت ال تزال ماثلة وأقرت حباجة ليبرييا، وفق مـا ورد              . ضد املرأة 
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. يف التقرير الوطين، للتدريب والتعاون التقين للمساعدة يف تعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان             
  . واقترحت تايلند توصيات

ا ليبرييا لتحويل مؤسساهتا إىل هيئات عامة تتمتـع         وأشادت غانا باجلهود اليت بذلته      -٦٧
وأشارت بتقدير  . ٢٠٠٥بثقة املواطنني، وبإنشاء جلنة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان يف عام           

وطلبت غانـا  . إىل املعلومات اليت تفيد بأن جملس النواب وافق على تعيني أعضاء هذه اللجنة       
احلرب اليت خلفتها  بسبب اآلثارية يف جمال التعليم    معرفة ما تعتربه ليبرييا من التحديات الرئيس      

  . وقدمت توصيات. األهلية على األطفال، وكيفية التصدي هلذه التحديات
. وشكرت التفيا ليبرييا على مشاركتها البناءة يف عملية االستعراض الدوري الشامل            -٦٨

واليات اإلجراءات اخلاصة   والحظت التفيا أن الكثري من طلبات الزيارة املقدمة من املكلفني ب          
  . وقدمت توصيات.  بعدمل تتم املوافقة عليها

وأشـارت  . وأشارت موريتانيا إىل أن اهليكل املؤسسي يف البلد يتسم بالدميقراطيـة        -٦٩
 إىل اجلهود اليت تبذهلا احلكومة على كافة املستويات حلماية النساء واألطفال، وهو أمر              أيضاً

وفيما يتعلق بالتعليم، طلبـت موريتانيـا       . سبب احلرب األهلية  مهم يف بلد واجه صعوبات ب     
  . معرفة مدي الربط بني التدريب والتوظيف يف اإلستراتيجية ذات الصلة

وأشارت كوت ديفوار إىل أن األزمة الليبريية تسببت يف خسائر بـشرية وأضـرار                -٧٠
ول املنطقة، تقدمي الدعم حىت مادية كبرية للغاية، وبّينت أنه ينبغي للمجتمع الدويل، وخباصة د  

وأعربت عن تشجيعها للمبادرات اليت اختذت إلعادة النظر        . تعود األمور إىل وضعها الطبيعي    
يف القوانني الوطنية املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك القـوانني املتـصلة مبحاربـة                

ن وجود الكثري   لوطين بيّ والحظت أن التقرير ا   . عمليات االغتصاب اجلماعي وحقوق املعوقني    
  . وقدمت توصيات. ملعونة الدوليةامن العقبات وأن ليبرييا حباجة إىل 

، مثل العمليات الرئيسية    التحدياتوالحظت بنغالديش أن ليبرييا تواجه العديد من          -٧١
. إلعادة اإلعمار والتنمية، وحتقيق سيادة القانون والسلم املستدام واالنـدماج االجتمـاعي           

 بنغالديش عن تقديرها العتراف ليبرييا بوضع املرأة، مشرية إىل أن املـرأة ال تـزال            وأعربت
وقالت بنغالديش إن هناك حاجة ماسة      . اً واقتصادي اً ونفسي اًتعاين من تبعات الصراع جسدي    

وقـدمت  . لالهتمام بشكل خاص باألطفال املعوقني وضحايا االجتار واالستغالل اجلنـسي         
  . توصيات

            الكونغو باجلهود اليت بذلتها أول سيدة تنتخب لرئاسـة دولـة أفريقيـة،       وأشادت    -٧٢
وال سيما اإلصالحات التشريعية اليت اختذت لتأسيس دولة حتترم كرامـة اإلنـسان وتـويل            

 لوضع املرأة واألطفال واملعوقني، وهي جديرة باحلصول على الدعم من اجملتمع             خاصاً اهتماماً
ت إىل املبادرات املتعلقة بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان وحماربة مجيـع            كما أشار . الدويل

  . وقدمت الكونغو توصيات. أشكال العنف ضد النساء واألطفال
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وأشار السودان بتقدير إىل العدد الكبري من الصكوك اإلقليمية والدوليـة حلقـوق               -٧٣
دارة دور إل املعـايري املطلوبـة   وطلب السودان معرفة أهم. اإلنسان اليت انضمت إليها ليبرييا    

 معرضني للخطر، وما هي العقوبـات الـيت         األيتام أو املؤسسات األخرى اليت تؤوي أطفاالً      
  . وقدم السودان توصيات. فُرضت على املخالفني

. وأعربت ليبرييا عن تقديرها جلميع األسئلة اليت طُرحت وللتعليقات والتوصـيات            -٧٤
اءة املتصلة بالتعاون مع الشركاء الوطنيني والدوليني يف سـبيل          ورحبت جبميع التعليقات البن   

  . تقدم وتنمية ليبرييا وجعلها دولة مراعية حلقوق اإلنسان
 من توقعاهتا املتعلقة باملساعدة الدولية، وهي تشمل        ويف اخلتام، عرضت ليبرييا بعضاً      -٧٥

الوكاالت املعنيـة بإنفـاذ     تعزيز قدرات   : املساعدة يف جمال التدريب من أجل حتقيق ما يلي        
القوانني، مبا يف ذلك استخدام األساليب واملعدات املتطورة إلنفاذ القوانني؛ وتعزيـز توعيـة         

 العموميني حبقوق اإلنسان؛ وتعزيز معرفة أساليب عمل هيئات املعاهدات          واملوظفنياملواطنني  
الصلة على إعداد وتنفيذ    وكيفية إعداد التقارير اليت تطلبها؛ وتعزيز قدرات املؤسسات ذات          

كما طلبت احلصول على املساعدة يف وضـع        .  حبقوق اإلنسان  املتعلقةالسياسات واملشاريع   
خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان ونشرها، ويف دفع عملية إصالح القانون وتنفيذ توصيات             

  . جلنة احلقيقة واملصاحلة
ليبرييا من الرد على مجيع األسئلة اليت        للقيود املتعلقة بالوقت املتاح، مل تتمكن        ونظراً  -٧٦

 بيد أهنا ستطلع اجملتمع الدويل على التدابري الـيت تتخـذها            ،طُرحت اليوم أو يف وقت سابق     
وأعرب الوفد عن تطلعه إىل العمل مع مجيع اجلهـات          . ملعاجلة الشواغل واألسئلة اليت أُثريت    

  .  ليبرييالتنفيذ التوصيات من أجل محاية وتعزيز حقوق اإلنسان يف

  أو التوصيات/االستنتاجات و  - ثانياً  
ليبرييـا  فيهـا   نظرت  اليت  التوصيات املقدمة أثناء احلوار التفاعلي      ترد فيما يلي      -٧٧

  : بدعمهاوحظيت
النظر يف التصديق على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة             -١-٧٧

يت وقعـت عليهـا     والربوتوكولني اإلضافيني امللحقني باتفاقية حقوق الطفل، ال      
  ؛)اهلند(

التوقيع والتصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من           -٢-٧٧
  ؛)فرنسا(االختفاء القسري 

التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة واالتفاقيـة            -٣-٧٧
  ؛ )السنغال(الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري 
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 النظر يف الصكوك اإلقليميـة والدوليـة حلقـوق          استكمال عملية   -٤-٧٧
 فيها، بغية تنقيح التشريعات احمللية والوفـاء علـى          اإلنسان اليت أصبحت طرفاً   

  ؛ )اجلزائر(أحسن وجه بالتزاماهتا اإلقليمية والدولية مبوجب هذه الصكوك 
مواصلة إعطاء األولوية للسياسات والتشريعات املتعلقة بالتصدي للعنف          -٥-٧٧
  ؛ )جنوب أفريقيا( النساء ومحاية حقوق اإلنسان املتعلقة باألطفال وتنفيذها ضد
إعطاء األولوية إلنفاذ تشريعاهتا الوطنية، مبا يف ذلك قانون العقوبات            -٦-٧٧

والقانون املتعلق حباالت االغتصاب وغريه من إشكال العنف، فضالً عن وحـدة            
 لوزارة العدل، وتنظـيم بـرامج       العنف اجلنسي والقائم على نوع اجلنس التابعة      

  ؛)١()سلوفاكيا(التوعية الوطنية الالزمة ملواجهة العنف ضد املرأة 
تنفيذ التشريعات والتوصيات الرامية إىل القضاء على العنف اجلنسي           -٧-٧٧

والقائم على نوع اجلنس، وتعزيز قدرات احملاكم الليبريية اخلاصة بالعنف اجلنسي           
لقضايا املتعلقة باالغتصاب وغريه من االعتداءات اجلنسية لكفالة سرعة النظر يف ا  

  ؛)أستراليا(
تسريع عملية اعتماد خطة العمل املتعلقة حبقوق اإلنسان يف ليبرييـا             -٨-٧٧

  ؛)مصر(واعتماد قانون الطفل املقترح 
اختاذ املزيد من التدابري التشريعية والسياسية حلماية حقوق األطفال،           -٩-٧٧

طريق كفالة وفاء ليبرييا بالتزاماهتا مبوجب اتفاقية حقوق الطفـل          مبا يف ذلك عن     
والربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالهلم يف املواد          

  ؛ )أستراليا(اإلباحية 
مواصلة اجلهود الرامية إىل مواءمة تشريعاهتا الوطنية مع التزاماهتـا            -١٠-٧٧

  ؛ )السنغال(الدولية 
النظر يف إنشاء أمانة مظامل لتنسيق ورصد أداء مؤسـساهتا وتقيـيم              -١١-٧٧

  ؛ )فنلندا(نتائج وتأثري خمتلف املبادرات وتقدمي تقارير دورية 
استكمال إنشاء اللجنة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان مع إشراك           -١٢-٧٧

  ؛ )نغارياه(منظمات اجملتمع املدين على نطاق واسع فيما يتعلق بتعيني األعضاء 
__________ 

1 The recommendation made during the interactive dialogue was “Prioritize enforcement of its 
domestic legislation, including the Penal Law, the Rape Law and the National Gender-Based 
Violence Plan of Action, empower its Special Court for Rape and Other Forms of Violence as 
well as the Sexual and Gender-Based Violence Unit under the Ministry of Justice, and implement 
appropriate national public awareness programmes to address this negative phenomenon” 
(Slovakia). 
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تشجيع تعزيز إعادة هيكلة منظمات اجملتمع املدين الداعية إىل تعزيز            -١٣-٧٧
  ؛ )كوت ديفوار(ومحاية حقوق اإلنسان 

مواصلة تعزيز القدرات التقنية وخربات الوزارات وسائر األجهـزة           -١٤-٧٧
  ؛ )شيلي(احلكومية واملؤسسات اليت لديها صالحيات تتعلق حبقوق اإلنسان 

  ؛ )بنغالديش(مواصلة تعزيز اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان   -١٥-٧٧
مواصلة تعزيز براجمها الوطنية يف جمال التعليم والتمـاس املـساعدة             -١٦-٧٧

التقنية واملالية الالزمة لتضمني هذه الربامج التثقيف والتدريب يف جمال حقـوق            
  ؛ )املغرب(اإلنسان 

عنية بوضع تصور خطـة العمـل       إعادة إطالق عمل جلنة التسيري امل       -١٧-٧٧
  ؛ )اجلزائر(الوطنية حلقوق اإلنسان واعتمادها 

مواصلة إيالء اهتمام خاص حلقوق األطفال والنساء، مبا يف ذلك عن           -١٨-٧٧
  ؛ )مصر(طريق وضع وتنفيذ خطط العمل الوطنية 

 عن املـشاركة يف     تعزيز الرقابة احلكومية على قطاع األملاس، فضالً        -١٩-٧٧
 يف منطقة غـرب     إصدار شهادات املنشأ  ت التعاونية لتعزيز إنفاذ برنامج      املبادرا
  ؛)كندا(أفريقيا 

تعزيز اجلهود الرامية إىل حتسني محاية حقوق اإلنسان يف مجيع أحنـاء              -٢٠-٧٧
البلد، وبناء قدرات السلطات احمللية ومتكني اجملتمعات احمللية، وال سيما النـساء            

تمع املدين، يف املناطق الريفيـة واحلـضرية علـى          والفتيات، وكفالة إشراك اجمل   
  ؛ )النرويج(السواء، يف متابعة تقرير االستعراض 

  ؛)الربازيل(النظر يف توجيه دعوة دائمة للمكلفني باإلجراءات اخلاصة   -٢١-٧٧
النظر يف إمكانية توجيه دعوة دائمة للمقررين اخلاصني كوسيلة لـتمكني             -٢٢-٧٧

  ؛ )شيلي(ديد سياسات احلكومة يف جمال حقوق اإلنسان النظام من التعاون يف حت
النظر يف توجيه دعوة دائمة جلميع املكلفني بواليـات اإلجـراءات             -٢٣-٧٧

  ؛ )التفيا(اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان 
تعزيز إنفاذ القانون عن طريق كفالة إعطاء تعليمات واضـحة لرجـال              -٢٤-٧٧

  ؛)كندا(ون الدويل حلقوق اإلنسان  للقانتمرار وفقاًالشرطة تدعوهم إىل التصرف باس
تعزيز شعبة املعايري املهنية يف الشرطة الوطنية الليبريية لتمكينها مـن             -٢٥-٧٧

التحقيق، وفق املعايري الدولية، يف مجيع ادعاءات سوء السلوك ومالحقة اجلنـاة،            
ـ           ال حقـوق   وتنظيم برامج مكثفة لتثقيف وتدريب موظفي إنفاذ القوانني يف جم

  ؛  )سلوفاكيا(اإلنسان 
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حتسني األوضاع يف السجون ومساءلة مجيع املسؤولني عن ممارسـة            -٢٦-٧٧
  ؛ )هنغاريا(التعذيب والتمييز داخل املرافق العقابية 

تكثيف جهودها إلصالح نظام السجون، مبا يف ذلك حتديد وإغالق            -٢٧-٧٧
  ؛ )كياسلوفا(مجيع السجون ومرافق االحتجاز غري املرخصة 

متكني جمموعات حقوق اإلنسان من الوصـول التـام إىل مراكـز              -٢٨-٧٧
  ؛ )آيرلندا(االحتجاز 

  ؛ )أذربيجان(مواصلة حماربة العنف ضد النساء   -٢٩-٧٧
اختاذ تدابري لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان املتعلقة باملرأة، وخاصـة            -٣٠-٧٧

  ؛ )فرنسا(هما والتوعية هبما تدابري منع التمييز والعنف ضد املرأة والتبليغ عن
وضع وتنفيذ محالت تثقيف الغرض منها منع العنف اجلنسي والتـصدي             -٣١-٧٧

  ؛)كندا(للسلوكيات والقوالب النمطية اليت تؤدي إىل استدامة هذا العنف 
اختاذ مجيع التدابري الالزمة لكفالة اإلعمال التـام حلقـوق النـساء              -٣٢-٧٧

يق التحقيق بصورة مالئمة وسـريعة يف حـاالت         والفتيات، مبا يف ذلك عن طر     
  ؛)السويد(العنف اجلنسي والقائم على نوع اجلنس ومالحقة اجلناة 

، تشمل املستويات احمللية، بغية التصدي لزيـادة        بذل جهود أكثر تنسيقاً     -٣٣-٧٧
  ؛)النرويج(معدالت ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث والزواج املبكر 

 محالت التوعية العامة ضد تشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث           زيادة  -٣٤-٧٧
  ؛ )٢()الواليات املتحدة األمريكية(

اختاذ تدابري لكفالة الوصول الفعال إىل العدالة وتوفري احلماية للنساء            -٣٥-٧٧
  ؛)٣()الربازيل(ضحايا العنف اجلنساين 

  ؛)بنغالديش(رأة النظر يف اعتماد أطر قانونية للتصدي للعنف ضد امل  -٣٦-٧٧
إحراز تقدم يف اجلهود الرامية إىل توسيع نطاق عمل الوحدة املعنيـة       -٣٧-٧٧

مبسألة العنف اجلنسي والقائم على نوع اجلنس التابعة لوزارة العـدل وإنـشاء             
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(وحدات مماثلة دائمة يف مجيع أحناء البلد 

__________ 

2 The recommendation as made during the interactive dialogue was “Increase public awareness 
campaigns against Female Genital Mutilation (FGM), and bring its legislation into conformity 
with its international human rights obligations by criminalizing the practice (United States of 
America)”. 

3 The recommendation as made during the interactive dialogue was “Take measures to guarantee 
effective access to justice, reparation and protection of women victims of gender-based violence 
(Brazil)”. 
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  ؛)تايلند(سياساهتا حملاربة االجتار باألطفال تشجيع ليبرييا على تعزيز   -٣٨-٧٧
تعزيز إجراءات محاية األطفال ضحايا االجتار واالستغالل اجلنـسي           -٣٩-٧٧

  ؛ )بنغالديش(
اختاذ العديد من التدابري يف جمال حتقيق العدالة بغية تسريع إصـالح              -٤٠-٧٧

ي، وصـياغة   النظام القضائي، والتصدي للتجاوزات املتعلقة باالحتجاز االحتراز      
  ؛ )فرنسا (٢٠٠٥ جلنة مناهضة التعذيب منذ عام تنتظرهوتقدمي التقرير الذي 

تكثيف اجلهود الرامية إىل تعزيز نظام العدالة اجلنائية وإصالح نظام            -٤١-٧٧
  ؛ )غانا(عدالة األحداث 

مواصلة إعطاء األولوية يف ختصيص املوارد للمؤسسات الرئيسية يف           -٤٢-٧٧
جلنائية وتوفري التدريب على نطاق واسع للقضاة واملدعني العـامني          نظام العدالة ا  

واحملامني واحملققني من أجل كفالة سالمة احملاكمات واحترام مبدأ احملاكمة العادلة           
  ؛ )جنوب أفريقيا(

 خاللتطوير كفاءة قطاع العدالة لكفالة عرض القضايا على احملاكم            -٤٣-٧٧
  ؛ )كندا(مهلة زمنية معقولة 

  ؛ )أملانيا(زيادة تعزيز نظام العدالة اجلنائية   -٤٤-٧٧
           للمعايري الدولية، على حنو ما ُخطـط لـه،          تعزيز نظام القضاء وفقاً     -٤٥-٧٧

مما يؤدي أيضا إىل خفض أعداد احملتجزين رهن احملاكمة ودعم مكافحة اإلفالت            
  ؛ )هنغاريا(من العقاب 

السلطة القضائية ونظـام الـسجون      مواصلة اعتماد تدابري لتعزيز       -٤٦-٧٧
  ؛ )األرجنتني(

             كفالة تعزيز القدرات املؤسـسية والعمليـة للـسلطة القـضائية             -٤٧-٧٧
  ؛ )كوت ديفوار(

اختاذ خطوات للتصدي للفساد يف القضاء والشرطة، مبا يف ذلك عن             -٤٨-٧٧
 اجلهازين واختـاذ    طريق زيادة توفري التدريب يف هذا اجملال، وزيادة مراقبة هذين         

  ؛ )اململكة املتحدة(التدابري الالزمة عند كشف حدوث سلوكيات غري الئقة 
معاجلة أسباب عدم ثقة اجلمهور يف القضاء ونظام إنفاذ القـوانني،             -٤٩-٧٧

 من التقرير الوطين ، وتعزيز استقالل القـضاء         ١٠٢على حنو ما ورد يف الفقرة       
  ؛ )أذربيجان(

ا على تعزيز نظامها القضائي، وال سيما من أجل تعزيز          تشجيع ليبريي   -٥٠-٧٧
  ؛ )تايلند(املساءلة وتقدمي مرتكيب العنف ضد النساء واألطفال إىل العدالة 
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  ؛ )جنوب أفريقيا(مواصلة تنفيذ توصيات جلنة احلقيقة واملصاحلة   -٥١-٧٧
يات اختاذ اخلطوات الضرورية ملعاجلة املسائل اليت أُثريت وتنفيذ توص          -٥٢-٧٧

  ؛ )اجلمهورية التشيكية(جلنة احلقيقة واملصاحلة 
الثقافية واالقتصادية اليت تقّيد    -إذ تدرك أنغوال العوامل االجتماعية    (  -٥٣-٧٧

مشاركة املرأة يف مجيع قطاعات اجملتمع، فهي تعرب عن هتنئتها لليبرييـا علـى              
ومـع  . املرأةانتخاب سيدة لرئاسة اجلمهورية وعلى اختاذ تدابري لزيادة مشاركة          

). اإلشارة إىل هذا النجاح، أوصت أنغوال ليبرييا مبواصلة وتعزيز التدابري املتخذة          
مواصلة وتعزيز التدابري املتخذة لزيادة مشاركة املرأة وتعزيز النجاح الذي حققته           

  ؛ )أنغوال(املرأة يف مجيع جماالت احلياة ويف اجملال السياسي 
ت الرامية إىل معاجلة الشواغل اليت أثارهتـا        إعطاء األولوية لإلجراءا    -٥٤-٧٧

هيئات معاهدات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة فيما يتعلق بوضع املـرأة،            
والسيما يف القطاع غري الرمسي، ومعاجلـة افتقـار املـرأة للحقـوق واملزايـا               

  ؛ )غانا(االجتماعية، مبا يف ذلك محاية حقوق األمومة 
االقتصادية -ستراتيجيات وخط التنمية االجتماعية   مواصلة تنفيذ اال    -٥٥-٧٧

  ؛ )كوبا(الرامية إىل احلد من الفقر 
  ؛ )أذربيجان(اختاذ تدابري فعالة ملكافحة الفقر والبطالة يف البلد   -٥٦-٧٧
مواصلة اجلهود الرامية إىل رفع املستوى املعيشي للمواطنني الليبرييني    -٥٧-٧٧

االت السكن والـصحة والتعلـيم وسـائر        عن طريق تطبيق برامج حمددة يف جم      
  ؛)اجلزائر(اخلدمات االجتماعية األساسية 

تشجيع زيادة تعزيز حقوق النساء واألطفال عـن طريـق تلبيـة              -٥٨-٧٧
 ويشمل ذلك على سبيل املثال القضاء       ،احتياجاهتم املاسة يف فترة ما بعد الصراع      

 عـن   يف التعليم، فـضالً   ، وتعزيز تكافؤ الفرص     بني اجلنسني على عدم املساواة    
االقتـصادية والـسياسية،     - تكافؤ الفرص على صعيد املشاركة االجتماعيـة      

  ؛ )تايلند(والقضاء على العنف ضد املرأة واألطفال 
توسيع برنامج التغذية املدرسية ودجمه مع اإلنتاج الزراعـي احمللـي             -٥٩-٧٧

  ؛ )الربازيل(
جملتمع الدويل، لكفالة املستوي املعيشي     اختاذ اخلطوات املالئمة، مبساعدة ا      -٦٠-٧٧

  ؛)مصر(، وإعمال احلق يف الغذاء والصحة والتعليم الليبريينيالالئق للمواطنني 
إيالء اهتمام خاص للجهود الرامية إىل خفض الوفيات النفاسية، مبـا يف              -٦١-٧٧

  ؛)مصر(ذلك عن طريق احلصول على املساعدة الدولية  ومعرفة أفضل املمارسات 
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زيادة اجلهود الرامية إىل خفـض معـدالت الوفيـات النفاسـية              -٦٢-٧٧
  ؛ )أذربيجان(

مواصلة تنفيذ برامج وخطط تعزيز التعليم على مجيع املستويات يف ليبرييا،             -٦٣-٧٧
  ؛ )اجلماهريية العربية الليبية( عن ختصيص املزيد من املوارد املالية هلذا الغرض فضالً
ن اجلهود لسد الفجوة بني البنني والبنـات يف         تعزيز وبذل املزيد م     -٦٤-٧٧

  ؛)اجلماهريية العربية الليبية(إكمال التعليم االبتدائي والثانوي واجلامعي 
  ؛)إيطاليا(اختاذ خطوات فعالة إلعمال احلق يف التعليم   -٦٥-٧٧
توعية عامة اجلمهور حبقـوق اإلنـسان وتدريـسها يف املـدارس              -٦٦-٧٧

  ؛ )الكونغو(املهنية واجلامعات ويف اجملاالت 
دعم تعزيز ومحاية الشرائح الضعيفة، وال سيما النـساء واألطفـال             -٦٧-٧٧

  ؛   )اجلزائر(واملعوقون وكبار السن 
مواصلة اجلهود لتعزيز ومحاية حقوق اجلماعات والشرائح السكانية          -٦٨-٧٧

  ؛)كوبا(الضعيفة كالنساء واألطفال واملعوقني وكبار السن 
تعزيز اجلهود الرامية إىل تعزيز حقوق الـشرائح الـضعيفة          مواصلة    -٦٩-٧٧

كالنساء واألطفال، وال سيما األطفال األيتام واملعوقون واألطفال ضحايا االجتار          
  ؛ )بنغالديش(واالستغالل اجلنسي 

تشجيع ليبرييا على بذل جهود أكرب إلجياد حلول دائمة لالجـئني،             -٧٠-٧٧
  ؛   )تايلند(اصة مفوضية شؤون الالجئني، مبساعدة هيئات األمم املتحدة وخب

طلب املساعدة التقنية من هيئات األمم املتحدة يف تنفيذ الـصكوك             -٧١-٧٧
                      هلياكـل الـيت أُنـشئت     ا يـة مـن   فعالب االسـتفادة اليت صدقت عليهـا ويف      

  ؛ )كوت ديفوار(
ة من اجملتمع الدويل    حث ليبرييا على التماس املساعدة التقنية واملادي        -٧٢-٧٧

بغية التغلب على الصعوبات والعقبات الواردة يف تقريرهـا الـوطين، ولـدعم             
املبادرات اجلديدة اجلديرة باإلشادة اليت اختذهتا احلكومـة، حنـو إنـشاء جلنـة        

  ).السودان(األراضي، وحماربة الفساد واحلكم الرشيد 
 الردود عليها يف الوقت املناسب،       وتقدم ليبرييا ستبحثها   اليتالتوصيات  فيما يلي     -٧٨

 عشرة جمللس حقـوق اإلنـسان، يف        السادسةعلى أال يتعدى ذلك أجل انعقاد الدورة        
  :٢٠١١مارس /آذار

التصديق على الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق          -١-٧٨
دويل االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والربوتوكول االختياري األول للعهد ال       
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اخلاص باحلقوق السياسية واملدنية، والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على         
  ؛ )سلوفاكيا(التمييز ضد املرأة، والربوتوكولني االختيارين التفاقية حقوق الطفل 

الربوتوكول االختياري للعهد الدويل : التوقيع والتصديق على ما يلي  -٢-٧٨
ة؛ والربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص      اخلاص باحلقوق املدنية والسياسي   

باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ والربوتوكول االختيـاري التفاقيـة         
القضاء على التمييز ضد املرأة؛ واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال             

فـل؛  املهاجرين وأفراد أسرهم؛ والربوتوكولني االختيارين التفاقية حقـوق الط        
واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري امللحـق هبـا؛           

  ؛ )األرجنتني(واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري 
التوقيع والتصديق، بأسرع ما ميكن، على الربوتوكول االختيـاري           -٣-٧٨

  ؛)الربتغال(ة والثقافية للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعي
التصديق على الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقـوق الطفـل           -٤-٧٨

  ؛ )سلوفينيا(
 متتضمني القوانني احمللية االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان الـيت             -٥-٧٨

  ؛ )النرويج(التصديق عليها 
املعاقبـة   الذي جييز    ٢٠٠٨قانون عام   [إلغاء القانون املذكور آنفاً       -٦-٧٨

باإلعدام على جرائم السلب املسلح واإلرهاب واالختطاف اليت تفضي إىل قتل           
  ؛ )السويد(وجعل تشريعاهتا متوائمة مع التزاماهتا الدولية ] الضحية

 مـع    الذي جييز عقوبة اإلعـدام، متـشياً       ٢٠٠٨إلغاء قانون عام      -٧-٧٨
لعهـد الـدويل اخلـاص    التزامات ليبرييا مبوجب الربوتوكول االختياري الثاين ل 

  ؛ )أستراليا(باحلقوق املدنية والسياسية 
تعديل التشريعات اليت تنص على املعاقبـة باإلعـدام، يف ضـوء              -٨-٧٨

االلتزامات اليت قطعتها ليبرييا مبوجب الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل          
  ؛ )األرجنتني(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

شريعاهتا مع التزاماهتا الدولية، وخباصة تلك الناشـئة عـن          مواءمة ت   -٩-٧٨
الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية،          

  الذي جييز املعاقبة باإلعدام علـى        ٢٠٠٨وإعادة النظر يف القانوين الوطين لعام       
  ؛ )يكيةاجلمهورية التش( املسلح واإلرهاب واالغتصاب السلبجرائم 

إجراء استعراض متعمق للنظام القانوين يف البلـد لكفالـة توافـق              -١٠-٧٨
. الدستور وسائر القوانني احمللية مع االلتزامات واملعايري الدولية حلقوق اإلنـسان          
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أو إلغاء كافة القوانني التمييزية، مبا فيهـا القـوانني          /ويف هذا الصدد، تعديل و    
  ؛ )املكسيك(العرفية 

عراض وتغيري التشريعات الوطنية واحمللية مـن أجـل ختفيـف           است  -١١-٧٨
              التباينــات االجتماعيــة واإلثنيــة واالقتــصادية داخــل اجملتمــع الليــبريي

  ؛ )اململكة املتحدة(
  ؛)غانا(تضمني الدستور مبدأ املساواة بني املرأة والرجل   -١٢-٧٨
 صـدقت عليهـا     تنفيذ الصكوك الدولية حلقوق اإلنـسان الـيت         -١٣-٧٨

  ؛ )الكونغو(
 الذي أعاد العمل بعقوبة اإلعدام،      ٢٠٠٨النظر يف إلغاء قانون عام        -١٤-٧٨

  ؛ )فرنسا(مراعاةً اللتزاماهتا الدولية مبوجب الربوتوكول االختياري الثاين 
إعالن الوقف االختياري لعقوبة اإلعدام ريثما يتم إلغاء هذه العقوبة            -١٥-٧٨

  ؛ )أملانيا(
الوقف االختياري لعقوبة اإلعدام حبكم األمر الواقع والقانون ريثما           -١٦-٧٨

يتم اعتماد قانون يبطل هذه العقوبة، واإلسراع بتخفيف مجيع أحكام اإلعـدام            
  ؛ )السويد(الصادرة إىل أحكام بالسجن 

النظر يف مراجعة التشريعات من أجـل إلغـاء عقوبـة اإلعـدام               -١٧-٧٨
  ؛ )الربازيل(

  ؛ )النرويج(عقوبة اإلعدام إلغاء   -١٨-٧٨
إعادة النظر يف التشريع املتعلق جبرائم السلب املسلح واإلرهـاب            -١٩-٧٨

 ألحكام الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلـاص         واالختطاف، وفقاً 
باحلقوق املدنية والسياسية، وختفيف مجيع أحكام اإلعدام الـصادرة إىل أحكـام            

                  الوقف االختيـاري لعقوبـة اإلعـدام الـساري منـذ          بالسجن املؤبد وإبقاء    
  ؛ )إيطاليا(، ريثما يتم إلغاء هذه العقوبة متاماً ١٩٧٩عام 
 بقراري إعالن وقف اختياري لعقوبة اإلعدام ريثما يتم إبطاهلا، عمالً       -٢٠-٧٨

  ؛ )الالربتغ ( املذكورين أعاله٦٣/١٦٨ و٦٢/١٤٩اجلمعية العامة 
  ؛ )كندا(رمي تشويه األعضاء التناسلية لإلناث جت  -٢١-٧٨
  ؛ )الربتغال(حظر تشويه األعضاء التناسلية لإلناث   -٢٢-٧٨
القيام على وجه السرعة حبظر تـشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث               -٢٣-٧٨

  ؛ )السويد(
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اعتماد أحكام تشريعية حلظر تشويه األعضاء التناسـلية لإلنـاث            -٢٤-٧٨
  ؛ )األرجنتني(نعه بصورة فعلية واملعاقبة عليه وم

  ؛ )السنغال(اعتماد قانون حلظر تشويه األعضاء التناسلية لإلناث   -٢٥-٧٨
 للمعـايري   تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، وفقاً    ظر   قانون حل  سن  -٢٦-٧٨

 من تقرير جلنة القـضاء علـى    ٢١ بالتوصيات الواردة يف الفقرة      الدولية وعمالً 
  ؛)إيطاليا (٢٠٠٩عام التمييز ضد املرأة ل

مواءمة تشريعاهتا مع التزاماهتا الدولية يف جمـال حقـوق اإلنـسان       -٢٧-٧٨
  ؛)٤()الواليات املتحدة األمريكية(بتجرمي ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث 

اختاذ تدابري تكفل فعالية وصول النساء ضحايا العنف اجلنـساين إىل        -٢٨-٧٨
   ؛)٥()الربازيل (العدالة
اختاذ مجيع التدابري الالزمة لكفالة احلماية التامة للنساء من العنـف             -٢٩-٧٨

  ؛ )الربتغال(اجلنسي والقائم على نوع اجلنس 
         اختاذ مجيع التدابري الالزمة للقضاء على العنف اجلنـسي يف البلـد،         -٣٠-٧٨

  ؛ )سلوفينيا(مبا يف ذلك النظر يف مجيع احلاالت املبلغ عنها 
إعداد خارطة طريق شاملة إلصالح نظام القضاء حتـدد اجلـدول             -٣١-٧٨

وإشـراك  بوضوح  هليئات الوطنية   ا وحتديد مهام    ،الزمين واإلصالحات الرئيسية  
  ؛)فنلندا(الشركاء اإلمنائيني يف هذه العملية 

توفري موارد كبرية للمؤسسات الرئيسية يف نظام العدالة اجلنائيـة،            -٣٢-٧٨
ى نطاق واسع للقضاة واملدعني العامني واحملامني واحملققني، من        وتوفري التدريب عل  
  ؛ )مجهورية كوريا( واحملاكمة العادلة املالحقات القضائيةأجل كفالة سالمة 

 إزالة مجيع العقبات اليت تعوق الوصول الفعال إىل العدالـة، نظـراً             -٣٣-٧٨
عتماد تدابري مالئمة   ، وا مبعدالت مثرية للقلق  لعنف ضد املرأة    مبمارسة ا لالعتراف  

لزيادة احلد األدىن من توعية املرأة بالقانون واحلقوق املكفولة هلا، مبـا يف ذلـك               
  ؛ )املكسيك(احلق يف اجلرب عن طريق احملاكم 

__________ 

4 The recommendation as made during the interactive dialogue was “Increase public awareness campaigns 
against Female Genital Mutilation (FGM), and bring its legislation into conformity with its international 
human rights obligations by criminalizing the practice (United States of America)”. 

5 The recommendation as made during the interactive dialogue was “Take measures to guarantee 
effective access to justice, reparation and protection of women victims of gender-based violence 
(Brazil)”. 
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اختاذ التدابري املالئمة إلنفاذ القانون املتعلق بتجرمي احملاكمة عن طريق       -٣٤-٧٨
  ؛)كندا(التعذيب 

ليت تسمح مبمارسة احملاكمة بالتعذيب وتعديل القانون       إلغاء القوانني ا    -٣٥-٧٨
  ؛)مجهورية كوريا(اجلنائي لتجرمي تنظيم مثل هذه احملاكمات 

 فترة زمنية معقولة، ووضع أنظمة      خاللعرض املتهمني على احملاكم       -٣٦-٧٨
  ؛ )آيرلندا(وإجراءات تكفل ذلك 

فق جدول زمين معلن التنفيذ التام لتوصيات جلنة احلقيقة واملصاحلة و      -٣٧-٧٨
  ؛ )اململكة املتحدة(

إعمال حقـوق   يف جمال   دعم عمل جلنة احلقيقة واملصاحلة، وخباصة         -٣٨-٧٨
  ؛ )السودان(املرأة والطفل، وتنفيذ توصيات اللجنة 

مواصلة تعزيز عمل الوكاالت املعنية بإنفاذ القوانني يف الدولة هبدف            -٣٩-٧٨
  ؛)اجلمهورية التشيكية( إىل العدالة دون قيود حماربة اجلرمية وكفالة وصول اجلميع

مواصلة جهودها لتعزيز حقوق العمال وختفيض معدالت البطالة يف           -٤٠-٧٨
أوساط الشباب، وخباصة عن طريق تنقيح مشروع قانون العمل املقترح املسمى           

  ؛ )السودان" (العمل الالئق"
االجتماعي وبذل  مواصلة إعطاء األولوية للمحافظة على االستقرار         -٤١-٧٨

جهود لتحسني املستوى املعيشي للسكان وتوفري السكن الالزم والرعاية الطبيـة         
وزيادة الفرص التعليمية وحتسني خدمات الكهرباء وتوفري مياه الشرب وشبكات          
الطرق؛ ومواءمة التشريعات احمللية مع الصكوك الدولية حلقوق اإلنـسان الـيت         

  .)الصني(مقتضيات القانون الدويل مع وقعتها، ومواءمة هذه التشريعات 
أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف الدولة         /مجيع االستنتاجات و    -٧٩

على أهنا قـد    ا  وال ينبغي تأويله  . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(
   .حظيت بتأييد الفريق العامل ككل
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 املرفق

 تشكيلة الوفد    
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