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مختصرات
MOHSW

وزارة الصحة والرعاية االجتماعية

()1

__________

()1
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اختصر اسم وزارة الصحة والرعاية االجتماعية اعتبارا من عام  2016ليصبح "وزارة الصحة".
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أولً -مقدمة
 -1يسررر وهوريررة ليربيررا أن تقردلم هررذه الوثيقررة األساسررية املو وحرردة الررا أعرردت وفقرا للمبرراد
التوجيهيررة املن وسررقة الصررادرة عررن املفومررية السررامية حلقرروق اإلنسرران يف أيار/مررايو ( 2006الوثيقررة
 .)HRI/MC/2006/3وتلتررزم وهوريررة ليربيررا حمايررة حقرروق اإلنسرران وتعزيزهررا وتغتررنم هررذه الفرصررة
للمضي قدما حنو الوفاء بالتزاماهتا بتقدمي التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان.
 -2وهررذه الوثيقررة األساسررية املو وحرردة هرري عرررة جهررد تعرراوين طررل العديررد مررن الق اعررات يف
ليربيا .ونسقت وزارة العدل عمليرا ور البيانرات والصريا ة .وعممرت الوثيقرة علرى ن راق واسر
ب ررش الء ررركاء يف احلكوم ررة واتتمر ر امل رردين يف تءر ررين األول/أكت رروبر  .2015وعق رردت مء رراورة
ختاميررة يف  28تءررين األول/أكترروبر  2015مر لثلرري الرروزارات والوكرراالت احلكوميررة الرئيسررية
واللجنررة الوطنيررة املسررتقلة حلقرروق اإلنسرران (اللجنررة الوطنيررة املسررتقلة) ومنظمررات اتتمر امل ردين.
وتعر لررب الوثيقررة يف صرريغتها النهائيررة عررن مسرراكات وي ر املءرراركش .وق ردوم قسررم حقرروق اإلنسرران
واحلماي ررة الت رراب لبعث ررة األم ررم املتح رردة يف ليربي ررا ال رردعم التق ررين إ حكوم ررة ليربي ررا يف ك ررل مراح ررل
عمليات و البيانات والصيا ة والتحقق.

ثانياً -معلومات عامة عن ليبريا
ألف -الخصائص الديمغرافية والقتصادية والجتماعية والثقافية
 -1الجغرافيا والمناخ
 -3تأسست وهورية ليربيا يف عام  1847وهي بذلك أقدم وهوريرة مسرتقلة يف أفريقيرا .وتقر
ليربي ررا يف رررق أفريقي ررا ب ررالقرق م ررن خ ر االس ررتواء (فيم ررا ب ررش دائ ررر الع ررر  4درج ررات ط رراالا و8
درجات طاالا) وتتألف من كتلة بلرية تقرتق مساحتها مرن  37 420مريالا مربعرا ( 96 917كيلرومرتا
مربعر ا)( .)2وحترردها مررن الغرررق وهوريررة سررياليون ومررن الءررمال وهوريررة ينيررا ومررن الءرررق وهوريررة
كوت ديفوار ومن اجلنوق احملي األطلسي .وتء لكل ليربيا وسرياليون و ينيا مع ا احتاد هنر مانو(.)3

__________

()2

وهوريرة ليربيررا برنرامت التحررول :خ روات حنررو هنضرة ليربيررا  2030الصرفحة [ )2013( 15املءررار إليري فيمررا يلرري
باسررم "برن رامت التحررول"]ا واملعهررد الليبررريي لمحصرراء وخرردمات املعلومررات اجلغرافيررة تعررداد السرركان واإلسرركان
لع ر ر ر ر ررام  :2008النت ر ر ر ر ررائت النهائي ر ر ر ر ررة (أيار/م ر ر ر ر ررايو  )2009مت ر ر ر ر ررا يفhttp://www.lisgis.net/page_info.php :

( ?&7d5f44532cbfc489b8db9e12e44eb820=MzQyآخررر زيررارة إ هررذا املوقر يف  23تءررين الثرراين/نوفمرب )2015
()3

4

[املءار إليي فيما يلي باسم "تعداد السكان واإلسكان"].
احترراد هنررر مررانو منظمررة حكوميررة دوليررة ايتهررا "تعزيررز قرردرة الرردول األعضرراء علررى حتقيررق التكامررل بررش اقتصرراداهتا
والتنسيق بش براجمها اإلمنائية يف جماالت إرساء السرالم كءررأ أساسري مسربق ألي تنميرة ولتعزيرز التجرارة وتنميرة
الص ررناعة وال اق ررة والزراع ررة واملر روارد ال بيعي ررة والنق ررل واالتص رراالت والء رريون النقدي ررة واملالي ررة وباختص ررار وير ر
جوان ررب احلي رراة االقتص ررادية واالجتماعي ررة لل رردول األعض رراء" .انظ ررر( http://www.manoriverunion.int/ :آخ ررر
زيارة إ هذا املوق يف  23تءرين الثاين/نوفمرب .)2015
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 -4ويسود املنراطق الءرمالية مرن ليربيرا منرا مرداري بينمرا يسرود أحنراء مرن املنراطق اجلنوبيرة
منررا اسررتوائي .ويسررود معظررم أحنرراء ليربيررا مومسرران متمي رزان كررا موسررم اجلفررا الررذي ميتررد مررن
كررانون األول/ديسررمرب حررن نيسرران/أبريل واملوسررم امل ررري الررذي ميتررد مررن أيار/مررايو حررن تء ررين
الثاين/نوفمرب .وهتب على البلد يف بعض األحيان ريا ترابية جافة من الصحراء الكربى يف الفرتة
مررن تءررين الثرراين/نوفمرب حررن آذار/مررارم .وهت ررل األم ررار علررى املنرراطق االسررتوائية اجلنوبيررة مررن
ليربيررا ط روال السررنة( .)4ولرردى ليربيررا أحررد أعلررى معرردالت ه ررول األم ررار يف العررا حيرري يبل ر
متوسر ها السررنوي  4 000ملليمرررت( .)5ونظررا لرررتدي حالرة كثررري مررن ال رررق يصرربح الوصررول إ
بع ررض أحن رراء البل ررد أثن رراء املوس ررم امل ررري مس ررألة بالغ ررة الص ررعوبة عن رردما تص رربح ال رررق ررري قابل ررة
لالستخدام أو عندما جترفها األم ار.
 -5وير رردعم منر ررا ليربير ررا ابر ررات املنغر رررو علر ررى طر ررول سر رراحل احملر رري األطلسر رري الر ررذي ميتر ررد
لنحو  350ميالا ويضم بعض أكرب مدن ليربيا مبا فيها مونروفيا وبيوكانان وهاربر وروبرتس برورت.
وتغ ي الغابات امل رية الكثيفة الا تستأثر بنحو  45يف املائة من كتلة اليابسة يف ليربيا معظم األحناء
الداخلية وتوفلر موارد خءبية هائلرة .وتغ ري اهلضراق املرتفعرة مرا يقررق مرن  27يف املائرة مرن األرامري
ومتثل مصدرا لعدد من املوارد ال بيعية األخرى مبا فيها خام احلديد واملام والذهب(.)6

 -6وتنقسر ررم ليربير ررا إ مسر ررة عءر ررر قسر ررما إداري ر را تعر ررر باسر ررم "املقاطعر ررات"( .)7وهر ررذه
املقاطعررات تنقسررم برردورها إ  136من قررة( )8مقسررمة تقسرريم ا فرعي ر ا إ عءررائر( .)9والعاصررمة
مونروفي ررا  -إ ح ررد بعي ررد أكث ررر م رردن ليربي ررا اكتظا ر ر ا بالس رركان  -ه رري مق ررر احلكوم ررة ومرك ررز
الو ائف باعتبارها احملور االقتصادي واالجتماعي والسياسي والثقايف للبلد.

__________

()4

()5
()6
()7
()8
()9
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UNDP Climate Change Country Profiles: Liberia

متا على الراب التايل:

http://www.geog.ox.ac.uk/

( research/climate/projects/undp-cp/UNDP_reports/Liberia/Liberia.hires.report.pdfآخر زيارة إ هذا
املوق يف  23تءرين الثاين/نوفمرب .)2015
وزارة الصر ر ررحة والرعاير ر ررة االجتماعير ر ررة تقرير ر ررر حتلير ر ررل األومر ر ررا الق رير ر ررة ( 5متوز/يولير ر رري  )2011متر ر ررا يف:
( http://www.mohsw.gov.lr/documents/Country%20Situational%20Analysis%20Report.pdfآخ ر ر ر ر ر ر ر ررر
زيارة إ هذا املوق يف  23تءرين الثاين/نوفمرب .)2015
برنامت التحول احلاشية  2أعاله الصفحة .15
املقاطعررات اخلمررس عءرررة يف ليربيررا هرري :بررومي وبون ر و رببولررو و رانررد باسررا و رانررد كيررب موانررت و رانررد
يده و راند كرو ولوفا ومر ييب ومرييالند ومونتسريادو ونيمبا وريفر سيس وريفر ي وسينوي.
تع ررداد الس رركان واإلس رركان احلاش ررية  2أع رراله الص ررفحات ( 15-12اجل رردول  :6الس رركان حس ررب املقاطع ررة
واملن قة ونو اجلنس).
وهوريرة ليربيرا وزارة اإلعررالم والءريون الثقافيررة والسرياحة "نبرذة عررن وهوريرة ليربيررا  -املقاطعرات واملنرراطق" يف
الر ر ر ر ر رراب الت ر ر ر ر ررايلhttp://www.micatliberia.com/index.php/home/republic-of-liberia/about-liberia/84- :
( about-the-republic-of-liberia.html?showall=&start=3آخررر زيررارة إ ه ررذا املوق ر يف  23تء ررين الث رراين/
نوفمرب .)2015
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 -2التاريخ
 -7البدايات التاريخية األولى .تكن الكثافة السكانية مرتفعة يف ليربيرا قبرل القررن اخلرامس
عءرر ويرررى امليرخررون أن ذلررك كران راجعر ا إ التحررديات املناخيررة واجلغرافيرة (الررا تءررمل الغابررات
امل رررية الكثيفررة يف ليربيررا وهضرراةا اجلبليررة و رزارة أم ارهررا وانتءررار األم ررا املنقولررة بررالبعو ).
وبرالر م مررن أن املن قررة كانرت مأهولررة بالسرركان منررذ عرام  600قبررل املرريالد علرى األقررل فر ن أكرررب
موجة من اهلجرة إ ما يعر اآلن باسم ليربيا حدثت يف أعقاق تفكرك اإلمرباطوريرات السرودانية
يف الق ر ررنش اخلر ررامس عءر ررر والسر ررادم عءر ررر .واسر ررتوطنت قبائر ررل السر رركان األصر ررليش املنتمر ررش إ
واعات كوا وماندي وميل اللغوية و ريها من اجلماعات اللغوية يف املن قة وأسست جمموعة مرن
الواليات العءائرية الا باتت هلا هياكل سياسية واجتماعيرة  -اقتصرادية منظمرة .وسراد االسررتقاق
املنزيل يف تلك اتتمعات وش ّكل يف كثري من األحيان جزءا من نظم احلكم فيهرا .ومرن السرمات
املءرتكة األخرى يف تلك الواليات العءرائرية إنءراء وعيرات سررية عرفرت باسرم البرورو (للرجرال)
والسرراندي (للنسرراء) ومررا زالررت تلررك اجلمعيررات قائمررة حررن يومنررا هررذا وترردير مررا يعررر باسررم
"مدارم األد ال" لتجهيز الءباق قبل ولوجهم مرحلرة البلروغ .وحلرول النصرف الثراين مرن القررن
اخلامس عءر بدأت أيض ا الواليرات العءرائرية اخلاصرة بالسركان األصرليش يف ليربيرا اال رراأ يف
التجررارة م ر األوروبيررش الررذين وفرردوا إ سرراحل رررق أفريقيررا حث ر ا عررن األرز والررذهب والرقيررق
ولكنهم ييسسوا أي مستوطنات دائمة يف تلك املن قة(.)10
 -8تأسي يييو جم وري ي يية ليبريي ييا .يف عر ررام  1822أسسر ررت وعير ررة االسر ررتي ان األمريكير ررة
مسررتوطنة "ليربيررا" كمركررز السررتقبال الرقيررق احملررررين وأحفررادهم الوافرردين مررن الواليررات املتحرردة
حيرري رأى بعررض املنررادين ب لغرراء الرررق يف العررودة إ أفريقيررا ح رالا ملءرركلة الرررقا وكرران كثررري مررن
األمرريكيش مبررن فرريهم الررئيس جرريمس مررونرو (الررذي مسيررت مونروفيررا بامسرري) يعتقرردون أيضر ا أنرري
ال مك رران يف اتتم ر لاش ررخاا املل ررونش احمل ررررين وك ررانوا ييي رردون االس ررتي ان يف ليربي ررا كوس رريلة
لتجنب مسألة اإلدماج( .)11واكتسبت وعية االستي ان األمريكيرة األرامري برالقوة مرن الواليرات
العءائرية احمللية وفرمت حكما استي انيا رائدها يف ذلك رسالة "حضارية" وتبءريية وواصرلت
إرسررال األم رريكيش األف رريقيش احملررررين إ ليربيررا حررن عررام  .1838مث أرسررل إ ليربيررا األسرررى
األفريقيون الذين كانوا على منت سرفن الرقيرق املتجهرة إ أمريكرا الءرمالية ولكرن القروات البحريرة

__________

( )10وهوريررة ليربيررا جلنررة احلقيقررة واملصرراحلة التقريررر النهررائي املو وحررد :اتلررد الثرراين [ )2009( 97-94املءررار إليرري
فيما يلي باسم "التقرير النهائي للجنة احلقيقة واملصاحلة"].
( )11انظر عموماا جريمس سريمنت أمريكرا األخررى :قصرة ليربيرا والرقيرق السرابقش الرذين حكموهرا ( Hill & Wang,
)2014ا وبيرت دينيس املركز الدويل للعدالة االنتقالية ورقرة إحاطرة "مروجز تراريخ ليربيرا" ( A Brief History of
( )Liberiaأيار/مر ر ررايو  )2006متر ر ررا يفhttp://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Liberia-Brief-History- :
( 2006-English.pdfآخر زيارة إ املوق يف  23تءرين الثاين/نوفمرب .)2015
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األمريكيررة اعرتمررتها يف طريقهررا( .)12وأصرربح املنحرردرون مررن هرريالء املسررتوطنش واألسرررى يعرفررون
باسم "الليبرييش األمريكيش" أو "الكونغوليش"( .)13وكانت تلرك الفررتة مقدمرة ملرا دق بعرد ذلرك
م ررن ن رزا وخ ررال ب ررش الس رركان األص ررليش والليبريي ررش األم رريكيش .وبينم ررا كان ررت الف ررة األخ رررية
تءر ر لكل أق ررل م ررن  5يف املائ ررة م ررن الس رركان فق ررد اعتم رردت فلس ررفة اس ررتعمارية يف تفاعالهت ررا مر ر
الليبرييررش األصررليش (الررذين كررانوا يءرركلون مررا ال يقررل عررن  95يف املائررة مررن السرركان) وفرمررت
سي رهتا االقتصادية واالجتماعية والسياسية على البلد حن وق انقالق عام .)14(1980
 -9وأسسررت وهوريررة ليربيررا يف  26متوز/يوليرري  1847عنرردما أعلررن البلررد اسررتقاللي و ررل
ح ر ررن ع ر ررام  1980خام ر ررعا لس ر رري رة ح ر ررزق واح ر ررد ه ر ررو احل ر ررزق اليمي ر ررين احلقيق ر رري الليب ر ررريي
األمريكي( .)15والءعار الوطين لليربيا الذي تظهر فيي سفينة تقرتق من الءاطئ وقد رفعت الفتة
عرب عن التأثري الكبري هليالء املستوطنش على مسار
كتب عليها "عءق احلرية جاء بنا إ هنا" ي ل
الت رراريخ الليب ررريي .وترك ررزت الس ررل ة السياس ررية واالقتص ررادية آن ررذا كم ررا ه رري احل ررال اآلن تركر رزا
شررديدا يف العاصررمة مونروفيررا .وميوررز القررانون والسياسررة ب ريقررة منهجيررة مررد السرركان األصررليش
ألكثر من قرن من الزمان .وقيورد دسرتور  1847علرى سربيل املثرال حقروق مرالكي األرامري يف
التص ررويت (ليقص رري بالت ررايل مبوج ررب الق ررانون الع ررريف الليبريي ررش األص ررليش ال ررذين ك ررانوا ميتلك ررون
األرامرري علررى املءررا )( )16ودونررت لروائح تنظرريم املنرراطق الداخليررة الررا اعتمرردت يف عررام 1949
نظام العدالة املزدوج لاشخاا "املتحضرين" و"األصليش"(.)17
__________

( )12قضرى قررانون صررادر عررن الكررونغرم يف عررام  1807حظررر جلررب رقيررق جرردد إ الواليررات املتحرردة .وبررالر م مررن
أن ذلررك القررانون ي بوررق يف جانررب كبررري منرري ف ر ن عررددا مررن سررفن الق روات البحريررة التابعررة للواليررات املتحرردة
انضمت إ النظراء الربي انيش يف "حصار أفريقيا" العررتا سرفن الرقيرق الرا تنتهرك ذلرك احلظرر .انظرر علرى
سررية أفريقيرا :القروات البحريرة األمريكيرة وجترارة الرقيرق ( AFRICA SQUADRON: THE
سربيل املثرال دونالرد كراين ي
 )Potomac Books, Inc., 2006( 1861-1842 )U.S. NAVY AND THE SLAVE TRADEآدم هوشريلد
EMPIRE’S SLAVES (Mariner

()13
()14
()15
()16
()17
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AND

FREE

TO

FIGHT

IN THE

REBELS

AND

BURY THE CHAINS: PROPHETS

).Books, 2006
ملحو ة :مص لح "ليبرييون أمريكيون" هو املص لح الءائ يف ليربيا املعاصرة وسو يستخدم يف كل مرا سرريد
يف هذه الوثيقة من إشارات إ هذا املكون الدميو رايف.
التقريررر النهررائي للجنررة احلقيقررة واملص رراحلة احلاشررية  10أعرراله الصررفحات 107-99ا دينرريس احلاشررية 11
أعاله الصفحة .1
دينيس احلاشية  11أعاله.
التقرير النهائي للجنة احلقيقة واملصاحلة احلاشية  10أعاله الصفحتان .111-110
القواع ررد واللر روائح املنقح ررة املنظم ررة للمن رراطق الداخلي ررة م ررن ليربي ررا ( 7ك ررانون الثاين/ين رراير  )2001متاح ررة يف:
[ http://landwise.landesa.org/record/409املءررار إليهررا فيمررا يلرري باسررم "ل روائح تنظرريم املنرراطق الداخليررة"].
ونقحررت ل روائح تنظرريم املنرراطق الداخليررة يف عررام  .2001انظررر أيض راا التقريررر النهررائي للجنررة احلقيقررة واملصرراحلة
احلاشية  10أعاله الصفحة ( 400الا توصري حكومرة ليربيرا باالستعامرة عرن تلرك الرمروز الوطنيرة برمروز متثرل
السكان الليبرييش ككل).
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 -10ت يياريخ الق ييرن العشي يرين وانقي ي ع ييا  .1980واص ررلت احلكوم ررة املركزي ررة يف مونروفي ررا
توسي أرامي الدولة حن القرن العءرين عندما اختذت خري رة ليربيرا شركلها احلرايل .ورمبرا توطردت
احلال ررة املادي ررة والسياس ررية لليربي ررا يف تل ررك احلقب ررة ولك ررن تفك ررك النس رريت ال رروطين ك رران عن را ل ررذلك.
وتعررر زعمرراء السرركان األصررليش واملعارمررون السياسرريون يف كثررري مررن األحيرران للقم ر واالنتقررام.
وأدخررل وليررام تومبرران الررذي حكررم ليربيررا ألطررول فرررتة رئاسررية ترردابري لتوحيررد الليبرييررش مبررا يف ذلررك
اعتماد االقرتا العام للراشردين يف عرام  .1946رري أن نظرام حكمري كران سرل ويا ومتيورز بالوحءرية
السياس ررية( .)18وحل ررول عق ررد الس رربعينات م ررن الق رررن املام رري ب رردأ اش ررتعال الت رروترات ب ررش الس رركان
األصررليش الررذين كررانوا يءرركلون األ لبيررة والنخبررة احلاكمررة الليبرييررة األمريكيررة .وسررعى وليررام رتءررارد
ت رولربت خلررف ال ررئيس تومبرران إ تنفيررذ عرردد مررن اإلصررالحات ولكررن ق ررار رف ر أسررعار األرز
املسر ررتورد أدى إ ان ر رردال مر ررا ع ر ررر باسر ررم "أعم ر ررال شر ررغب األرز" يف نيس ر رران/أبريل .1979
ويف وقررت كرران أقررل مررن  4يف املائررة مررن السرركان ميتلكررون تقريب را سررتش يف املائررة مررن ثررروة األمررة
قوبلرت الضررائب املقرتحررة علرى األرز الررذي كرران ميثرل سررلعة أساسررية يف النظرام الغررذائي الليبررريي
باحتجاجات عامة .ويف  14نيسان/أبريل  1979نءرت قوات األمرن احلكوميرة الرا تسرلحت
مبررا تلقررت مررن أوامررر "ب ر طالق النررار بقصررد القتررل" يف كررل أحنرراء مونروفيررا لقم ر االم ر رابات
وأطلقررت النررار علررى حءررود املرردنيش الررذين كررانوا يف معظمهررم ررري مسررلحش لررا ّأدى إ وقررو
إصابات بش عدة م ات منهم .ويف حش أن رد احلكومة وم هناية ألعمال شغب األرز لت
التوترات حمتدمة وحلقت باستقرار إدارة تولربت ومصداقيتها أمرار تع وذر إصالحها(.)19
 -11ويف  12نيسران/أبريل  1980أطررا انقرالق عسرركري بقيرادة الرقيررب األول صررمويل دو
من القوات املسلحة الليبريية بر دارة ترولربت .واقتحمرت قروات دو القصرر الرئاسري وا تالرت الررئيس
تولربت .وبعد عءرة أيام أعدم ثالثة عءرر مرن كبرار أعضراء إدارة ترولربت مبرن فريهم وزيرر العردل
ووزي ررر الء رريون اخلارجي ررة ورئ رريس احملكم ررة العلي ررا علنر را دون حماكم ررة ب ررأوامر م ررن "جمل ررس التحري ررر
الءر ررعيب" الر ررذي أنءر ررأه دو( )20واعتقر ررل العء ر ررات مر ررن الليبريير ررش األم ر رريكيش البر ررارزين وص ر ررودرت
لتلكاهتم ومت تعليق العمل بدستور عام  .)21(1947ومت بعد ذلك تنصريب دو ليصربح أول رئريس
ليربيا من ري الليبرييش األمريكيش وهو منصب ل يءغلي حن عام .)22(1990
 -12اغتيييال اليرئيو دو والحييرو األللييية الليبيرييية .)2003-1999 ،1997-1989
تكن إدارة دو أقل استبدادا من أسالفي ومتيوزت بالفساد والتعصب السياسري وانتهاكرات حقروق
اإلنسرران .ووس ر شررائعات مس ررتمرة بوق ررو انقالبررات أع رردم دو ع ررددا مررن خص ررومي السياس رريش.
__________

()18
()19
()20
()21
()22

8

التقرير النهائي للجنة احلقيقة واملصاحلة احلاشية  10أعاله الصفحات .119-116
التقرير النهائي للجنة احلقيقة واملصاحلة احلاشية  10الصفحات .135-133
دينيس احلاشية  11الصفحتان .2-1
اعتمد دستور ليربيا احلايل يف عام  1986وحل حمل دستور عام .1947
التقرير النهائي للجنة احلقيقة واملصاحلة احلاشية  10الصفحة .44
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ويف الوقررت الررذي برردأ فيرري الضررعف يرردق يف أوصررال إدارترري نءررب ص ررا علررى السررل ة بل ر ذروترري
يف  24كررانون األول/ديسررمرب  1989عنرردما قرراد تءررارلز تيلررور جمموعررة مررن املقرراتلش املتمررردين مررن
اجلبهررة الوطنيررة القوميررة الليبرييررة إ داخررل الرربالد مررن كرروت ديف روار اترراورة لتغرررق ليربيررا يف فرررتة مررن
احلرررق األهليررة دامررت أربعررة عءررر عام ر ا( .)23وتقرردمت ق روات تيلررور ط روال عررام  1990حنررو مونروفيررا
وتعاملرت بوحءرية مر السركان املردنيش أثنراء تقردمها( .)24وحلرول متوز/يوليري مرن تلرك السرنة فرمررت
اجلبهة الوطنية القومية الليبريية حصارا على املدينة .وانءقت يف ضون ذلرك قروة بقيرادة بررينس يرورمي
جونسر ر ررون عر ر ررن ق ر ر روات تيلر ر ررور وشر ر رركلت اجلبهر ر ررة الوطنير ر ررة القومير ر ررة الليبريير ر ررة املسر ر ررتقلة .ويف أيلر ر ررول/
س رربتمرب  1990قام ررت تل ررك اجلبه ررة بأس ررر دو أثن رراء زيارت رري إ مق ررر فري ررق الرص ررد الت رراب للجماع ررة
االقتصادية لدول رق أفريقيا( )25وهي قروة متعرددة اجلنسريات حلفرس السرالم كانرت منتءررة يف ليربيرا
حتررت رعايررة اجلماعررة االقتصررادية لرردول رررق أفريقيررا .وقررام جونسررون وق روات اجلبهررة الوطنيررة القوميررة
املسررتقلة بعررد ذلررك بتعررذيب دو وقتلرري .وفءررلت حكومررة الوحرردة الوطنيررة امليقتررة املدعومررة مررن اجلماعررة
االقتصادية لدول رق أفريقيا يف استعادة السالم ويف ل اسرتمرار القترال هرر مزيرد مرن الفصرائل.
وحلول عام  1995كانت هنا سبعة فصائل متناحرة ودخلت البالد يف حرق أهلية شاملة(.)26
 -13وبرالر م مررن اتفرراق وقررف إطررالق النررار الرذي مت التوصررل إليرري مبوجررب اتفاقررات أبوجررا يف
أيلول/سبتمرب  1995استمرت احلرق برال هروادة .ويف متوز/يوليري  1997أجريرت االنتخابرات
وفقا للجدول الزمين الذي حددتري اتفاقرات أبوجرا .وانتخرب تيلرور لرئاسرة الربالد بمسرة وسربعش
يف املائة مرن األصرواتا ويعتقرد علرى ن راق واسر أن كثرريا مرن الليبرييرش صروتوا لري جتنبرا ألعمرال
العنرف الررا كانرت متوقعررة يف حرال عرردم فرروزه( .)27وكران تيلررور آنرذا يييررد أيضر ا النرزا املرردين يف
سرياليون .ودفعت أفعالي يف ليربيا وسرياليون األمرم املتحردة إ فرر عقوبرات عليري وعلرى عديرد
من أعضاء إدارتي( .)28واستمرت املعارمة الداخلية لتيلور قوية وكان السالم الذي شهدتي البالد
__________

()23
()24
()25
()26

()27
()28
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التقري ررر النه ررائي للجن ررة احلقيق ررة واملصر رراحلة احلاش ررية  10الص ررفحات 146-143ا ودين رريس احلاشر ررية 11
الصفحات .5-3
التقرير النهائي للجنة احلقيقة واملصاحلة احلاشية  10الصفحة .154
تألف الفريق املذكور أساسا من جنود من نيجرييا.
دينيس احلاشرية  11الصرفحتان  .4-3وكانرت الفصرائل السربعة هري اجلبهرة الوطنيرة القوميرة الليبرييرة واتلرس
الثوري املركزي التاب للجهة الوطنية القومية الليبريية وقوة دفا لوفا وفصريالن مرن حركرة التحريرر املو وحردة لليربيرا
من أجل الدميقراطية وهذان الفصيالن كا جنا اللواء روزفلت جونسون وجنا احلراج كرومرا وجملرس السرالم
الليبريي والقوات املسلحة الليبريية.
التقريررر النهررائي للجنررة احلقيقررة واملصرراحلة احلاشررية  10الصررفحة  .164ويالحررس التقريررر أن "هرردد تيلررور حرفير ا
بء ررن ح رررق إذا ينتخ ررب رئيسر را  ...ويب رردو أن اخل ررو ل ررا ك رران ميك ررن أن يق رروم ب رري تيل ررور ل ررو أن رري خس ررر يف
االنتخابات قد لعب دورا كبريا يف دف كثريين إ التصويت لصاحلي" .املرج نفسي.
دينيس احلاشية  11أعاله الصفحة  .4طلت العقوبات املفرومة مرن األمرم املتحردة حظرر اسرترياد األسرلحة
وحظرر التجررارة يف "املرام املل ررخ بالرردماء" وفرر حظررر علرى سررفر تيلررور وكبرار أعضرراء حكومتري وأفرراد أسرررهم
املباشرين .املرج نفسي.

9

HRI/CORE/LBR/2016

يف أعقرراق انتخابررات عررام  1997سررالم ا عررابرا .وانرردلعت احلرررق مرررة أخرررى يف عررام 1999ا
وحلول السنة التالية سي رت قوات املعارمة التابعة جلبهة الليبرييش املتحدتش من أجل املصراحلة
والدميقراطيررة علررى عررانش يف املائررة تقريب را مررن البلررد ودخلررت يف ن رزا مسررلح م ر الق روات املسررلحة
الليبريية للسي رة على مونروفيا(.)29
 -14اتفاق الس الشامل .وافق تيلرور يف عرام  2003عنردما شرارفت قروات املعارمرة علرى
دخررول مونروفيررا وطالبررت ب زاحترري علررى املءرراركة يف مريمتر قمررة للسررالم برعايررة اجلماعررة االقتصررادية
لرردول رررق أفريقيررا يف انررا .واسررتقال تيلررور مررن منصررب الرئاسررة يف آق/أ س ر س  2003وفق ر ا
التفرراق أك ررا للسررالم الءررامل ورحررل إ منفرراه يف نيجرييررا .وبعررد رحيلرري أنء ر ت حكومررة ميقتررة
برئاسررة يررود براينررت( )30وووز اتفرراق السررالم الء رامل املناصررب يف احلكومررة االنتقاليررة الوطنيررة بررش
الفص ررائل املتن رراحرة واألح رزاق السياس ررية واتتم ر امل رردين واملقاطع ررات وح ردود ج رردوالا زمني ر ا إلج رراء
انتخابات وطنية يف عام  .2005وتض ومن اتفاق السالم الءامل أيض ا أحكام ا نصت علرى إصردار
عفررو عررام عررن أعضرراء األح رزاق املتحاربررة ولكنرري فرو ب نءرراء جلنررة للحقيقررة واملصرراحلة مررن أجررل
معاجلررة قضررايا اإلفررالت مررن العقرراق( .)31وباإلمررافة إ ذلررك نررص اتفرراق السررالم الءررامل علررى
إنءاء جلنة للحكم الرشيد وجلنة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان(.)32
 -15وعمر رالا باألحك ررام الر رواردة يف اتف رراق الس ررالم الء ررامل( )33أص رردر جمل ررس األم ررن يف تءر ررين
األول/أكتوبر  2003القرار  1509الذي نرص علرى إنءراء بعثرة األمرم املتحردة يف ليربيرا لرصرد تنفيرذ
اتفر ر رراق السر ر ررالم الءر ر ررامل واملسر ر رراعدة يف جهر ر ررود اإلنعر ر ررا وإحر ر ررالل السر ر ررالم( .)34وحافظر ر ررت بعثر ر ررة
األمم املتحدة يف ليربيا على وجود مستمر هلرا هنرا منرذ ذلرك احلرش .ويف  30حزيران/يونيري 2015
طلررت البعثررة  5 934فررردا نظامي را (مررن الق روات وامل رراقبش العسرركريش والءرررطة) و 1 389مو ف را
__________

()29
()30
()31
()32
()33
()34
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املرج نفسي .انءق فصيل متمرد آخرر هرو حركرة الدميقراطيرة يف ليربيرا عرن جبهرة الليبرييرش املتحردين مرن أجرل
املصاحلة والدميقراطية يف عام .2003
املرج نفسيا انظرر أيضراا جملرس األمرن التراب لامرم املتحردة رسرالة ميرخرة  27آق/أ سر س  2003مو وجهرة إ
رئرريس جملررس األمررن مررن املمثررل الرردائم لغانررا لرردى األمررم املتحرردة وثيقررة األمررم املتحرردة  29( S/2003/850آق/
أ س س ( )2003تتضمن اتفاق أكرا للسالم الءامل) [املءار إليي فيما يلي باسم "اتفاق السالم الءامل"].
تنص احلاشية  30من املادة  34من اتفاق السالم الءامل ("العفو") على أن "تويل احلكومة االنتقاليرة االعتبرار
إ توصية ب صدار عفو عام عن وي األشخاا واألطرا املءاركة أو املتورطة يف أنءر ة عسركرية أثنراء النرزا
املدين الليبريي  "...وتتناول املادة  13إنءاء جلنة احلقيقة واملصاحلة.
املرج نفسي املادتان  12و .16وأنء ت هاتان امليسستان يف السنوات الرا أعقبرت احلررق وسريجري تناوهلمرا
مبزيد من التعمق يف األجزاء التالية من هذه الوثيقة.
املرج نفسي املادة .33
ق ررار جملررس األمررن الترراب لامررم املتحرردة  1509املعتمررد يف  19أيلول/س رربتمرب  2003وثيقررة األمررم املتحرردة
)S/Res/1509 (2003ا انظر ر ررر بصر ر ررفة عامر ر ررة بعثر ر ررة األمر ر ررم املتحر ر رردة يف ليربير ر ررا ""UNMIL Facts and Figures
( http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unmil/facts.shtmlآخ ر ر ررر زي ر ر ررارة إ ه ر ر ررذا املوقر ر ر ر يف 23
تءرين الثاين/نوفمرب .)2015
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مرردني ا وطنير ا ودولير ا( .)35وسررو تتررو حكومررة ليربيررا كامررل املسرريولية مررن بعثررة األمررم املتحرردة يف ليربيررا
عن احلفاظ على السالم واألمن يف البلد حلول  30حزيران/يونيي .)36(2016
 -16المسيياءلة ع يين انت او ييات اق ييوق اإلنس ييان والق ييانون اإلنس ييان أثن يياء الح يير األللي يية.
د لمرت ليربيا أثناء النرزا املردين الرذي رل مءرتعالا طروال أربعرة عءرر عامرا ( .)2003-1989وتءرري
التقديرات إ أن  250 000شخص فقدوا أرواحهم (من بش عدد السكان الذي كران يقر ودر بنحرو
ثالثة ماليش نسمة تقريب ا قبل احلرق) وأصيب آال آخرون .وتعرر مليرون ونصرف مليرون شرخص
للتءرريد الررداخلي أو التمسروا اللجرروء يف بلردان أخرررى .وتعرر العءررات مرن النسرراء والفتيرات للعنررف
اجلنسي (وفقرا ألحرد تقرديرات عرام  2005فر ن  75يف املائرة مرن النسراء والفتيرات الليبرييرات تعرمرن
لال تصرراق وقررت احلرررق)( .)37واسررتخدم زهرراء  15 000طفررل كجنررود وكرران بعضررهم ال ي رزال يف
السادسة والسابعة من عمره وساهم ذلك بدور كبري يف تدمري النسيت االجتماعي يف ليربيرا .واهنرارت
أيض ا البنية األساسية احلامسة وهنبت املوارد ال بيعية بغر حتقيق مكاسب شخصية(.)38
 -17ووفقر ر ا ألحك ررام اتف رراق الس ررالم الء ررامل أنءر ر ت جلن ررة احلقيق ررة واملص رراحلة يف ع ررام 2005
وكلفت بوالية "تعزيز السالم الوطين واألمن والوحدة واملصاحلة" من خالل التحقيق يف الفظائ املرتكبة
مد حقوق اإلنسان أثناء احلرق( .)39وخلصت جلنة احلقيقة واملصاحلة إ أن "طبيعة الفظائ املرتكبرة
وحجمهررا خاصررة مررد النسرراء واألطفررال مررن خمتلررف الفصررائل املتحاربررة مبررا فيهررا القروات احلكوميررة
بلغررت أبعررادا مروعررة"( .)40ووثررق التقريررر النهررائي للجنررة احلقيقررة واملصرراحلة الررذي نءررر يف عررام 2009
آال احلرراالت الررا ارتكبررت فيهررا فظررائ وح ردود التقريررر اجلماعررات واألف رراد املسرريولش عررن ارتكرراق
انتهاكات جسيمة للقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون احمللي .وأوصرى
التقري ررر م ررن ب ررش أم ررور أخ رررى باملالحق ررة اجلنائي ررة لكب ررار املس رريولش ع ررن اقر ررتا تل ررك االنتهاك ررات
و/أو منعهم من تقلد أي مناصب سياسية .وأوصت اللجنة أيض ا بدف تعويضات إ الضحايا(.)41
 -18ويف آذار/مررارم  2006مت ترحيررل تءررارلز تيلررور مررن نيجرييررا حملاكمترري علررى تورطرري يف
الن رزا يف س ررياليون أمررام احملكمررة اخلاصررة لس ررياليون يف الهرراي .ويف نيسرران/أبريل  2012أديررن
تيلور يف إحدى عءرة قضية اهترم فيهرا باملسراعدة والتحرريض علرى ارتكراق جررائم حررق وجررائم
__________

()35
()36
()37
()38
()39
()40
()41
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بعثة األمم املتحدة يف ليربيا " "UNMIL Facts and Figuresاحلاشية .34
القرار  2190الذي اعتمده جملس األمرن التراب لامرم املتحردة يف  15كرانون األول/ديسرمرب  2014وثيقرة األمرم
املتحدة ).S/Res/2190 (2014
التقرير النهائي املو وحد للجنة احلقيقة واملصاحلة :اتلد الثالي العنوان األول :النساء والنزا .77
التقرير النهائي للجنة احلقيقة واملصاحلة احلاشية  10الصفحة .282
قانون إنءاء جلنة احلقيقة واملصاحلة الليبريية  12أيار/مايو  2005املرادة الرابعرة "واليرة اللجنرة"  4مترا يف:
.http://trcofliberia.org/about/trc-mandate
التقرير النهائي للجنة احلقيقة واملصاحلة احلاشية  10الصفحة .44
انظر عموماا التقرير النهائي للجنة احلقيقة واملصاحلة احلاشية .10
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مررد اإلنسررانية وحكررم عليرري بالسررجن  50عام ر اا وأيّرردت حمكمررة االسررت نا حكررم اإلدانررة يف
ع ررام  .)42(2013ويقض رري تيل ررور حالي را م رردة العقوب ررة يف اململك ررة املتح رردة و ي ررتهم ق ر يف أي
جرائم مرتكبة يف ليربيا.
 2005 -19ات ي ي ييى ا ن .أج ر ر رررت ليربي ر ر ررا أول انتخاباهت ر ر ررا يف مرحل ر ر ررة م ر ر ررا بع ر ر ررد الن ر ر رزا يف
عام  .2005ويرى معظم املراقبش احملليش والدوليش أن االنتخابات الرئاسية والتءريعية على حرد
سواء كانت حرة ونزيهة .وفازت بالرئاسة إيلش جونسون سرريليف بنسربة تسرعة ومسرش يف املائرة
من األصوات لتصبح برذلك أول رئيسرة دولرة منتخبرة يف أفريقيرا .وأعيرد انتخراق سرريليف لرئاسرة
البالد يف عام  2011ومنحت يف السنة نفسها جائزة نوبل للسالم مناصفة مر ناشر ة السرالم
وحقوق املرأة الليبريية ليما بوي .وتقتصر فرتة الرئاسة يف ليربيا على سرنتشا وسرو تقرام اجلولرة
املقبلة من االنتخابات الرئاسية يف عام .2017
 -20وعق ررب تنص رريبها يف ع ررام  2006أعلن ررت الرئيس ررة س ر رريليف ع ررن إط ررالق خ ررة إمنائي ررة
طموح ررة الجت ررذاق معون ررة كب رررية م ررن امل رراحنش ال رردوليش .ويف ع ررام  2008أطلق ررت حكوم ررة ليربي ررا
االس ررتاتيجية األو للحررد مررن الفقررر الررا سررعت إ إرسرراء األسررام لمنعررا والتنميررة يف مرحلررة
مررا بعررد الن رزا عررن طريررق حتديررد األهرردا الرئيسررية وحتقيقهررا يف جمرراالت السررالم واألمررن واحلكررم
وس رريادة الق ررانون واإلنع ررا االقتص ررادي وإع ررادة بن رراء البني ررة األساس ررية احلامس ررة وت رروفري اخل رردمات
األساسررية( .)43ويف عررام  2012وخلف ر ا الس ررتاتيجية احلررد مررن الفقررر وم ر برنررامت التحول/ر يررة
عررام  :2030هنضررة أفريقيررا وهررو خ ررة عامليررة شرراملة لتحويررل ليربيررا إ اقتصرراد متوس ر الرردخل
حلررول عررام  .2030وأطلقررت أيض را يف عررام  2012خري ررة ال ريررق االس ررتاتيجية لتضررميد اجل ررا
وبناء السلم واملصاحلة علرى الصرعيد الروطين ("خري رة طريرق املصراحلة") ةرد بنراء سرالم مسرتدام
حلول عام  2030عرن طريرق معاجلرة بعرض توصريات جلنرة احلقيقرة واملصراحلة وتنفيرذها مر الرتكيرز
بصفة خاصة على التوصيات األكثر توافق ا م العدالة اإلصرالحية .ويف عرام  2013أحيرت ليربيرا
ذكرى مرور عءر سنوات على إحالل السالم الا كانت منع فا هاما يف تراريخ البلرد .ومر ذلرك
مررا زالررت ليربيررا تواجرري عررددا مررن التحررديات بسرربب ومررعها الالحررق للن رزا مبررا يف ذلررك الفسرراد
وع رردم الثق ررة العام ررة يف الء رررطة والقض رراء وارتف ررا مع رردالت الب ال ررة وم رريق ف رررا التنمي ررة املهني ررة
والتعليم وعدم كفاية املوارد لتنفيذ مبادرات حقوق اإلنسان احلامسة واحلالة األمنية اهلءة.
 -21أزم يية في ييرول يب ييول .أك رردت ليربيررا يف آذار/م ررارم  2014ه ررور أول ح رراالت احلم ررى
النزفيررة الناش ر ة عررن اإلصررابة بفررريوم إيبرروال .وحلررول متوز/يوليرري  2014تضرراعف تفءرري فررريوم
إيبرروال وسررق ت الرربالد بسررببي يف أكرررب أزماهتررا منررذ احلرررق األهليررة .وأعلنررت الرئيسررة س رريليف يف
آق/أ سر س  2014حالررة طروار ملرردة  90يومرا وعلقررت احلقرروق األساسررية مبوجررب املرواد 12
__________

( )42احملكمة اخلاصة لسرياليون دائرة االست نا املدعي العام مرد تءرارلز انكراي تيلرور (القضرية رقرم
 )01-Aاحلكم ( 26أيلول/سبتمرب .)2013
( )43برنامت التحول احلاشية  2الصفحتان .4-3
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و 13و 14و 15و 17و 24مررن الدسررتور .وفرمررت احلكومررة حظررر جتررول وحج ررا صررحي ا
وقي ر ررودا عل ر ررى التنق ر ررل يف حماول ر ررة منه ر ررا لوق ر ررف تفء ر رري امل ر ررر  .و ّأدى ف ر ررر حج ر ررر ص ر ررحي عل ر ررى
ح ر ّري ويس ررت بوين ررت إ ص رردامات عنيف ررة م ر ق روات األم ررن التابع ررة للحكوم ررة وأس ررفر ذل ررك ع ررن
إطالق نار أفضى إ مصر مراهق أعزل .وأ لقت املردارم واجلامعرات حرن آذار/مرارم .2015
وأجلررت حررن كررانون األول/ديسررمرب  2014انتخابررات جملررس الءرريو الررا كرران مقررررا إجرا هررا يف
تءررين األول/أكترروبر  .2014وسررجل انكمررا كبررري يف حركررة التجررارة وأفضررى ذلررك إ تضررخم
يف أسعار كثري من اخلدمات والسل األساسية .وناء نظرام الرعايرة الصرحية الرذي كران هءرا بالفعرل
قبررل وقررو أزمررة فررريوم إيبرروال بال لبررات ال ا يررة الواقعررة عليرري وتعررر خلسررائر مررد لمرة يف مررو في
الرعاية الصحية (لقي ما ال يقل عن  180منهم حتفهم مترأثرين براملر حرن أيار/مرايو .)2013
وباإلمافة إ ذلك واجي الناجون من فريوم إيبوال ومو فو الرعاية الصحية وأسرهم وصرما ومتييرزا
يف أعقرراق األزمررة .ويف  9أيار/مررايو  2015أعلنررت منظمررة الصررحة العامليررة أن ليربيررا باتررت خاليررة
من فريوم إيبوالا وم ذلك شهدت البالد ثالث موجات إمافية أصرغر تفءرى فيهرا الفرريوم يف
متوز/يوليي وتءرين الثاين/نوفمرب  2015ويف آذار/مارم  .2016ويبل اتمرو الرتاكمري حلراالت
اإلصابة بفريوم إيبوال املءتبي ةا واحملتملة وامليكدة يف ليربيا مرا ال يقرل عرن  10 675حالرة ولقري
ما ال يقل عن  4 809أشخاا حتفهم.
 -3السكان والخصائص الديمغرافية
 -22التعييداد الييوطن  .أجررري آخررر تعررداد لسرركان ليربيررا يف عررام  .2008وكرران ذلررك هررو
التعداد الوطين األول الذي أجرري منرذ عرام  1984نظررا ألن فررتة النرزا املردين حالرت دون إمترام
أي تع رردادات أخ رررى يف الس ررنوات ال ررا ختلل ررت تل ررك الف رررتة .وأش ررار املعه ررد الليب ررريي لمحص رراء
وخ رردمات املعلومر ررات اجلغرافير ررة الر ررذي أجر رررى تعر ررداد عر ررام  2008إ أن عر رردد السر رركان علر ررى
املستوى الوطين بل .)44(3 476 608
 -23السييكان اسييم المقاطعيية .أصررغر مقاطعررة مررن حيرري مسرراحة اليابسررة هرري مقاطعررة
مونتسرريادو الررا تقر فيهررا عاصررمة مونروفيررا ( 1.9يف املائررة) ولكنهررا أكثررر املقاطعررات اكتظا را
بالسرركان يف ليربيررا (يبلر عرردد سرركاهنا  1 118 241نسررمة أي  32.2يف املائررة مررن اتمررو
ال ر ر ر رروطين) وتليه ر ر ر ررا مقاطع ر ر ر ررة نيمب ر ر ر ررا ( 462 026نس ر ر ر ررمة) وبون ر ر ر ر ر ( )333 481ولوف ر ر ر ررا
( )276 863و ران ر ر ررد باس ر ر ررا ( )221 693وم ر ر ررر ييب ( .)45()209 923وتء ر ر رركل ه ر ر ررذه
املقاطعررات السررت األكثررر اكتظا را بالسرركان  44يف املائررة مررن مسرراحة أرامرري ليربيررا ولكنهررا
تضررم  75.4يف املائررة مررن جممررو سرركان البلررد .ويعرري يف املقاطعررات الررثالث األكثررر اكتظا ر ا
بالسكان (مونتسريادو ونيمبا وبون )  55يف املائة من سكان البلد.
__________

( )44تعداد السكان واإلسكان احلاشية  2الصفحة .4
( )45تعداد السكان واإلسكان احلاشية  2الصفحتان 3-2ا وبرنامت التحول احلاشية  2الصفحة .15
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نتائج تعداد عا  2008اسم المقاطعة
لوفا
276 863
رببولو
83 388
نيمبا
462 026

مرييالند
135 938

مر ييب
209 923
راند باسا
221 693

راند يده
125 258

ريفر سيس
71 509
سينوي
102 391

ريفر ي
66 789

بون
333 481

راند كرو
57 913

راند كيب ماونت
127 076
بومي
84 119
مونتسريادو
1 118 241
N
E

W
S

املصدر :التعررداد الرروطين للسرركان واإلسرركان لعررام  2008الررذي أج رراه املعهررد الليبررريي لمحصرراء وخرردمات
املعلومات اجلغرافية.

 -24التحضيير والكثاف يية الس ييكانية .يغلررب علررى سرركان ليربيررا ال رراب احلضررري إذ يعرري
ما يقررق مرن نصرف وير الليبرييرش يف املنراطق احلضررية ( 48.7يف املائرة) .ويعري يف العاصرمة
مونروفيا أكثر من رب السكان ( 28يف املائة) .وأصبحت مونروفيرا الرا يعري فيهرا بالفعرل علرى
مر تارخيها عدد ري متناسب من السكان أكثر اكتظا ا بالسكان منرذ انردال النرزا املردين يف
الفرتة  2003-1989عندما فر كثرري مرن الليبرييرش مرن املنراطق الريفيرة (الرا كران يسرودها قترال
عنيررف) إ املراكررز احلض ررية( .)46وازدادت الكثافررة السرركانية يف مقاطعررة مونتس رريادو بررأكثر مررن
الضعف يف الفرتة من عام  1984حن عام  2008وازدادت من  676إ  1 540نسمة يف
امليل املرب  .وبالنظر إ أن مونروفيا تتيح فرصا أوس كثرريا للعمرل واملرافرق االجتماعيرة فر ن كثرريا
مررن الليبرييررش الررذين هرراجروا إ املدنيررة أثنرراء احلرررق يعررودوا إ مقاطعرراهتم .ومررن املتوق ر أن

__________

( )46برنامت التحول احلاشية  2الصفحة .17

14

GE.16-13569

HRI/CORE/LBR/2016

يسررتمر هررذا االجترراه حنررو التحضررر مبررا يتماشررى م ر املعرردل السررنوي التقررديري للنمررو السرركاين يف
املناطق احلضرية من ليربيا وهو  3.36يف املائة فيما بش عامي  2010و.)47(2015
 -25وتعررد الكثافررة السرركانية اإلواليررة يف ليربيررا معتدلررة باملقارنررة م ر سررائر بلرردان أفريقيررا الواقعررة
جنرروق الصررحراء الكررربى حيرري تبلر  93نسررمة يف امليررل املربر وإن كرران ذلررك يءرركل زيررادة كبرررية
( 66يف املائة) مقارنة بنتائت التعداد الروطين السرابق الرذي أجرري يف عرام  .)48(1984ويف املقاطعرات
الا ترتف فيها الكثافة السكانية خارج مونتسريادو (بومي ومر ييب ومرييالنرد ونيمبرا الرا تررتاو فيهرا
الكثاف ررة ب ررش  100و 210للمي ررل املربر ر ) جتت ررذق عوام ررل م ررن قبي ررل البني ررة األساس ررية احمل وس ررنة للنق ررل
واالتصرراالت واألرامرري الزراعيررة اخلصرربة ووجررود عمليررات تعرردين وعمليررات زراعيررة دوليررة وفرررا
التجررارة عرررب احلرردود مر ينيررا وكرروت ديفروار أعرردادا أكرررب مررن السرركان .وتوجررد أيضرا يف املقاطعررات
الا تبل فيها الكثافة السكانية مستويات متوس ة (بونر و رانرد باسرا و رانرد كيرب ماونرت ولوفرا
حيرري الكثافررة السرركانية ت ررتاو بررش  50و 99نسررمة يف امليررل املرب ر ) بعررض الب ر األساسررية الراسررخة
والف رررا االقتص ررادية يف ش رركل تع رردين وزراع ررة .وأم ررا املقاطع ررات ال ررا تق ررل فيه ررا الكثاف ررة الس رركانية
( رببولررو و رانررد يررده و رانررد كرررو وريفررر سرريس وريفررر رري وسررينوي حيرري الكثافررة السرركانية
تررتاو بررش  22و 44نسررمة للميررل املربر ) فيقررل فيهررا عرردد السرركان بسرربب عوامررل مررن قبيررل وعررورة
التضاريس ونقص البنية األساسية للنقل واالتصاالت وقلة املرافق االجتماعية وفرا العمل(.)49
اجلدول 1
توزيع السكان اسم المقاطعة والمنطقة والكثافة  1984و)2008
السكان ()1984

املقاطعة

66 420
بومي
255 813
بون
48 399
رببولو
159 648
راند باسا
راند كيب ماونت 79 322
63 028
راند يده
62 791
راند كرو
199 242
لوفا
__________

النسبة امل وية علرى النسربة امل ويرة علرى
الكثافة
الكثافة
املس ر ررتوى ال ر رروطين املسر ر ررتوى الر ر رروطين املساحة
(بامليل املرب ) ()2008( )1984
()2008
السكان ()1984( )2008
84 119
333 481
83 388
221 693
127 076
125 258
57 913
276 863

3.2
12.2
2.3
7.6
3.8
3.0
3.0
9.5

2.4
9.6
2.4
6.4
3.7
3.6
1.7
8.0

( )47وكال ر ر ر ر ر ر ررة املخ ر ر ر ر ر ر ررابرات املركزي ر ر ر ر ر ر ررة كت ر ر ر ر ر ر رراق الوق ر ر ر ر ر ر ررائ العاملي ر ر ر ر ر ر ررة :ليربي ر ر ر ر ر ر ررا

746
3 380
3 843
3 017
1 846
4 191
1 504
3 854

89
76
13
53
43
15
42
52

113
99
22
73
69
30
39
72

(The World Factbook: Liberia

( https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/li.htmlآخ ررر زي ررارة إ ه ررذا املوقر ر

يف  23تءرين الثاين/نوفمرب [ )2015املءار إليي فيما يلي باسم "كتاق الوقائ العاملية"].
( )48تبلر الكثافررة السرركانية يف بلرردان اجلروار مثررل سررياليون وكرروت ديفروار  177و 143نسررمة للميررل املربر علررى
التوايل .تعداد السكان واإلسكان احلاشية  2الصفحتان  6و.10
( )49تعداد السكان واإلسكان احلاشية  2الصفحتان .11-10
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املقاطعة

السكان ()1984

مر ييب
مرييالند
مونتسريادو
نيمبا
ريفر سيس
ريفر ي
سينوي
المجموع الوطن

151 792
69 267
491 078
313 050
37 849
39 782
64 147
2 101 628

النسبة امل وية علرى النسربة امل ويرة علرى
الكثافة
الكثافة
املس ر ررتوى ال ر رروطين املسر ر ررتوى الر ر رروطين املساحة
(بامليل املرب ) ()2008( )1984
()2008
السكان ()1984( )2008
209 923
135 938
1 118 241
462 026
71 509
66 789
64 147
3 476 608

7.2
3.3
23.4
14.9
1.8
1.9
3.1
100.0

6.0
3.9
32.2
13.3
2.1
1.9
2.9
100.0

1 039
887
726
4 460
2 183
1 974
3 770
37 420

146
78
676
70
17
20
17
56

202
153
1 540
104
33
34
27
93

املصدر :التعداد الوطين للسكان واإلسكان لعام ( 2008الصفحة .)10

 -26نسم العمر ونوع الجنو .ترتف نسبة األطفال والءباق برش سركان ليربيرا ذلرك أن
ما يقرق من  42يف املائرة مرن السركان تقرل أعمرارهم عرن  15عامرا ويترألف أكثرر مرن  35يف
()50
املائررة مررن السرركان مررن الءررباق الررذين ت ررتاو أعمررارهم بررش  15و 34عام ر ا  .وتقررل إورراالا
أعمار ما يقرق من  77يف املائة من الليبرييش عن  35عاما .ونسبة الرجال إ النسراء متسراوية
متام ا على املستوى الوطين وتبل نسبة نو اجلنس على املستوى الوطين يف البلد .100.2

اجلدول 2
الترويبة العمرية وتوزيع الجنسين )2008
العدد اإلوايل

الف ة العمرية

األش ر ر ر ر ر ررخاا ال ر ر ر ر ر ررذين تق ر ر ر ر ر ررل 1 458 072
أعمارهم عن  15عاما
األشر ر ر ررخاا الر ر ر ررذين ت ر ر ر ررتاو 718 625
أعمارهم بش  15و 24عام ا
األشر ر ر ررخاا الر ر ر ررذين ت ر ر ر ررتاو 511 490
أعمارهم بش  25و 34عام ا
األشر ر ر ر ررخاا الر ر ر ر ررذين ت ر ر ر ر ررتاو 670 310
أعمارهم بش  35و 64عاما
األشخاا الذين تبلر أعمرارهم 118 111
على  65عاما فأكثر
3 476 608
المجموع

اإلن رراث كنس رربة
م وية

النس ر ر رربة امل وي ر ر ررة
تمو السكان عدد الذكور

ال ررذكور كنس رربة
عدد اإلناث
م وية

41.9

736 834

50.5

721 238

49.5

20.7

351 358

48.9

367 267

51.1

14.7

248 332

48.6

263 158

51.4

19.3

345 951

51.6

324359

48.4

3.4

57 470

48.7

60 641

51.3

-

1 739 945

50.0

1 736 663

50.0

املصدر :التعداد الوطين للسكان واإلسكان (ألف .)4-1

__________

( )50ملحو ة :تعلر حكومة ليربيا "الءباق" بأهنم األشخاا الذين ترتاو أعمارهم بش  15و 35عاما.
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 -27الخصيوةة ومعييدلت النمييو .يبلر معرردل النمرو السرركاين السرنوي احلررايل يف ليربيررا 2.1
يف املائة .وتءري التقديرات إ أني يف حرال اسرتمرار هرذا االجتراه سيتضراعف عردد سركان ليربيرا
حلررول عررام  .)51(2041ويرتفر معرردل اخلصرروبة يف ليربيررا إذ يبلر متوسر ي الرروطين  5.8أطفررال
للم ررأة .وم ر ذلررك كمررا يتبر ورش مررن اجلرردول ال روارد أدنرراه تتفرراوت معرردالت اخلصرروبة والوفيررات
تفاوت ا كبريا بش سكان املناطق احلضرية والريفية.
اجلدول 3
اصياءات المواليييد والوفييات واإللمييا ةييالقراءب والكتاةية اسييم سيكان المنيياط الحضيرية
والريفية )2008
مع ر رردل اخلصر ر روبة معرردل النمررو السرركاين وفي ر رات الرم ر ر وفي ر ررات األمه ر ررات وفي ر ر ررات األطفر ر ر ررال
(ع ر رردد األطف ر ررال (متوسر ر ر ر ر ر الفر ر ر ر ر رررتة (لك ررل ( 1 000لكررل  100 000دون اخلامسرة (لكرل مع ر ر ر رردل اإلمل ر ر ر ررام
بالقراءة (البالغون) مجموع السكان
 1 000طفل)
حالة والدة)
مولود)
)2008-1984
لكل امرأة)
ليربيا
املناطق احلضرية
املناطق الريفية

5.8
4.9
6.5

2.1
-

78
68
84

890
686
1 057

119
95
125

55.9
70.4
50.9

3 476 608
1 633 824
1 842 889

املصدر :وهورية ليربيا برنامت التحول (الصفحتان .)18-17

 -28اجم األسر وتوزيع ا .وفقا لتعرداد لعرام  2008يبلر متوسر حجرم األسررة يف ليربيرا مسرة
أشررخاا( .)52وال خيتلررف حجررم األسرررة عموم را يف املنرراطق الريفيررة ( 5أف رراد) عررن حجمهررا يف املنرراطق
احلضرية ( 4.9أفراد) .وتء لكل األسر الا ترأسها إناث  21يف املائة من كل األسر يف ليربيا(.)53
 -29نسييبة اإلعاليية .ترتف ر إ حررد مررا نسرربة اإلعالررة اإلواليررة( )54إذ تبل ر  .84وتررنخفض
هررذه النسرربة قلرريالا يف أسررر املنرراطق احلض ررية حيرري تبل ر  74ولكنهررا ترتف ر إ  95بررش أسررر
املنراطق الريفيررة( .)55ويرجر ذلررك أساسر ا إ ارتفررا نسرربة األطفرال الررذين تقرل أعمررارهم عررن 15
عام ر ر را (ال ر ررذين يء ر رركلون تقريب ر ر را  42يف املائ ر ررة م ر ررن الس ر رركان) .ويبل ر ر ر جمم ر ررو نس ر رربة املع ر ررالش
(الررذين يعرفررون بررأهنم األشررخاا الررذين تقررل أعمررارهم عررن  15عام را واألشررخاا الررذين تبل ر
أعمارهم  65عاما فأكثر)  45.3يف املائة من جممو السكان.
__________

()51
()52
()53

()54
()55

GE.16-13569

تعداد السكان واإلسكان احلاشية  2الصفحة .4
املرج نفسي الصفحة .8
املعهر ر ررد الليبر ر ررريي لمحصر ر رراء وخر ر رردمات املعلومر ر ررات اجلغرافير ر ررة تقرير ر ررر الدراسر ر ررة االستقصر ر ررائية للقر ر رروى العاملر ر ررة
لع ر ر ر ر ر ر ررام  2010الص ر ر ر ر ر ر ررفحة  )2011( 14مت ر ر ر ر ر ر ررا يفhttp://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--- :
( dgreports/---stat/documents/presentation/wcms_156366.pdfآخررر زيررارة إ ه ررذا املوق ر يف  23تء ررين
الثاين/نوفمرب [ )2015املءار إليي فيما يلي باسم "الدراسة االستقصائية للقوى العاملة"].
تع رور بأهنررا عرردد املعررالش بررش كررل  100شررخص يف عمررر العمررل املن ررتت (األشررخاا الررذين ت ررتاو أعمررارهم
بش  15و 64عام ا).
الدراسة االستقصائية للقوى العاملة احلاشية  53الصفحة .14
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 -30التجالييات الوطنييية للمواليييد والوفيييات ةمييرور الوق ي  .حققررت ليربيررا يف السررنوات
العديرردة املامررية تقرردما كبرريا يف احلررد مررن معرردالت الوفيررات النفاسررية ووفيررات الرمر واألطفررال.
وفيمررا بررش عررامي  2008و 2012ا فررض عرردد وفيرات الرمر الررذين تقررل أعمررارهم عررن سررنة
واح رردة إ النص ررف تقريب ر ا كم ررا ا ف ررض ع رردد وفي ررات األطف ررال دون اخلامس ررة .واجته ررت أيض ر ا
معدالت الوفيات النفاسية وخصوبة املراهقش حنو اهلبوأ يف سنوات ما بعد احلرق.
اجلدول 4
التجالات الوطنية للمواليد والوفيات )2013-2009
العدد السنوي للمواليد (باآلال )
العدد السنوي لوفيات األطفال دون اخلامسة (باآلال )
معدل وفيات األطفال دون اخلامسة (لكل  1 000مولود)
معدل وفيات الرم دون سنة واحدة (لكل  1 000مولود)
حي)
معدل الوفيات النفاسية لكل  100 000مولود ّ
العمر اإلوايل املتوق عند الوالدة (بالسنوات)
إوايل معدل اخلصوبة (عدد حاالت الوالدة لكل امرأة)
معرردل خص رروبة امل رراهقش (عرردد حرراالت ال رروالدة لكررل  1 000ام ررأة ي ررتاو
عمرها بش  15و 19عام ا) (البنك الدويل)

2009

2010

2011

2012

2013

149
16
112
80
990
59
5.0
132

154
15
103
74
770
59
5.2
127

157
12
78
58
57
5.2
122

150
11
75
56
60
4.9
117

152
10
71
54
640
61
4.8
114

املصادر :منظمررة األمررم املتحرردة لل فولررة (اليونيسرريف) وم ر األطفررال يف العررا 2015-2010ا ميش ررات
البنك الدويل للتنمية (كانون األول/ديسمرب .)2015

 -4اللغة والدين والثقافة
 -31اللغة .اللغة الرمسية لليربيا هي اإلنكليزيرة .ويرتكلم معظرم الليبرييرش هلجرة حمليرة مرن اللغرة
اإلنكليزية .ويتحدث كثري من الليبرييش أيضا لغات أصلية يزيد عددها على  20لغة(.)56

 -32ال ييدين .تع رري يف ليربي ررا أ لبيررة مس رريحية كب رررية تءرركل  85.6يف املائ ررة م ررن الس رركان.
وتوجررد أقليررة مسررلمة متثررل  12.2يف املائررة .وميررارم أقررل مررن  1يف املائررة مررن السرركان ديانررات
تقليدية أفريقية ( 0.6يف املائة) أو ديانات أخرى ( 0.2يف املائرة) .وميثرل السركان الرذين ليسرت
لديهم أي انتماءات دينية  1.5يف املائة( .)57وينص الدستور على حرية الدين(.)58

__________

( )56التقرير النهائي للجنة احلقيقة واملصاحلة احلاشية  10الصفحة .13
( )57تعداد السكان واإلسكان احلاشية  2الصفحتان .86-85
( )58الدستور الليبريي املادة .14
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 -33الثقافيية .يتررألف سرركان ليربيررا مررن  17ف ررة عرقيررة علررى األقررل( )59أكربهررا واعررة كبيررل
( 20.3يف املائررة) وباسررا ( 13.4يف املائررة) و ريبررو ( 10يف املائررة) وجيررو ( 8يف املائررة) ومررانو
( 7.9يف املائررة) وكرررو ( 6يف املائررة) .وشر وكل الليبرييررون األمريكيررون علررى مررر تررارخيهم أقررل مررن 5
يف املائة من السركان( .)60وباإلمرافة إ ذلرك توجرد أقليرات ال برأم ةرا مرن اللبنرانيش واهلنرود
فضرالا عرن عردة آال مرن املغرتبرش مرن وير أحنراء املعمرورة( .)61رري أن الدسرتور الليبرريي يررنص
على أن تكون املواطنة مقصورة على "من كان زجني ا أو من أصل زجني"(.)62

اجلدول 5
النتماء العرق
االنتماء العرقي

)2008

باسا
بيل
داي
باندي
جيو
وال
ريبو
كبيل
كيسي
كران
كرو
لورما
ماندينغو
مانو
مندي
سابو
فاي
واعات ليبريية أخرى
واعات أفريقية أخرى
واعات ري أفريقية

العدد اإلوايل

النسبة امل وية من سكان البلد

466 477
26 516
11 783
105 250
276 923
152 925
348 758

13.4
0.8
0.3
3.0
8.0
4.4
10.0

705 554
167 980
139 085
209 993
178 443
110 596
273 439
46 413

20.3
4.8
4.0
6.0
5.1
3.2
7.9
1.3

43 327
140 251
20 934
47 453
4 508

1.2
4.0
0.6
1.4
0.1

املصدر :التعداد الوطين للسكان واإلسكان (الصفحتان .)90-89

__________

()59
()60
()61
()62
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مبا يف ذلك واعة الليبرييش األمريكيش اإلثنية.
ال يءكل الليبرييون األمريكيون ف ة إثنية منفصلة يف تعداد عام  .2008ولذلك يتع وذر حساق أعدادهم بدقة.
وكالة املخابرات املركزية كتاق الوقائ العاملية احلاشية .47
الدستور الليبريي املادة (27ق).
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 -5القتصاد والعمالة
 -34لمحة عامة .كانت ليربيا قبل نءوق النزا املدين علرى وشرك أن تصربح اقتصرادا متوسر
الدخل .وفيما بش عامي  1955و 1975بل متوسر معردل منرو النراتت احمللري اإلورايل السرنوي
أكث ررر م ررن س رربعة يف املائ ررة ووص ررل نص رريب الف رررد م ررن الن رراتت احملل رري اإلو ررايل حل ررول ع ررام 1980
إ  1765دوالرا أمريكيرا( )63وهررو مسررتوى تبلغرري ليربيررا منررذ ذلررك احلررش بررالر م لررا حققترري مررن
منررو كبررري يف سررنوات مررا بعررد احلرررق .ومر ذلررك يسررتفد كثررري مررن السرركان الليبرييررش خررالل تلررك
السنوات من النمو الرذي كران مردفوع ا يف جانرب كبرري منري بصرادرات خرام احلديرد وامل راأ والسرل
األخرى .واستحوذ أقل من  4يف املائة من الليبرييش على ما يقرق من  60يف املائة من ثروة البلرد
و ّأدى ذلك إ تفاوتات كبرية يف الدخل وارتفرا يف مسرتويات الفقرر وشركل عرامالا رئيسريا سراهم
يف اندال االم رابات املدنية الحق ا يف ليربيا( .)64ويف أعقاق انقالق عرام  1980تراجر النمرو
االقتص ررادي تراجعر ر ا سر رريع ا يف ررل انكم ررا االس ررتثمار األجن رريب .واهن ررار االقتص رراد جر رراء احل ررروق
األهليررة يف الفرررتة مررن عررام  1989حررن عررام  .2003ود لمرررت البنيررة األساسررية احلامسررة ال سرريما
حول مونروفيا و تعد متاما إ ما كانت عليي .وم ذلك شهدت ليربيا منوا اقتصاديا م رردا بعرد
اتفراق السرالم الءرامل لعررام  .2003وفيمرا برش عررامي  2006و 2010علرى سربيل املثررال ازداد
الناتت احمللي اإلوايل مبعدل سنوي بل يف املتوسر  7يف املائرة برالر م مرن أن أداء أنءر ة التصردير
واالستثمار الرئيسية يصل إ مستويات ما قبل احلرق( .)65وكما يتب ورش مرن اجلردول الروارد أدنراه
بل ر ر معر رردل منر ررو النر رراتت احمللر رري اإلور ررايل السر ررنوي فيمر ررا بر ررش عر ررامي  2008و( 2013باسر ررتثناء
ع ر ررام  )2011أكث ر ررر م ر ررن  10يف املائ ر ررة وازداد نص ر رريب الف ر رررد م ر ررن الن ر رراتت احملل ر رري اإلو ر ررايل من ر ررذ
عررام  2008مبقرردار الضررعف تقريب ر ا .وسررو يعتمررد النمررو يف املسررتقبل اعتمرراداكب رريا علررى اإلدارة
احلصيفة واملنصفة لثروة ليربيا من املوارد ال بيعيرة واحلفراظ علرى السرالم واألمرن يف البلرد .وتعرد ليربيرا
حاليا دولة هءة حسب معايري منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي(.)66

__________

()63
()64
()65
()66
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بالقيمة الثابتة لتعادل القوة الءرائية.
برنامت التحول احلاشية  2الصفحة .2
املرج نفسي .الصفحتان  2و.9
منظمررة التعرراون والتنميررة يف امليرردان االقتصررادي تقريررر حرراالت اهلءاشررة ( REPORT

FRAGILITY

OF

STATES

) (2014متا يف( http://www.oecd.org/dac/governance-peace/conflictandfragility/rf.htm/ :آخرر زيرارة
إ هذا املوق يف  23تءرين الثاين/نوفمرب .)2015
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اجلدول 6
اتجالات النمو القتصادي )2014-2010
2010

2013

2011

2012

الناتت احمللي اإلورايل (بالقيمرة احلاليرة 1 292 697 080
للدوالر األمريكي)

1 545 400 000

1 946 500.00 1 733 828 404.7

2014
2 027 000 000

معر ر رردل منر ر ررو النر ر رراتت احمللر ر رري اإلور ر ررايل 6.1
(النسبة امل وية السنوية)

8.2

8.0

8.7

0.5

نصيب الفرد من النراتت احمللري اإلورايل 326.6
(بالقيمة احلالية للدوالر األمريكي)

378.8

414.2

453.3

461.0

الدخل القومي اإلورايل طريقرة أطلرس 991 314 491
(القيمة احلالية بالدوالر األمريكي)

1 320 785 057

1 508 153 233

1 606 704 795

1 641 098 423

نص ر ر رريب الفر ر ر رررد م ر ر ررن الر ر ر رردخل القر ر ر ررومي 250
اإلوايل طريقة أطلس (دوالر أمريكي)

320

360

370

370

الرردخل القررومي اإلوررايل بتعررادل القرروة 2 330 843 144
الءرائية (بالقيمة احلالية للدوالر الدويل)

2 747 378 537

2 994 214 789

3 063 457 349

3 088 978 705

نص ر رريب الف ر رررد م ر ررن ال ر رردخل القر ر ررومي 590
اإلور ر ر ررايل بتع ر ر ر ررادل القر ر ر رروة الء ر ر ر ررائية
(بالقيمة احلالية للدوالر الدويل)

670

710

710

700

تضخم األسرعار االسرتهالكية (النسربة 7.3
امل وية السنوية)

8.5

6.8

7.6

9.8

املصدر :ميشرات التنمية للبنك الدويل (كانون األول/ديسمرب .)2015

 -35ةرنييامج التحييول .أطلقررت حكومررة ليربيررا يف عررام " 2012برنررامت التحررول" كجررزء مررن
ر يررة هنضررة ليربيررا  2030ةررد وم ر ليربيررا علررى طريررق حتقيررق مركررز الرردخل املتوس ر حلررول
عررام  .2030ويسررتند برنررامت التحررول إ األسررس الررا أرسررتها االس ررتاتيجية الليبرييررة للحررد مررن
الفقررر للفرررتة  2011-2008الررا ركررزت علررى االنتقررال مررن اإلعمررار ال ررار يف مرحلررة مررا بعررد
النزا إ اإلنعا االقتصادي .وميثل برنامت التحول اسرتاتيجية وطنية شاملة واسعة تضم العديد
من "الركائز" الرئيسية الا تء لكل أسس التنمية املسرتدامة يف ليربيرا وهري السرالم واألمرن وسريادة
القررانون (الركيررزة األو )ا والتحررول االقتصررادي (الركيررزة الثانيررة)ا والتنميررة البءررية (الركيررزة الثالثررة)ا
واحلكم وامليسسات العامرة (الركيرزة الرابعرة)ا والقضرايا الءراملة األخررى املتصرلة حقروق اإلنسران
والف ات الضعيفة وقضايا انعدام املساواة (الركيزة اخلامسة) .وسو يعتمد تنفيذ برنامت التحول
علرى وير الروزارات والوكراالت احلكوميرة وسررو يت لرب جناحري التزامرا طويرل األجرل واسررتثمارا
من جانب العناصر الفاعلة احمللية والءركاء الدوليش(.)67
__________

( )67انظر عموماا برنامت التحول احلاشية .2
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 -36المساعدب اإلنمائية والدين العا  .اعتمدت ليربيرا بءركل كبرري علرى املسراعدة اإلمنائيرة
يف أعقاق النرزا املردين .وتلقرت ليربيرا فيمرا برش عرامي  2003و 2012مرا جمموعري  5.1مليرار
دوالر أمريكرري يف شرركل مسرراعدة إمنائيررة رمسيررة (وهررو مررا جعلهررا حتتررل املرتبررة التاسررعة واألربعررش
بءرركل عررام مررن حيرري املسرراعدة اإلمنائيررة الرمسيررة العامليررة) .ويف عررام  2012حصررل البلررد علررى
ما جمموعي  571مليون دوالر أمريكي من املساعدة منها مساعدة إنسانية مبا قيمتي  73مليرون
دوالر أمريكي (لتحتل ليربيا بذلك املرتبة التاسعة والعءرين كأكرب متلقي للمساعدة اإلنسانية يف
عام  .)2012وكانت أكرب جهات ماحنة للمساعدة اإلنسانية يف نفس السنة ميسسات االحتراد
األورويب ( 19ملير ر ررون دوالر) والوالير ر ررات املتحر ر رردة ( 14ملير ر ررون دوالر) وأملانير ر ررا ( 9.3ملير ر ررون
دوالر) .ويف عررام  2014أنءررأت ليربيررا و ينيررا وس ررياليون خ ررة التصرردي لفررريوم إيبرروال وهرري
خ ر ررة إقليمير ررة للتصر رردي ألزمر ررة فر ررريوم إيبر رروال .وت لبر ررت اخل ر ررة  2.27ملير ررار دوالر أمريكر رري
م ررن املس رراعدة اإلنس ررانية فيم ررا ب ررش تءر ررين األول/أكت رروبر وحزيران/يوني رري  .2015ومت ح ررن اآلن
متويل  1.65مليار دوالر أمريكي من هذا املبل (.)68
 -37ووفق ر ر را آلخر ر ررر ميزانير ر ررة وطنير ر ررة (السر ر ررنة املالير ر ررة  )2016/2015بل ر ر ر جممر ر ررو خدمر ر ررة
الرردين  815 528 110دوالرات أمريكيررة منهررا  284 103 443دوالرا أمريكي ر ا مررن الرردين
الداخلي و 531 424 667دوالرا من الدين اخلرارجي( .)69وأمترت ليربيرا برنرامت ختفيرف ديرون
أشد الدول مديونية يف عرام  2010وحصرلت علرى ختفيرف لرديوهنا بقيمرة تزيرد علرى  4.6مليرار
دوالر أمريكي وهو ما ّأدى تقليص دينها العام بأكثر من  90يف املائة وبنحو  15يف املائرة مرن
الناتت احمللي اإلوايل(.)70

__________

( )68دائر ر ر ر ر ر ر رررة التتب ر ر ر ر ر ر ر ر املر ر ر ر ر ر ر ررايل "تفءر ر ر ر ر ر ر رري فر ر ر ر ر ر ر ررريوم إيبر ر ر ر ر ر ر رروال  -ر ر ر ر ر ر ر رررق أفريقير ر ر ر ر ر ر ررا  -نيسر ر ر ر ر ر ر رران/أبريل "2014

( https://fts.unocha.org/pageloader.aspx?page=emerg-emergencyDetails&emergID=16506آخر زيارة إ
هذا املوق يف  8كانون األول/ديسمرب .)2015

( )69وزارة املاليررة والتخ رري اإلمنررائي امليزانيررة الوطنيررة للسررنة املاليررة  2015-2014حكومررة وهوريررة ليربيررا 384
([ )2014املءار إليها فيما يلي باسم "امليزانية الوطنية"].
( )70صررندوق النقررد الرردويل ليربيررا تفرروز مببل ر  4.6مليررار دوالر أمريكرري مررن صررندوق النقررد الرردويل ختفيف راا لررديوهنا

البن ررك ال رردويل

(Bank

World

IMF,

from

Relief

Debt

in

Billion

$4.6

Wins

)Liberia

( http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2010/car062910a.htmآخر زيارة إ هذا املوق يف 23
تءرين الثاين/نوفمرب .)2015
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اجلدول 7
مؤشرات المساعدب اإلنمائية والدين العا )2013-2009
2010

2011

2012

2013

2009
املس رراعدة اإلمنائي ررة الرمسي ررة الص ررافية 512 570 000
املس ررتلمة (بالقيم ررة احلالي ررة لل رردوالر
األمريكي)

1 417 010 000

764 840 000

570 970 000

534 220 000

املساعدة اإلمنائية الرمسيرة الصرافية 50.7
املسر ر ررتلمة (النس ر ر رربة امل وي ر ر ررة م ر ر ررن
الدخل القومي اإلوايل)

127.3

53.8

36.1

32.5

نصريب الفررد مرن املسراعدة اإلمنائيررة 134
الرمسي ررة الص ررافية املس ررتلمة (بالقيم ررة
احلالية للدوالر األمريكي)

358

187

136

124

جمم ررو أرص رردة ال ررديون اخلارجي ررة 1 850 282 000
(باألس ر ر ر ر ر ررعار احلالي ر ر ر ر ررة لل ر ر ر ر رردوالر
األمريكي يف تاريخ التسليم)

418 852 000

448 431 000

487 147 000

541 530 000

جمم ر ر ر ررو دي ر ر ر ررن احلكوم ر ر ر ررة املركزي ر ر ر ررة -
(النسر رربة امل وير ررة مر ررن النر رراتت احملل ر رري
اإلوايل)

-

0.5

0.4

-

جممر ر ررو خدمر ر ررة الر ر رردين (النسر ر رربة 2.7
امل وي ر ر ررة م ر ر ر ررن ص ر ر ر ررادرات الس ر ر ر ررل
واخلدمات والدخل األساسي)

0.6

0.2

0.3

0.3

املصدر :ميشرات التنمية للبنك الدويل (كانون األول/ديسمرب .)2015

 -38الم ي يوارد الطبيعيي يية والزراعي يية .تزخر ررر ليربير ررا بر ررالكثري مر ررن امل ر روارد ال بيعير ررة اهلامر ررة لنموهر ررا
االقتصر ررادي حام ر ررا ومسر ررتقبالا .وتتمثر ررل الروافر ررد احلالير ررة لالقتصر رراد الليبر ررريي يف التعر رردين والزراعر ررة
والتجارة .وتنعم ليربيا رواسب معدنية نيرة مبرا فيهرا خرام احلديرد واملرام والرذهب .وبردأت أيضر ا
يف التنقيب عن البرتول .وليربيا نية أيضا مبواردها اخلءبية حيري تغ ري الغابرات امل ررية زهراء 45
يف املائررة مررن مسرراحتها (أكثررر مررن  42 000كيلررومرت مرب ر )( .)71بيررد أن هنررا بعررض خمرراطر إزالررة
الغابات بسبب االتفاقات اخلاصة مبنح امتيازات كبرية يف جمال الزراعة وق األخءاق.
 -39و ترووز فوائررد تلررك املروارد توزيعرا متكاف را برش السرركان الليبرييررش علرى مررر الترراريخ .ويررنص
دسررتور  1986علررى أن "ترردير اجلمهوريررة مبررا يتفررق مر مبرراد احلريررة الفرديررة والعدالررة االجتماعيررة
الررا يررنص عليهررا هررذا الدسررتور االقتصرراد الرروطين واملروارد ال بيعيررة يف ليربيررا علررى حنررو يكفررل أقصررى
مءرراركة لكنررة مررن امل رواطنش الليبرييررش علررى قرردم املسرراواة مررن أجررل النهررو بالرفرراه العررام للءررعب
__________

( )71برنامت التحول احلاشية  2الصفحة .15
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الليبررريي والتنميررة االقتصررادية لليربيررا"( .)72واختررذ البلررد خ روات ملموسررة حنررو تنفيررذ هررذه األحكررام
الدس ررتورية م ررن خ ررالل إط ررالق مب ررادرة الء ررفافية يف جم ررال الص ررناعات االس ررتخراجية مبوج ررب ق ررانون
تءريعي صادر يف عرام  2009للمسراعدة علرى مرمان دفر وير إيررادات املروارد ال بيعيرة يف البلرد
بصرورة ميكرن التحقررق منهرا وحصررها علررى النحرو الواجررب واسرتخدامها لصراني وير الليبرييرش علررى
قدم املساواة وبصورة مستدامة( .)73وتءار ليربيا أيض ا يف عملية كيمربيل منذ عام .)74(2007
 -40والزراعة هي املصدر الرئيسي للعمل يف ليربيا .وتءمل املنتجات الزراعية امل اأ والر،
والكاك رراو واألرز والكس ررافا وزي ررت النخي ررل ول ررب النخي ررل وقص ررب الس رركر وامل رروز وامل رروز
األفريقرري واملاشررية والرردواجن .وتزخررر ليربيررا أيض را مب روارد حريررة شررديدة الث رراء( .)75ويتمت ر البلررد
ب مكانات زراعية كبرية للغاية بالر م من أن هذه اإلمكانات ري مستغلة متاما .وال يستغل حاليا
سرروى مسررة يف املائررة مررن مسرراحة األرامرري يف الزراعررة الدائمررة وال يسررتخدم الررري إال يف أقررل
من  1يف املائة .وحققت عدة امتيازات زراعية كبرية مثل مزار فريسرتون ومرزار ولردن فريوليروم
لزيت النخيل إنتاجا كبريا من األرامي وتء لكل حصة كبرية من املءاري الزراعية يف ليربيرا .رري
أن زراع ررة احلي ررازات الص ررغرية تقي رردها عوام ررل تء ررمل انع رردام ف رررا احلص ررول عل ررى االئتمان ررات
واآلالت الزراعية واألمسدة ومرافق جتهيرز األ ذيرة وترردي حالرة البنيرة األساسرية الالزمرة للنقرل.
و ّأدى أيض ر ا االفتق ررار إ أم ررن حي ررازات األرام رري إ من ر بع ررض الليبريي ررش م ررن لارس ررة الزراع ررة.
ونتيجررة لررذلك ف ر ن أقررل مررن نصررف السرركان اليرروم يعررانون انعرردام األمررن الغررذائي( .)76ويعتمررد
السكان اعتمادا كبريا على أسواق األ ذية األجنبيرة (تسرتورد ليربيرا مرا يصرل إ ثلثري احتياجاهترا
مرن الغرذاء) .واعتبرارا مرن عرام  2010اعتررب املردخول الغرذائي لردى واحرد وأربعرش يف املائرة مررن
السكان دون املستويات املقبولة(.)77
 -41معيدلت الفقيير وتفيياوت الييد ل .مرا زالررت ليربيرا حالير ا بلرردا مرنخفض الرردخل وتعتمررد
بء رردة عل ر رى املس رراعدة اخلارجي ررة .ويف ع ررام  2014ص ر رنلفت ليربي ررا يف املرتب ررة  174م ررن 186

__________

()72
()73
()74
()75
()76

()77
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الدستور الليبريي املادة .7
قانون إنءاء مبادرة الءفافية يف جمال الصناعات االستخراجية الذي اعتمد يف  10متوز/يوليي  2009البند .1-3
انظ ررر عملي ررة كيم ررربيل ( http://www.kimberleyprocess.com/en/Liberiaآخ ررر زي ررارة إ ه ررذا املوقر ر يف 23
تءرين الثاين/نوفمرب .)2015
برنامت التحول احلاشية  2الصفحة .15
املرج ر نفس رري الصررفحتان  .77-76ملحو ررة :د لم ررر كثررري م ررن سررجالت ملكي ررة األرام رري اخلاصررة أثن رراء احل رررق.
وباإلمافة إ ذلك طبوقت ليربيا على مر تارخيها إطارا قانوني ا مزدوج ا استخدمت فيي نظامي القانون العام والقانون
العريف .ومبوجب القانون العرام تكرون حيرازة األرامري مرياثيرة م لقرة وختضر لسرائر وسرائل امللكيرة اخلاصرة ولكنهرا
مبوجب القانون العريف تكون للوكة علرى املءرا ا وتسربب ذلرك يف نزاعرات بءرأن أحقيرة امرتال األرامري يف كثرري
من أحناء ليربيا .وتءر جلنة األرامي على جهود توميح قانون حيازة األرامي وإصال األرامي يف ليربيا.
وهوريررة ليربيررا حالررة انعرردام األمررن الغررذائي والتغررذوي يف ليربيررا ( 3تء ررين األول/أكترروبر  )2010متررا يف:

( http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp231357.pdfآخ ررر زي ررارة إ ه ررذا
املوق يف  23تءرين الثاين/نوفمرب .)2015
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يف دليل التنميرة البءررية .رري أن هرذا التصرنيف يعكرس تقردما بواقر عراين درجرات عرن تصرنيفها
ال ر ررذي احتل ر ررت في ر رري املرتب ر ررة  182يف ع ر ررام  .)78(2011وتء ر ررري التق ر ررديرات إ أن م ر ررا يق ر رررق
مررن  300 000أسرررة (أي  48يف املائررة مررن األسررر علررى الن رراق الرروطين) مصرنوفة يف ف ررة األسررر
الررا تعرري يف فقررر مرردق ( )79وتعرري نسرربة أخرررى تبلر  16يف املائررة مررن األسررر دون خر الفقررر
امل لررق ومعورمررة خل ررر الوقررو يف الفقررر املرردق ( .)80وي رزاول زهرراء  85يف املائررة مررن القرروة العاملررة
النء ر ر ة أعم رراالا هء ررة وتفتق ررر إ األم ررن ال ررو يفي أو ال تتمت ر ر باس ررتحقاقات مث ررل املعاش ررات
التقاعديررة أو التررأمش الصررحي( .)81وص رنوف برنررامت األمررم املتحرردة للمسررتوطنات البء ررية مدينررة
مونروفيا يف ذيل ميشر ازدهار املدن والحس أن  68.3يف املائة من السكان الليبرييش يف املناطق
احلضرية كانوا يعيءون حن عام  2009يف أحياء فقرية(.)82
 -42مؤش يرات المسييتوي المعيش ي والنفقييات األس يرية .تءررري التقررديرات إ أن  9.8يف
املائرة فقر مرن السركان ميكرنهم احلصررول علرى الكهربراء( )83وال يتصرل باإلنرتنرت سرروى  0.5يف
املائة من السكان( .)84ووفقا للتعداد الوطين لعام  2008فر ن ملكيرة كثرري مرن املرافرق األساسرية
ووسائل النقل منخفضة عموما بدرجة كبرية .وملكية األصرول األساسرية احملرددة يف التعرداد (مثرل
حءررايا األسرّررة وأجهررزة املررذيا واألثرراث األساسرري) منخفضررة جرردا حيرري يبلر متوسر املعرردل
ال رروطين لقص ررور األص ررول األساس ررية  85يف املائ ررة تقريب ر ر ا .كم ررا ت ررنخفض ملكي ررة األص ررول ر ررري
األساس ررية عل ررى النح ررو احملر ردود يف التع ررداد (مث ررل أجه ررزة التلف رراز واملركب ررات وال رردراجات اآللي ررة
واهلوات ررف اخللوي ررة) ويبل ر املع رردل ال رروطين لقص ررور األص ررول ررري األساس ررية  96يف املائ ررة تقريب را.
ويغ رري ميشررر االحتياجررات األساسررية ررري امللبّرراة  61.5يف املائررة مررن السرركان علررى املسررتوى
الرروطينا ويزيررد هررذا الرررقم كث رريا يف املقاطعررات املنعزلررة جغرافي ر ا الررا ال توجررد فيهررا وسررائل للنقررل
وتضرريق فيهررا فرررا العمررل (أعلررى معرردل هلررا هررو  82يف املائررة يف مقاطعررة ريفررر سرريس وتليهررا
مباش رررة مقاطع ررة ران ررد ك رررو ال ررا يبلر ر فيه ررا املع رردل  78يف املائ ررة و رببول ررو وريف ررر رري حي رري
املعدل  75يف املائة لكل منهما)(.)85
__________

()78
()79
()80
()81
()82
()83

برنامت األمم املتحدة اإلمنائي تقارير التنمية البءرية (.)2014-2011
برنامت التحول احلاشية  2الصفحة .69
املرج نفسي.
املرج نفسي.
برنامت األمم املتحدة للمستوطنات البءرية حالة مدن العا  2013/2012الصفحتان .124-123
تقر ر ررديرات عر ر ررام  .2012ميش ر ر ررات التنمير ر ررة للبنر ر ررك ال ر ر رردويل (كر ر ررانون األول/ديسر ر ررمرب  )2015متاح ر ر ررة يف:

( http://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS?display=defaultآخ ر ررر زي ر ررارة إ ه ر ررذا املوقر ر ر

يف  7كانون األول/ديسمرب .)2015
( )84برنامت التحول احلاشية  2الصفحة .12
( )85املرج نفسي الصفحتان .21-20
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اجلدول 8
ملكية المراف ووسائل النقل )2008
املرافق/وسائل النقل

النسبة امل وية ألسر املناطق احلضرية

النسبة امل وية ألسر املناطق الريفية

النس ر ررب امل وي ر ررة لك ر ررل ألس ر ررر
على املستوى الوطين

املركبات
الدراجات اآللية
اهلواتف اخللوية
أجهزة التلفاز
أجهزة املذيا
أجهزة التربيد
األثاث
احلءايا

4.9
4.9
50.9
13.9
51.0
3.3
31.8
76.1

0.5
1.4
10.1
1.3
29.9
0.5
17.2
40.1

2.6
3.1
30.0
7.4
40.2
1.8
24.3
57.7

املصدر :التعداد الوطين للسكان واإلسكان لعام ( 2008ألف.)294 9-

 -43ويض ر ر آخر ررر تقير رريم ملعام ررل جير ررين ( )2007البلر ررد عن ررد  .)86(36.5وأشر ررارت األسر ررر
الليبرييررة إ أهنررا تنفررق يف املتوس ر  53.3يف املائررة مررن جممررو دخلهررا علررى الغررذاء و 46.7يف
املائة على النفقات رري الغذائيرة مثرل النقرل ( 9.3يف املائرة) والرعايرة الصرحية ( 6.7يف املائرة)
وامللبس ( 4.8يف املائة) واالتصاالت ( 3.8يف املائة) واإلسكان ( 2يف املائة).
 -44مؤش ي ي ي يرات العمي ي ي ييل .مر ر ر ررن بر ر ر ررش جممر ر ر ررو السر ر ر رركان البر ر ر ررال عر ر ر ررددهم 3 476 608
يعر ر ررد ( 1 804 000أي  51.9يف املائ ر ر ررة م ر ر ررن جمم ر ر ررو السر ر رركان) مس ر ر ررتوفش لء ر ر ررروأ العم ر ر ررل
(حمر ررددون بر ررأهنم يبلغ ر ررون مر ررن العمر ررر  15عام ر را فر ررأكثر) .ومر ررن ب ر ررش السر رركان املر رريهلش تء ر رركل
نسبة  62.8يف املائة جزءا من القروة العاملرة النءر ة الرا تعتررب نسربة  96.3يف املائرة منهرا صراحبة
نءاأ اقتصادي(.)87

__________

( )86ميشرات التنمية للبنك الدويل متاحة يف:
http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?page=1&display=default

كانون األول/ديسمرب .)2015
( )87الدراسة االستقصائية للقوى العاملة احلاشية  53الصفحة ‘.‘13
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اجلدول 9
مؤشرات سوق العمل  -األعداد المطلقية األشيخاا الي ين يبلغيون مين العمير  15عامياً)
)2010

ليربيا
املناطق احلضرية
املناطق الريفية
الذكور
اإلناث
مونروفيا الكربى

سكان ميهلون

قوة عاملة

سكان ري عاملش

سكان عاملون

سكان عاطلون
عن العمل

1 804 000
932 000
873 000
849 000
956 000
569 000

1 133 000
512 000
621 000
561 000
573 000
301 000

671 000
420 000
251 000
288 000
383 000
269 000

1 091 000
484 000
607 000
542 000
549 000
281 000

42 000
28 000
14 000
19 000
23 000
20 000

املصدر :الدراسة االستقصائية للقوى العاملة لعام ( 2010الصفحة ‘.)‘13

 -45ووفق ا للتعريف الردويل "املو وسر " للب الرة( )88يبلر معردل الب الرة يف ليربيرا  3.7يف املائرة
تقريبرا( .)89ويعمررل مررا يقرررق مررن ثالثررة أربررا مليررون شررخص يف الق ررا ررري الرمسي(الررذي يءررمل
الزراعررة) يف ليربيررا وميثررل ذلررك عانيررة وسررتش يف املائررة مررن وي ر األعمررال يف البلررد .والعمررل ررري
الرمسي هو األكثر شيوع ا يف املناطق الريفية (ويستأثر مبا نسبتي  75يف املائة من كل فررا العمرل
يف املناطق الريفية) مقارنة باملناطق احلضرية (الا تستأثر مبا نسبتي  59.3يف املائرة مرن كرل فررا
العمرل) وتزيرد النسربة برش النسراء ( 74.7يف املائرة) عنهرا برش الرجرال ( 61.3يف املائرة) .وتبلر
نسرربة العمررل اهلر الررذي يعرور بأنرري األشررخاا الررذين يعملررون ألنفسررهم (املءررتغلون حلسرراةم
اخلاا) أو الذين ال يتقامون أجرا لقاء العمل يف األسرة (العمال املساكون من األسررة) 77.9
يف املائررة علررى املسررتوى الرروطينا وينتءررر ذلررك مرررة أخرررى علررى ن رراق أوس ر يف املنرراطق الريفيررة
( 86.1يف املائ ررة) مقارن ررة باملن رراطق احلضر ررية ( 67.5يف املائ ررة) وب ررش النس رراء  87.3يف املائ ررة)
مقارنة بالرجال ( 68.3يف املائرة) .ومبوجرب دسرتور عرام  1986يقر علرى حكومرة ليربيرا الترزام
بأن "توجي سياستها حنرو مرمان فررا العمرل وكسرب الررزق لكرل مواطنيهرا دومنرا متييرز يف رل
رو عادلة وإنسانية وحنو تعزيز السالمة والصحة ومرافق الرفراه يف العمرل"( .)90رري أن تنفيرذ
هذا احلكم ين وي على حتديات نظرا الرتفا معدالت العمل ري الرمسي يف البلد.

__________

( )88املرج ر نفسرري ("التعريررف ‘الرردقيق‘ للب الررة يءرررتأ أال يكررون للءررخص أي عمررل يف الفرررتة املرجعيررة وأن يكررون متاح را
للعمرل وأن يكررون باحثرا عررن عمررل .وهررذا الءرررأ األخررري مت ‘توسرريعي‘ وال يءرركل شرررطا العتبررار الءررخص عرراطالا عررن
العمل .وبالنظر إ أن معظم األشخاا يف البلردان الناميرة ال ميكرنهم حتمرل تكراليف البقراء عراطلش عرن العمرل وعردم
القيرام بررأي عمررل علررى اإلطررالق فر ن مسررتوى الب الررة لريس ميشررا جيرردا هلررذه احلالررة يف سرروق العمررل .ويف االقتصررادات
النامية من املهم النظر إ ميشرات أخرى مثل امليشرات املستمدة من دراسة حالة كل شخص عامل").
( )89املرج نفسي.
( )90الدستور الليبريي املادة .8
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اجلدول 10
مؤشرات سوق العمل الرئيسية )2010
مع رردل العمر ررل مع ر رردل العم ر ررل
معرردل مءرراركة مع ر ر ر ر رردل ع ر ر ر ر رردم نس رربة العم ررل إ
الق ر ر رروة العامل ر ر ررة العمر ررل (النسر رربة السرركان (النسرربة معر رردل الب ال ر ررة اهل ر (النس رربة ر ر ر ر ررري الرمسر ر ر ر رري
(النسبة امل وية)
(النسبة امل وية) امل وية)
امل وية)
(النسبة امل وية) امل وية)
62.8
ليربيا
املناطق احلضرية 54.9
املناطق الريفية 71.2
66.1
الذكور
59.9
اإلناث
مونروفيا الكربى 52.8

37.2
45.1
28.8
33.9
40.1
47.2

60.5
52.0
69.6
63.8
57.5
49.3

3.7
5.5
2.3
3.4
4.1
6.5

77.9
67.5
86.1
68.3
87.3
63.2

68.0
59.3
75.0
61.3
74.7
56.6

املصدر :الدراسة االستقصائية للقوى العاملة لعام ( 2010الصفحة ‘.)‘13

 -46وأهررم شرركل مررن أشرركال العمررل يف ليربيررا هررو الزراعررة الررا متثررل أيض ر ا املصرردر الرئيسرري
للعمل ري الرمسي واهل ويليها البي باجلملة أو جتارة التجزئة.
اجلدول 11
العمييل اسييم قطاعييات النشييا ،الرئيسييية ،ةمييا ف ي كلييس النسييبة المموييية للعمييل ال ي ،
اسم نوع الجنو )2010
الق ا

جممو العدد

508 000
الزراعة واحلراجة وصيد األمسا
17 000
التعدين واحملاجر
69 000
الصناعة التحويلية
الكهرب ر رراء والغ ر رراز والبخ ر ررار وتكيي ر ررف 2 000
اهلواء
26 000
البناء
جتر ر ر ر ررارة اجلملر ر ر ر ررة أو جتر ر ر ر ررارة التجزئر ر ر ر ررة 270 000
وإصال املركبات
24 000
النقل والتخزين
28 000
خدمات الفنادق وامل اعم
5 0000
املعلومات واالتصاالت
11 000
اخلدمات املالية والتأمش
4 000
األنء ة املهنية والعلمية والتقنية

28

النس ر ر ر ر رربة امل وي ر ر ر ر ررة
لمناث يف العمل
اهل

النسبة امل وية مرن
العمل اهل
عدد الذكور

النس ر ر ر ر رربة امل وي ر ر ر ر ررة
للررذكور يف العمررل
اهل
عدد اإلناث

94.1
69.3
59.6
4.5

252 000
13 000
48 000
2 000

91.9
65.5
49.4
5.2

255 000
4 000
21 000
*

96.2
81.8
83.7
0.0

47.7
92.0

22 000
82 000

46.2
83.4

4 000
188 000

55.6
95.7

42.1
81.1
34.7
11.9
21.4

20 000
9 000
5 000
9 000
3 000

35.0
66.2
34.5
10.6
26.4

5 000
20 000
1 000
2 000
1 000

72.9
87.7
36.0
16.3
7.4
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الق ا

جممو العدد

خدمات اإلدارة والدعم
اإلدارة العامة والدفا
التعليم
الصحة البءرية والعمل االجتماعي
الفنون والرتفيي واالستجمام
أنء ة اخلدمات األخرى
األسر املعيءية كجهات للعمل

24 000
7 000
40 000
16 000
3 000
11 000
4 000

المجموع

النسبة امل وية مرن
عدد الذكور
العمل اهل
2.1
1.1
3.1
19.1
60.3
58.1
16.4

78.8 1 071 000

18 000
5 000
27 000
9 000
2 000
7 000
2 000

النس ر ر ر ر رربة امل وي ر ر ر ر ررة
للررذكور يف العمررل
عدد اإلناث
اهل
1.2
1.6
2.5
23.3
62.6
56.6
20.1

68.8 536 000

6 000
2 000
12 000
7 000
*
4 000
2 000

النس ر ر ر ر رربة امل وي ر ر ر ر ررة
لمناث يف العمل
اهل
5.0
0.0
4.4
13.6
41.9
60.8
13.3

88.8 535 000

املصدر :الدراسة االستقصائية للقوى العاملة لعام ( 2010الصفحة .)34

 -47نقاة ييات العم ييال .وفقر را للدراس ررة االستقص ررائية للق رروى العامل ررة ذك ررر  20.1يف املائ ررة
(أي  39 000عامل) من بش وي العاملش املدفوعي األجر (أو الذين حيصلون على مرتبرات)
( 195 000إو رراالا أي  17.9يف املائ ررة م ررن الق رروة العامل ررة املس ررتخدمة) أهن ررم مء رررتكون يف
عضروية نقابررات عماليررة( .)91وميثرل أعضرراء نقابررات العمرال زهرراء  3.6يف املائررة مرن القرروة العاملررة
املس ررتخدمة .ويوج ررد ل رردى وزارة العم ررل مس رراعد وزي ررر مع ر ورش لء رريون نقاب ررات العم ررال .وتء رررت
نقاب ررات العم ررال الليبريي ررة يف م ريمتر النقاب ررات الوطني ررة الليبريي ررة واحت رراد نقاب ررات العم ررال الليب ررريي
ويعمل معظم العاملش املءمولش بنقابات العمال يف ليربيا وفق ا التفاقات امتيازات.

 -48األث يير القتص ييادي لفي ييرول يب ييول .تس ررببت أزم ررة ف ررريوم إيب روال عن رردما بلغ ررت ذروهت ررا يف
ع ررام  2014يف أمر ررار اقتص ررادية هائل ررة إذ وص ررلت االس ررتثمارات والتنمي ررة يف البل ررد إ حال ررة م ررن
اجلمود .وم ذلك عاد اقتصاد ليربيرا تردراي ا إ طبيعتري يف عرام  .2015ويف نيسران/أبريل 2015
أشررارت تقررديرات البنررك الرردويل إ أن خسررائر النرراتت احمللرري اإلوررايل يف ليربيررا بلغررت  240مليررون
دوالر أمريك رري أي أق ررل بقلي ررل م ررن خس ررائر يني ررا ات رراورة ( 535ملي ررون دوالر أمريك رري) وسر ررياليون
( 1.4مليار دوالر أمريكي) حيي ترأخر القضراء علرى فرريوم إيبروال .وكءرف ق اعرا التعردين والزراعرة
يف ليربيررا عررن ميش ررات ترردل علررى القرردرة علررى الصررمود وكرران مررن املتوق ر أن يصررل منررو النرراتت احمللرري
اإلوررايل لعررام  2015إ ثالثررة يف املائررة أي أقررل كث رريا مررن معرردالت مرحلررة مررا قبررل تفءرري فررريوم
إيبوال الا وصلت إ  6.8يف املائة وإن كانت أعلى من معدل عام  2014الرذي بلر  1يف املائرة.
وم ذلك ونظرا لرتاج اإليرادات وازديراد النفقرات املرتب رة بفرريوم إيبروال وصرل العجرز املرايل املتوقر
لعررام  2015يف ليربيررا إ  12.8يف املائررة .ويالحررس البنررك الرردويل أن الرردعم املررايل القرروي واملسررتمر
__________

( )91الدراسة االستقصائية للقوى العاملة احلاشية  53الصفحة .40
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من اتتم اإلمنائي سيكون مروري ا ملسراعدة ليربيرا علرى حتقيرق انتعاشرها االقتصرادي مرن اخلسرائر الرا
تكبدهتا أثناء أزمة فريوم إيبوال واحلد من تعر االقتصاد للمخاطر على األجل ال ويل(.)92
 -6الصحة
 -49لمحيية عاميية .حت رول ق ررا الرعايررة الصررحية الليبررريي منررذ عررام  2003مررن اإلنعررا مررن
حاالت ال روار إ مرحلرة إعرادة البنراء والتنميرة .وومرعت سياسرة وخ رة الصرحة الوطنيرة برالتزامن
م االسرتاتيجية الوطنيرة للحرد مرن الفقرر مرن أجرل اسرتعادة خردمات الرعايرة الصرحية األساسرية يف
أعقاق توقف احلرق وإلرساء األسام لت وير خدمات رعاية صحية أنسب وأيسر .وحققت ليربيرا
تقدما ملحو ا يف جمال رعاية صحة ال فل .وتراجعت معدالت وفيات األطفال دون اخلامسرة مرن
العمر مبقدار النصف (من  146يف عام  2003إ  73يف عام  )2014كما تراجعرت معردالت
اإلصرابة باملالريررا بررش األطفرال دون اخلامسررة مررن العمرر مررن  66يف املائررة يف عررام  2006إ 32
يف املائ ررة يف ع ررام  .)93(2011وك رران ع رردد مراف ررق الرعاي ررة الص ررحية العامل ررة ق ررد تض رراعف بالفع ررل
من  354يف عام  )94(2005إ ما يقرق من  700يف عرام  .)95(2014وازداد عردد املرافرق الرا
تق ردلم اتموعررة األساسررية مررن اخلرردمات الصررحية( )96بررأكثر مررن الضررعف فيمررا بررش عررامي 2008
و 2011مررن  36يف املائررة يف عررام  2008إ  84يف املائررة يف عررام  .)97(2011وباإلمررافة إ
ذلررك ازداد عرردد مررو في الرعايررة الصررحية يف البلررد مررن حنررو  5 000مو ررف يف عررام  2008إ
ما يقرق من  8 000مو ف حلول عام .)98(2011
 -50وبررالر م مررن تلررك اإلجنررازات يف ق ررا الرعايررة الصررحية مررا زالررت إمكانيررة الوصررول إ
تل ررك اخل رردمات متثلررل مء رركلة إذ ال يت ررا س رروى القلي ررل م ررن اخلي ررارات أم ررام الس رركان الر رريفيش
واألشررخاا الررذين لرريس بوسررعهم حتمررل تكرراليف الرعايررة الصررحية اخلاصررة .ويف حررش أن  85يف
__________

( )92جمموعة البنك الدويل حتديي بءأن األثر االقتصادي لوبراء إيبروال يف الفررتة  2015-2014علرى ليربيرا وسررياليون
و ينيرا ( UPDATE ON THE ECONOMIC IMPACT OF THE 2014-2015 EBOLA EPIDEMIC ON LIBERIA, SIERRA
 15( )LEONE, AND GUINEA 2-3نيسان/أبريل  )2015متا يف:

( http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/958040WP0OUO900e0April150Box385458B.pdfآخ ررر زي ررارة
إ هذا املوق يف  8كانون األول/ديسمرب .)2015

()93
()94
()95
()96

()97
()98

30

ميشرات التنمية للبنك الدويل (كانون األول/ديسمرب )2015ا برنامت التحول احلاشية  2الصفحة .93
برنامت التحول احلاشية  2الصفحة .93
وزارة الصحة والرعاية االجتماعية التقرير السنوي لعام  2014الصفحة .)2014( 75
تنصررب أولويررة اتموعررة األساسررية مررن اخلرردمات الصررحية علررى اخلرردمات األساسررية يف اترراالت السررتة التاليررة:
ص ررحة األمه ررات واملوالي ررد اجل رردد وص ررحة ال ف ررل والص ررحة اإلجنابي ررة وص ررحة املر رراهقش ومكافح ررة األمر ررا
السر ررارية والصر ررحة العقلير ررة والرعاير ررة يف حر رراالت ال ر روار  .وزارة الصر ررحة والرعاير ررة االجتماعير ررة تقرير ررر حتلير ررل
األوما الق رية الصفحة ( 34متوز/يوليي .)2011
برنامت التحول احلاشية  2الصفحة .93
املرج نفسي.
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املائة من أسر املنراطق احلضررية يبعردون مسرافة سراعة مءري إ أقررق مرفرق للرعايرة الصرحية فر ن
قرابررة  66يف املائررة مررن األسررر الريفيررة عليهررا أن تق ر مسررافة تسررتغرق أكثررر مررن سرراعة واحرردة
للوصررول إ مرفررق للرعايررة الصررحية .ويءر لكل ذلررك خ ررورة كبرررية علررى النسرراء احلوامررل واألطفررال
الرم ر ر  .ويف حر ررش أن  77يف املائر ررة مر ررن حر رراالت الر رروالدة يف املنر رراطق احلض ر ررية تر ررتم علر ررى ير ررد
لارسرش مهررة فر ن ذلرك ال ين برق إال علررى  32يف املائرة مرن حراالت الروالدة يف املنراطق الريفيررة
ويرريدي ذل رك إ زيررادة معرردالت الوفيررات النفاسررية ووفيررات األطفررال الرم ر يف املنرراطق الريفيررة
من ليربيا.
 -51وتءمل التحرديات املسرتمرة األخررى التغذيرة واألمرن الغرذائي الرذين يريثران ترأثريا خ رريا علرى
الص ررحة .ويع ررد أكث ررر م ررن  40يف املائ ررة م ررن األطف ررال الليبريي ررش مص ررابش بس رروء التغذي ررة ورمب ررا يرجر ر
س رربب  30يف املائ ررة تقريب ر ا م ررن ح رراالت وفي ررات األطف ررال دون اخلامس ررة عل ررى األق ررل جزئي ر ا إ س رروء
التغذيررة .وتءر لكل املالريررا أيضر ا مصرردر قلررق كبررري علررى الصررحة العامررة إذ متثررل  42يف املائررة مررن وير
حاالت الوفراة برش املرمرى املقيمرش يف املستءرفيات وتءر لكل سرببا رئيسريا العرتالل الصرحة والوفراة يف
البل ر ررد( .)99ووفق ر ر را ملنظم ر ررة الص ر ررحة العاملي ر ررة فر ر ر ن األس ر ررباق العء ر رررة األو للوف ر رراة يف ليربي ر ررا (ح ر ررن
عام  )2012تتمثل يف التهابرات اجلهراز التنفسري السرفلي ( 12.2يف املائرة أي  4 200شرخص)
واملالري ررا ( 8.4يف املائ ررة أي  2 900ش ررخص) والس ررل ( 5.6يف املائر رة أي  1 900ش ررخص)
وفررريوم نقررص املناعررة البء ررية واإليرردز ( 5.6يف املائررة أي  1 900شررخص) والسرركتة ( 5.3يف
املائ ررة أي  1 800ش ررخص) وأمر ررا اإلس ررهال ( 4.7يف املائ ررة أي  )1 600واالختن رراق أثن رراء
ال روالدة وإص ررابات ال روالدة ( 4يف املائ ررة أي  )1 400وأم ررا القل ررب الناو ررة ع ررن م رريق الء ررايش
( 3.5يف املائ ر ر ر ررة أي  )1 200ومض ر ر ر رراعفات ال ر ر ر روالدة املب لك ر ر ر رررة ( 3.5يف املائ ر ر ر ررة أي )1 200
واحلراالت النفاسرية ( 2.9يف املائرة أي  .)1 000وشرركل فرريوم إيبروال سررببا رئيسريا للوفراة يف الفرررتة
من عام  2014إ عام  2015عندما حصد أروا ما ال يقل عن  4 809ليبرييش(.)100
 -52وسعيا إ املضي قدما يف تنمية ق ا الرعايرة الصرحية أطلقرت حكومرة ليربيرا السياسرة
واخل ررة الرروطنيتش للصررحة والرعايررة االجتماعيررة للفرررتة  .2021-2011وتررنص السياسررة واخل ررة
الوطنيت ران علررى زيررادة تيسررري احلصررول علررى خرردمات الرعايررة الصررحية اجليرردة وإتاحتهررا بأسررعار
ميسررورة لكررل الليبرييررش بغررض النظررر عررن ومررعهم االجتمرراعي أو مكرراهنم داخررل البلررد .ويءررمل
برنررامت التحررول أيض را حتسررش ق ررا الرعايررة الصررحية يف إطررار الركيررزة الثالثررة ("التنميررة البء ررية")
باعتبارها أولوية وطنية سيكون هلا دور رئيسي يف النهو بالتنمية املستدامة واألمن يف البلد.
__________

( )99املرج نفسي الصفحتان .94-93
( )100مراكز مكافحة األمرا والوقاية منها تفءي فريوم إيبوال يف عام  2014يف رق أفريقيرا  -شركل بيراين يبرش
احلر ر رراالت املبل ر ر ر عنهر ر ررا http://www.cdc.gov/vhf/ebola/outbreaks/2014-west-africa/cumulative-cases-
( graphs.htmlآخر زيارة إ هذا املوق يف  8كانون األول/ديسمرب .)2015
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 -53اإلنفاق العا على الصحة .متاشي ا م ما توليي حكومرة ليربيرا مرن أولويرة متزايردة لتروفري
خرردمات الرعايررة الصررحية الكافيررة وامليسررورة التكلفررة قامررت احلكومررة بزيررادة اإلنفرراق العررام علررى
ق ررا الرعايررة الصررحية .وفيمررا بررش السررنتش املرراليتش  2007/2006و 2014/2013ازدادت
املخصصات اإلوالية الا رصدهتا احلكومة يف ميزانية الصحة مبقدار مسة أمعا من 10.9
مليررون دوالر أمريكرري إ  53.6مليررون دوالر أمريكرري .وازداد أيض ر ا نصرريب الفرررد مررن اإلنفرراق
على الصحة منذ السنة املالية  2007/2006حسب ما تبيني اجلداول الواردة أدناه.
اجلدول 12
اإلنفاق العا على الصحة السنة المالية  - 2007/2006السنة المالية )2015/2014
الس ر ر ر ر ر ر ررنة الس ر ر ر ر ر ر ررنة الس ر ر ر ر ر ر ررنة الس ر ر ر ر ر ر ررنة الس ر ر ر ر ر ر ررنة الس ر ر ر ر ر ر ررنة الس ر ر ر ر ر ر ررنة الس ر ر ر ر ر ر ررنة السر ر ر ر ر ر ر ر ر ررنة السر ر ر ر ر ر ر ر ررنة
املالي ر ر ر ر ر ر ر ررة املالي ر ر ر ر ر ر ر ررة املالي ر ر ر ر ر ر ر ررة املالي ر ر ر ر ر ر ر ررة املالي ر ر ر ر ر ر ر ررة املالي ر ر ر ر ر ر ر ررة املالي ر ر ر ر ر ر ر ررة املالي ر ر ر ر ر ر ر ررة املالي ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة املالي ر ر ر ر ر ر ر ر ررة
/2015 /2014 /2013 /2012 /2011 /2010 /2009 /2008 /2007 /2006
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
خمصص ررات حكوم ررة ليربي ررا 10.9
املرص ر ر ر ر ر ر ر ررودة يف امليزاني ر ر ر ر ر ر ر ررة
لمنفر ر ر رراق علر ر ر ررى الصر ر ر ررحة
(مبالي ر ر ر ر ر ر ر ررش ال ر ر ر ر ر ر ر رردوالرات
األمريكية)
النسر ر ر رربة امل وير ر ر ررة للميزاني ر ر ر ررة 8.40
الوطنية املخصصة للصحة
نصيب الفرد مرن اإلنفراق 3.3
الع ر ر ر ر ررام عل ر ر ر ر ررى الص ر ر ر ر ررحة
(بالدوالر األمريكي)

18.7

22.9

27.1

39.8

49.2

54.9

53.6

78.7

72.5

8.96

7.68

7.82

9.53 10.77

8.40

11.5

12.4

11.6

5.5

6.6

7.6

13.2

14.5

17.2

22.5

20.7

11

املصادر :وزارة الصحة والرعاية االجتماعية التقريران السنويان للسنتش  2013و2014ا وامليزانيتان الوطنيتران
للسنتش املاليتش  2015/2014و.2016/2015

اجلدول 13
اإلنفاق العا والخاا على الصحة )2013-2010
2010
اإلنف رراق الع ررام عل ررى الص ررحة كنس رربة م وي ررة م ررن 2.7
الناتت احمللي اإلوايل
نص ر رريب الف ر رررد م ر ررن نفق ر ررات الص ر ررحة (بالقيم ر ررة  38دوالر
احلالية للدوالر األمريكي)
اإلنفرراق العررام علررى الصررحة (كنسرربة م ويررة مررن 23.8
جممو اإلنفاق على الصحة)

2011

2012

2013

5.0

3.2

3.6

 46دوالر

 39دوالر

 44دوالر

41.4

34.5

35.9

املصدر :ميشرات التنمية للبنك الدويل (كانون األول/ديسمرب .)2015
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 -54وتعهر رردت حكومر ررة ليربير ررا يف إطر ررار التزامهر ررا بتحسر ررش احلصر ررول علر ررى خر رردمات الرعاير ررة
الصررحية بتخص ريص  15يف املائررة مررن ميزانيتهررا الوطنيررة لق ررا الصررحة وكرران ذلررك ألول مرررة يف
اجتمر ررا عر ررام  2001لر سر رراء دول وحكومر ررات االحتر رراد األفريقر رري مث بعر ررد ذلر ررك يف م ر ريمتر القمر ررة
االسررتثنائي لالحترراد األفريقرري الررذي عقررد يف عررام  2006والرردورة اخلامسررة عءرررة للجمعيررة العاديررة
لالحتاد األفريقي يف عرام  .)101(2010وبرالر م مرن أن احلكومرة تصرل بعرد إ هرذه املرحلرة فقرد
زادت متويل الرعاية الصحية وتسعى إ إدخال حتسينات يف هذه اتاالت لصاني الليبرييش كافة.
 -55تييوفير المييو فين والمراف ي ف ي مجييال الصييحة الصييحية .ازداد ترروفري مررو في ومرافررق
الرعايررة الصررحية خررالل السررنوات العديرردة املامررية .وفيمررا بررش عررامي  2009و 2010ازدادت
البنية األساسية الصحية مبا نسبتي  20.7يف املائة و ّأدى ذلرك إ تقلريص يف النسربة برش املرافرق
الص ررحية واألش ررخاا (يف ع ررام  2006عل ررى س رربيل املث ررال ك رران هن ررا مرف ررق ص ررحي واح ررد
لكررل  8 000شررخصا وحلررول عررام  2010ازداد ت روافر املرافررق الصررحية ليصرربح مرفق ر ا صررحي ا
واحردا لكررل  5 500شررخص) .ووفقرا لرروزارة الصررحية والرعايررة االجتماعيررة اررري حاليرا ترردريب
مررا يقرررق مررن  470طالب را علررى خرردمات تقرردمي الرعايررة الصررحية يف ليربيررا ويف اخلررارج وإن كرران
كثررري مررن ال ررالق اآلخررين سرريحتاجون إ الترردريب واإلبقرراء علرريهم داخررل البلررد للتغلررب علررى
الفجوة احلالية يف القردرات .ويف عرام  2012كران هنرا  82طبيبر ا و 308مسراعدين طبيرش
و 1 455لرمة و 645قابلة لرعاية أكثر من  3.5مليون نسمة(.)102
اجلدول 14
توزيع المراف الصحية اسم المقاطعة والملكية )2011
املقاطعة

حكومة ليربيا

بومي
بون
رببولو
راند باسا
راند كاق ماونت
راند يده

20
32
14
21
32
17

مراف ر ررق ال تس ر ررعى مرافر ر ر ر ررق خاصر ر ر ر ررة
تسعى إ الربح ال يوجد
إ الربح
2
5
صفر
7
صفر
1

2
1
صفر
2
صفر
صفر

المجموع
24
38
14
30
32
18

__________

( )101املنترردى املعررين بامليزانيررة الوطنيررة ملنظمررات اتتم ر املرردين وحقرروق اإلنسرران يف ليربيررا "ورقررة اإلحاطررة الثالثررة :إ
املء رررعش الليبريي ررش واملس رريولش يف جمل ررس ال رروزراء املس رريولش ع ررن إدارة املالي ررة العام ررة" الص ررفحتان 27( 3-2
حزيران/يونيي .)2013
( )102اللجنة املعنية بالقضاء علرى التمييرز مرد املررأة النظرر يف التقرارير املق ودمرة مرن الردول األطررا مبوجرب املرادة 18
مررن االتفاقيررة التقري رران الرردوريان السرراب والثررامن اللررذان كرران علررى الرردول األط ررا تقرردميها يف عررام 2013
ليربيررا وثيقررة األمررم املتحرردة  10( CEDAW/C/LBR/7-8نيسرران/أبريل [ )2014املءررار إليهررا فيمررا يلرري باسررم
"تقرير اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز مد املرأة"].
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املقاطعة

حكومة ليربيا

راند كرو
لوفا
مر ييب
مرييالند
مونتسريادو
نيمبا
ريفر سيس
ريفر ي
سينوي

17
53
18
20
47
42
16
16
31

المجموع

396

مراف ر ررق ال تس ر ررعى مرافر ر ر ر ررق خاصر ر ر ر ررة
تسعى إ الربح ال يوجد
إ الربح
صفر
3
2
4
34
12
1
1
1
73

صفر
صفر
14
صفر
75
4
صفر
صفر
صفر
98

49
2

51

المجموع
17
56
34
24
205
60
17
17
32
618

املصدر :وزارة الصحة والرعاية االجتماعية تقرير حتليل األوما الق رية (الصفحة .)24

 -56صحة األطفال وتغ يت م .يرنص القرانون الليبرريي علرى حرق ال فرل يف الصرحة .ويرنص
قانون ال فل لعام  2011الذي يوائم كثريا من أحكام اتفاقية حقروق ال فرل مر السرياق احمللري
علررى أن "لكررل طفررل احلررق يف احلصررول علررى كررل الرعايررة الصررحية الضرررورية طبي ر ا"( )103وكررذلك
احل ررق يف "احلص ررول عل ررى الغ ررذاء الك ررايف وامل رراء امل ررأمون والنظي ررف والتغذي ررة"( .)104وتت ررو وزارة
الصحة والرعاية االجتماعية ووزارة الءيون الداخلية املسيولية الرئيسية عن قانون ال فل من أجرل
ومر ر وتنفي ررذ "بر ررامت ت رريدي إ الرتاجر ر الت رردراي لس رروء التغذي ررة واع ررتالل األطف ررال ووفي ررات
األطفال واآلباء"(.)105
 -57وق عررت ليربيررا شرروط ا كبرريا حنررو ترروفري التحصررينات لاطفررال .وفيمررا بررش عررامي 2007
و 2013ارتفر معرردل التحصررش الكامررل لاطفررال الررذين تررتاو أعمررارهم بررش  12و 23شررهرا
مررن  39يف املائررة إ  55يف املائررة( .)106وم ر ذلررك يعرراين أكثررر مررن  40يف املائررة مررن أطفررال
ليربيررا سرروء التغذيررة الررذي يءرركل عررامالا رئيسرريا يسرراهم يف وفيررات األطفررال دون اخلامسررة مررن
العمرر (تءررري التقررديرات إ أن مرا يقرررق مررن ثالثرش يف املائررة مررن وفيرات األطفررال دون اخلامسررة
مررن العمررر رمبررا تكررون راجعررة إ سرروء التغذيررة بسرربب تررأثريه علررى القرروة البدنيررة واملناعررة)(.)107

__________

()103
()104
()105
()106
()107

34

قررانون ال فررل الليبررريي لعررام  2011املررادة  3البنررد ( 1-8متوز/يوليرري [ )2011املءررار إليرري فيمررا يلرري باسررم
"قانون ال فل"].
املرج نفسي املادة  3البند .1-10
املرج نفسي املادة  3البند .2-8
االستقص رراء ال رردميغرايف والص ررحي يف ليربي ررا لع ررام  2007الص ررفحة 125ا واالستقص رراء ال رردميغرايف والص ررحي يف
ليربيا لعام  2013الصفحة .137
برنامت التحول احلاشية  2الصفحتان .94-93
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وفيمررا بررش عررامي  2009و 2013اعترررب  60يف املائررة مررن أطفررال ليربيررا مصررابش يف املتوس ر
بررنقص معترردل أو شررديد يف الرروزن .وميكررن تصررنيف  42يف املائررة مررن األطفررال الليبرييررش بررأهنم
"مصابون بالتقزم" ويعاين ثالثة يف املائة "اهلزال"(.)108
 -58الرعاية الصحية للميرأب وصيحت ا الجنسيية واإلنجاةيية .تعراين ليربيرا ارتفاعرا يف معردالت
وفيررات األمهررات ألسررباق تءررمل النررز التررايل للوم ر وتعسررر الرروالدة أو طررول مرردة املخررا
وتس ر ررمم احلم ر ررل ومضر ر رراعفات ح ر رراالت اإلجهر ر ررا ر ررري امل ر ررأمون واملضر ر رراعفات الناو ر ررة عر ر ررن
األمر ررا مب ررا يء ررمل املالري ررا وفق ررر ال رردم .وتراجع ررت الوفي ررات النفاس ررية خ ررالل الس ررنوات العدي رردة
املامية بعد تدريب ونءر املزيد من أخصائيي الرعاية الصرحية لامهرات .وفيمرا برش عرامي 2010
و 2012مثالا ازدادت حاالت الوالدة داخل امليسسات مبا نسبتي  15.3يف املائرة( .)109وتراجر
معر رردل الوفير ررات النفاسر ررية مر ررن  994لكر ررل  100 000مولر ررود حر ر ّري يف عر ررام  2009إ 640
حي يف عام  .)110(2013ويستخدم  27.7يف املائة مرن النسراء الليبرييرات
لكل  10 000مولود ّ
()111
وسائل من احلمل وتوجد لدى  31.1يف املائة احتياجات ري ملبّاة تتعلق بتنظيم األسرة .

 -59ومتث ررل اإلدارة اإلكلينيكي ررة والنفس ررية للعن ررف اجلنس رري والعن ررف الق ررائم عل ررى ن ررو اجل ررنس
أولويررة رئيسررية يف إط رار سياسررة الصررحة الوطنيررة واتموعررة األساسررية مررن اخلرردمات الصررحية .ومت
تدريب ما جمموعي  173من األخصائيش الصحيش و 120من مقردمي اخلردمات الصرحية علرى
العررالج اإلكلينيكرري حلرراالت اال تصرراق ومت ترردريب  325أف رراد  12جمتمع ر ا حملي ر ا خمتلف ر ا علررى
تقدمي اخلدمات النفسية وإحالة الناجش من اال تصراق إ املرافرق الصرحية( .)112وتردير حكومرة
ليربي ررا أيض را ع ررددا م ررن البي رروت املأمون ررة للن رراجش م ررن العن ررف اجلنس رري والعن ررف الق ررائم عل ررى ن ررو
اجلنس وتوفلر هذه البيوت جمموعة شاملة من اخلدمات ال بية والنفسية والقانونية(.)113
 -60األشخاا كوو اإلعاقة .يوجد ما يقر ودر بنحرو  110 260شخصرا مرن ذوي اإلعاقرة
يف ليربيا بنسبة إوالية تبل  3.2يف املائة تقريبا من جممو السكان .وترتف قليالا نسبة املعروقش
بش الذكور عنها بش اإلناث.

__________

()108

()109
()110
()111
()112
()113
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يع رور التقررزم بأنرري "نسرربة األطفررال الررذين ت ررتاو أعمررارهم بررش صررفر و 59شررهرا الررذين يقررل طرروهلم عررن 2-
احنررا معيرراري عررن متوسر ال ررول مقابررل العمررر حسررب معررايري منظمررة الصررحة العامليررة لنمررو ال فررل" .ويعرور
اهل رزال بأنرري "نسرربة األطفررال الررذين ت ررتاو أعمررارهم بررش صررفر و 59شررهرا الررذين يقررل وزهنررم عررن  2-احن ررا
معيرراري عررن متوس ر الرروزن مقابررل ال ررول حسررب معررايري منظمررة الصررحة العامليررة لنمررو ال فررل" .منظمررة األمررم
املتحدة لل فولة [اليونيسيف] حالة أطفال العا .2015
تقرير اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز مد املرأة احلاشية  102أعاله الصفحة  28من النص اإلنكليزي.
منظمة اليونيسيف حالة أطفال العا .2015-2010
االستقصاء الدميغرايف والصحي يف ليربيا لعام  2013احلاشية  106أعاله الصفحتان  92و.110
املرج نفسي الصفحتان .31-30
معلومررات مق ودمررة مررن الوحرردة املعنيررة بررالعنف اجلنسرري والعنررف القررائم علررى نررو اجلررنس التابعررة لرروزارة العرردل يف
وهورية ليربيا (.)2015
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اجلدول 15
عدد السكان كوي اإلعاقة ونسبت م ،اسم العمر ونوع الجنو )2008
العمر
صفر14-
24-15
54-25
64-55
+65

الر ررذكور كنسر رربة
اإلن رراث كنس رربة
األش ررخاا ذوو اإلعاق ررة
جممو األشرخاا جممو األشخاا رري كنسبة م ويرة مرن جممرو اإلنرراث ذوات م ويررة مررن ذوي الذكور ذوو م ويررة مررن ذوي
اإلعاقة
اإلعاقة
اإلعاقة
اإلعاقة
السكان
املصابش ب عاقات
ذوي اإلعاقة
17 858
14 569
44 933
11 387
21 513

المجموع 110 260

1 440 214
704 056
1 027 577
97 903
96 598

3 366 348

1.2
2.0
4.4
10.4
18.2
3.2

8 208
7 229
21 895
5 523
10 843

53 698

46.0
49.6
48.7
48.5
50.4

48.7

9 650
7 340
23 038
5 864
10 670

54.0
50.4
51.3
51.5
49.6

51.3 56 562
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 -61وخلوفررت احلرررق األهليررة يف ليربيررا عررددا كب رريا مررن األشررخاا ذوي اإلعاقررة (13 665
أو أكثررر مررن عءرررة يف املائررة مررن السرركان ذوي اإلعاقررة يف ليربيررا) .وتءر لكل أيضر ا عيرروق الرروالدة
اخللقية واملر (مبا فيي شلل األطفال) واحلوادث عوامل مفضرية إ اإلصرابة باإلعاقرة يف ليربيرا.
ويواجر رري األشر ررخاا ذوو اإلعاقر ررة وصر ررما ثقافي ر را وتر ررنخفض عر ررن املتوس ر ر مسر ررتويات تغر ررذيتهم
وحتصيناهتم وفرا حصروهلم علرى الرعايرة الصرحية والتعلريم والعمرل( .)114وأنءرأت حكومرة ليربيرا
يف ع ررام  2005اللجن ررة الوطني ررة لمعاق ررات م ررن أج ررل االس ررتجابة عل ر رى حن ررو أوت الحتياج ررات
األشررخاا ذوي اإلعاقررة ومررا يواجهونرري مررن حتررديات ومعاجلررة تلررك االحتياجررات والتحررديات.
وصدوقت ليربيا على اتفاقية حقوق األشخاا ذوي اإلعاقة وأدرجرت أحكامرا بءران األشرخاا
ذوي اإلعاقررة يف اس ررتاتيجيتها للحررد مررن الفقررر وبرنررامت التحررول وخ ررة العمررل الوطنيررة حلقرروق
اإلنس رران .وي ررنص ق ررانون ال ف ررل لع ررام  2011أيضر ر ا بص ررورة حمر ردودة عل ررى محاي ررة وتعزي ررز حق رروق
األطفال ذوي اإلعاقة(.)115

__________

( )114برنامت التحول احلاشية  2أعاله الصفحتان .131-130
( )115قررانون ال فررل املررادة  7البنررد  1-4والبنررود التاليررة لرري ("لكررل طفررل ذي إعاقررة احلررق يف أن يتمت ر حيرراة كاملررة
وتيسررر مءرراركتي النء ر ة يف اتتم ر
والئقررة يف رررو تكفررل احلفرراظ علررى كرامترري وتعررزز اعتمرراده علررى الررذات ل
أو املدينة").
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اجلدول 16
توزيع السكان كوي اإلعاقة اسم سبم اإلعاقة والعمل )2008
أسباق اإلعاقة
العمر

ش ر رل رل
منذ امليالد أطفال

سكتة

صر

حرق

إصابة
عمل

حادث
نقل

حوادث
أخرى

أسباق
شيخوخة أخرى

أمرا
أخرى

صفر14-

3 068

999

149

528

922

226

238

645

-

2 719

8 364

24-15

1 734

880

198

735

1 600

397

333

812

-

2 742

5 138

54-25

3 101

752 1 742

842

7 011

1 999

1 350

3 134

2 173

11 969 11 614

64-55

462

216

394

90

1 624

554

322

705

2 641

2 482

2 501

+65

517

329

651

125

2 508

864

411

816

5 085

4 066

4 476

8 882

32 448 23 623 9 899 6 419 2 654 4 040 13 665 2 320 2 144 4 166

المجموع
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 -62معدل انتشار فيرول نقص المناعة البشرية ،واإليدز ،واألمراض السيارية األ يري .تبلر
النسرربة الرمسيررة للمصررابش بفررريوم نقررص املناعررة البء ررية واإليرردز  1.9يف املائررة مررن السرركان .وازداد
الوبرراء ترردراي ا علررى مررر السررنوات .وال يقررل العرردد احلررايل لاشررخاا املصررابش بفررريوم نقررص املناعررة
البء ررية يف ليربي ررا ع ررن  33 000ش ررخص ( .)2014وي ررزداد مع رردل اإلص ررابة بف ررريوم نق ررص املناع ررة
البءرية بش النسراء والرجرال معرا يف املنراطق احلضررية ( 2.6يف املائرة) مقارنرة باملنراطق الريفيرة ( 0.8يف
املائ ررة) .ويبل ر مع رردل اإلص ررابة ب ررالفريوم ب ررش س رركان املن رراطق احلض ررية مس ررتويات أعل ررى يف مونروفي ررا
الكرربى ( 3.2يف املائرة) مقارنرة بسرائر املنراطق احلضررية ( 1.7يف املائرة) .ويرزداد انتءرار فرريوم نقررص
املناعة البءررية برش النسراء احلوامرل اللروا تررتاو أعمرارهن برش  15و 49عامرا ( 4.6يف املائرة مقارنرة
بغري احلوامرل أو رري املتأكردات مرن احلمرل  1.8يف املائرة) .ويبلر معردل انتقرال الفرريوم مرن األم إ
ال فررل  2.6يف املائررة ( 2011اللجنررة الوطنيررة املعنيررة باإليرردز) .ويبل ر حالي را معرردل اإلصررابة بالسررل
يف ليربيررا  453حالررة بررش كررل  100 000شررخص واعررل ذلررك ليربيررا يف مرتبررة فرروق املتوس ر مررن
حي رري أعب رراء الس ررل يف املن ق ررة األفريقي ررة (ال ررا يبلر ر فيه ررا متوسر ر املع رردل  299لك ررل 100 000
شرخص) .ويف عررام  2012أشررارت تقررديرات منظمررة الصررحة العامليررة إ أن معرردل الوفيررات الناوررة
عررن فررريوم نقررص املناعررة البء ررية واإليرردز يف ليربيررا بلغررت  45.8لكررل  100 000شررخص وميثررل
ذلك تراجع ا كبريا مقارنة مبستويات عام  2000الا بلغت  74.8لكل  100 000شخص(.)116

__________

( )116منظم ر ر ر ر ر ررة الصر ر ر ر ر ر ررحة العاملي ر ر ر ر ر ررة ليربير ر ر ر ر ر ررا :املالمر ر ر ر ر ر ررح اإلحص ر ر ر ر ر ررائية ملنظمر ر ر ر ر ر ررة الص ر ر ر ر ر ررحة العاملير ر ر ر ر ر ررة متاحر ر ر ر ر ر ررة يف:
( www.who.int/gho/countries/lbr.pdf?ua=1آخر زيارة إ هذا املوق يف  4كانون األول/ديسمرب .)2015
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اجلدول 17
معدلت اإلصاةة ةفيرول نقص المناعة البشرية واإليدز والسل
املعدل التقديري النتءار فريوم نقص املناعة البءرية بش البالغش (الذين تررتاو أعمرارهم برش  15و 49عامرا)
( 2013وفقا لالستقصاء الدميغرايف والصحي)
العرردد التقررديري لاشررخاا (مررن وي ر األعمررار) املصررابش بفررريوم نقررص املناعررة البء ررية ( 2013برراآلال )
(وفق ا للجنة الوطنية املعنية باإليدز)
العدد التقديري للنسراء (الرذين تزيرد أعمرارهن علرى  15عامرا) املصرابات بفرريوم نقرص املناعرة البءررية 2012
(باآلال ) (وفقا ملنظمة اليونيسيف )2014
العرردد التقررديري لاطفررال (ال رذين ت ررتاو أعمررارهم مررن صررفر إ  )14املصررابش بفررريوم نقررص املناعررة البء ررية
( 2012باآلال ) (وفق ا ملنظمة اليونيسيف )2014
معدل انتءار فريوم نقص املناعة البءرية بش الءباق من الذكور (الذين ترتاو أعمارهم بش  15و 24عامرا)
( 2013وفقا لالستقصاء الدميغرايف والصحي)
معرردل انتءررار فررريوم نقررص املناعررة البء ررية بررش الءررباق مررن اإلنرراث (الل روا ت ررتاو أعمررارهن بررش  15و24
عام ا) ( 2013وفق ا لالستقصاء الدميغرايف والصحي)
معرردل انتءررار فررريوم نقررص املناعررة البء ررية بررش األطفررال الرم ر (النسرربة امل ويررة لاطفررال الرم ر الررذين يولرردون
مصابش بفريوم نقص املناعة البءرية) ( 2013وفقا للجنة الوطنية املعنية باإليدز)
معدل انتءار السل (بش كل  100 000شخص) (وفق ا لوزارة الصحة والرعاية االجتماعية)
معدل الوفيات الناوة عن السل (لكل  100 000شخص) (وفق ا لوزارة الصحة والرعاية االجتماعية)

املصادر :وهوري ر ررة ليربي ر ررا إحص ر رراءات اللجن ر ررة الوطني ر ررة املعني ر ررة باإلي ر رردز ()2013ا ووزارة الص ر ررحة والرعاير ر ررة
االجتماعيررة التقريررر السررنوي لعررام 2013ا واالستقصرراء الرردميغرايف والصررحي يف ليربيررا لعررام 2013ا
ومنظمة اليونيسيف حالة أطفال العا .2015

٪1.9
33 000+
11
4
٪0.5
٪4.1
٪2.6
453
43

()117

 -63وأص رردرت اهلي ررة التءر رريعية يف ع ررام  2010ق ررانون ف ررريوم نق ررص املناع ررة البءر ررية
الر ررذي حيظر ررر التميير ررز مر ررد األف ر رراد أو التءر ررهري ةر ررم علر ررى أسر ررام ومر ررعهم الفعلر رري أو املتصر ررور
فيما يتعلق بفريوم نقص املناعة البءرية .ويبش القانون أيض ا بالتفصريل حقروق وير األشرخاا
الذين يقيمون داخل وهورية ليربيا ومسيولياهتم بءأن فريوم نقص املناعة البءرية واإليدز.
 -64وأنءر ر ت اللجن ررة الوطني ررة املعني ررة باإلي رردز يف ع ررام  2007لتنس رريق االس ررتجابة املتع ررددة
الق اعات لفريوم نقص املناعة البءرية واإليدز .وهذه اللجنرة هي رة مسرتقلة تابعرة ملكترب رئريس
اجلمهورية ومكلفة بوالية تنسيق خدمات الوقاية والرعاية والعرالج والردعم املرتب رة بفرريوم نقرص
املناعررة البء ررية واإليرردز يف البلررد( .)118وأطلقررت اللجنررة الوطنيررة املعنيررة باإليرردز يف إطررار واليتهررا
__________

( )117قانون تعديل قرانون الصرحة العامرة العنروان  33مدونرة القروانش الليبرييرة املنقحرة ( )1996لومر فصرل جديرد
رقمي  14ينص على "فريوم نقص املناعة البءرية ومتالزمة نقص املناعة املكتسب" (.)2010
( )118اللجنر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة الوطنير ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة املعنير ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة باإلير ر ر ر ر ر ر ر ر ر رردز "والير ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة اللجنر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة الوطنير ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة املعنير ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة باإلير ر ر ر ر ر ر ر ر ر رردز

( http://www.nacliberia.org/2content.php?sub=104&related=1&third=104&pg=spآخرر زيرارة إ هرذا
املوق يف  23تءرين الثاين/نوفمرب .)2015
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املتعلقررة بالء رراكة املنرررب املعررين بفررريوم نقررص املناعررة البء ررية وحقرروق اإلنسرران يف  25نيسرران/
أبريررل  .2013واهلررد مررن هررذا املنرررب هررو تعزيررز اسررتجابة أصررحاق املصررلحة لقضررايا حق رروق
اإلنسرران املتصررلة بفررريوم نقررص املناعررة البءررية وانتهاكاهتررا الناشر ة عررن الوصررم والتمييررز والرردفا
عن تلك االستجابة وتنسيقها .ويرأم املنرب وزير العدل ويءراركي يف رئاسرتي رئريس اللجنرة الوطنيرة
املعنية باإليدز .وينسق املنرب االستجابة الوطنية الفعالة مبا يف ذلك إنفاذ القانون املتعلرق بفرريوم
نق ررص املناع ررة البءر ررية وتعزي ررز احل ررق يف الص ررحة واحل ررد م ررن الوص ررم والتميي ررز م ررد األش ررخاا
املصررابش بررالفريوم .ويعمررل املنرررب حاليرا مر اتلررس الليبررريي املءرررت بررش األديرران لضررمان توعيررة
ال وائف الدينية وإشراكها يف االستجابة الوطنية لفريوم نقص املناعة البءرية.
 -65الميي ييال والصي ييرف الصي ييح والن افي يية .حلق ررت أمر ررار بالغ ررة بالبني ررة األساس ررية للمي رراه
والصررر الصررحي والنظافررة أثنرراء احلرررق .ويف مونروفيررا وحرردها ا فضررت وصررالت امليرراه املنزليررة
املنقولررة عرررب األنابيررب مبررا نسرربتي  90يف املائررة .وشررهدت السررنوات الررا ختللررت تلررك الفرررتة بعررض
االنتع ررا وب ررات يف وسر ر  68يف املائ ررة م ررن الس رركان الوص ررول إ مص رردر حم وس ررن للمي رراه من ررذ
عررام  .2010وتءررري التقررديرات إ أن  62يف املائررة مررن الليبرييررش ميكررنهم الوصررول إ مصررادر
ميرراه حمميررة .ررري أن ثلرري الليبرييررش فق ر ميكررنهم الوصررول إ مصررادر ميرراه كافيررة علررى مرردار
السنة .وباإلمافة إ ذلرك تءرري التقرديرات إ أن  63يف املائرة مرن األسرر تتبر لارسرات رري
مأمونة يف ختزين املياه (خزن املياه يف حاويات مفتوحة) لا يعرمها ملخاطر التلوث(.)119
 -66وم ررا زال ت رروفري مراف ررق الص ررر الص ررحي الكافي ررة ميث ررل حت رردي ا مسر رتمرا .وال تت ررا مراف ررق
الصر الصحي احمل وسنة إال لنحو  25يف املائة من األسر على الن اق الوطين ( 53يف املائة مرن
األسررر يف املنرراطق احلضررية و 17يف املائررة مررن أسررر املنرراطق الريفيررة) .ويءر لكل االفتقررار إ مرافررق
التخلص من النفايات الصلبة واتارير وعدم كفاية الصر والتخلص من النفايات خماطر صحية
وبي يرة (ال سريما تلروث امليراه) .ويف مونروفيرا حتقرق بعرض التقردم يف إنءراء مقالرب قمامرة مقبولررة
بي ي را ولكررن ذلررك اخليررار ررري قررائم يف املقاطعررات .واعرتفررت وهوريررة ليربيررا باحلاجررة إ إدخررال
حتسينات يف هذا اترال وأطلقرت يف عرام  2011اتفراق امليراه والصرر الصرحي والنظافرة حترت
عنوان "املياه والصر الصحي للجمي  :إطار عاملي للعمل" ملعاجلة تلرك القضرايا معاجلرة جرادة.
وأدرجت أيض ا قضايا امليراه والصرر الصرحي والنظافرة يف برنرامت التحرول باعتبارهرا جمراالا رئيسري ا
للتنمية املستدامة يف إطار ركيزة "التنمية البءرية"(.)120
 -67تفش وةاء يبول وأثرل على قطاع الرعاية الصحية .أرهق وباء إيبوال الرذي تفءرى يف
الفررتة  2015-2014ق را الرعايرة الصرحية الليبرريي .وكانرت ليربيرا رري مسرتعدة حلالرة طروار
صررحية عامررة بسرربب حجررم الوبرراء وأكررد تفءرري ذلررك الوبرراء م رواطن مررعف خ رررية يف نظررام
الصحة العامة .وأبلغت ليربيا حن  2كرانون األول/ديسرمرب  2015عرن حراالت إصرابة بفرريوم

__________

( )119برنامت التحول احلاشية  2أعاله الصفحتان  13و.98
( )120املرج نفسي الصفحتان .99-98
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إيبرروال مءررتبي ةررا وحمتملررة وميكررد بلغررت يف جمموعهررا الرتاكمرري  10 675حالررة منهررا 4 809
حرراالت ليت ررة( .)121وتء ررمل هررذه األرق ررام م ررا ال يقررل ع ررن  372م ررن العرراملش يف جم ررال الرعاي ررة
الصررحية مررنهم مررا ال يقررل عررن  180فتررك املررر ةررم( )122وهررو مررا وجرري م رربة قاصررمة لنظررام
الرعاية الصحية اهل الذي كان يف حاجة ماسة إ عمال ميهلش يف جمال الرعاية الصحية.
 -68وكان وباء فريوم إيبوال قد مت القضاء عليي بصورة شبي كاملة من ليربيا أثناء تقردمي هرذه
الوثيقر ررة األساسر ررية املو وحر رردة .وأ لقر ررت معظر ررم وحر رردات عر ررالج فر ررريوم إيبر رروال وعر ررادت املرافر ررق
الص ررحية العام ررة واخلاص ررة إ لارس ررة مهامه ررا بص ررورة كامل ررة .وم ر ذل ررك ميك ررن أن ي رريثر الوب رراء
ت ررأثريا س ررلبيا طوي ررل األج ررل عل ررى ق ررا الرعاي ررة الص ررحية .وأش ررارت التق ررديرات إ أن اخلس ررائر
الفادحررة يف املهنيررش العرراملش يف ق ررا الرعايررة الصررحية ميكررن أن تفضرري إ زيررادة نسرربتها 111
يف املائ ررة يف الوفي ررات النفاس ررية وزي ررادة نس رربتها  28يف املائ ررة يف وفي ررات األطف ررال دون اخلامس ررة
من العمر(.)123
 -7التعليم
 -69لمحيية عاميية .تررنص املررادة  6مررن الدسررتور الليبررريي علررى اإلعمررال الترردراي للحررق يف
احلصول على التعليم على قدم املساواة حيري ترنص علرى أن "تتريح اجلمهوريرة جلمير املرواطنش
يف ر ررل م ر ررا للم ر رواطن الف ر رررد مبوج ر ررب ه ر ررذا الدس ر ررتور م ر ررن دور حي ر رروي يف الرف ر رراه االجتم ر رراعي
واالقتصررادي والسياسرري لليربيررا الوصررول إ فرررا التعلرريم ومرافقرري بقرردر مررا تسررمح برري امل روارد
املتاحة" .ويءمل الدستور أيض ا القضاء على األمية وتوفري التعليم لعامة الءعب الليبريي باعتبرار
ذلك أولوية وطنية رئيسية( .)124وتءر وزارة التعليم على نظام التعليم الوطين.
__________

( )121مركز مكافحة األمرا والوقاية منها احلاشية  100أعاله.
( )122وزارة الصر ررحة والرعاير ررة االجتماعير ررة التقرير ررر الير ررومي رقر ررم  301بءر ررأن حالر ررة فر ررريوم إيب ر روال يف ليربير ررا  12آذار/

مر ر ر ر ررارم  2015متر ر ر ر ررا يف:
( 202015%20Final.pdfآخرر زيرارة إ هررذا املوقر يف  23تءررين الثراين/نوفمرب  .)2015ملحو ررة :تءرري منظمررة
http://www.mohsw.gov.lr/documents/Sitrep%20301%20March%2012th%

الص ررحة العاملي ررة إ ع رردد أق ررل ( )83م ررن املت رروفش م ررن الع رراملش يف جم ررال الرعاي ررة الص ررحية ال ررذين ح رردادهتم ب ررأهنم
"أطبرراء ولرمررش وقررابالت" .منظمررة الصررحة العامليررة انتقررال العرردوى إ العرراملش يف جمررال الصررحة يف ينيررا وليربيررا
أويل ( )2015مت ر ر ررا يف http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/health-
وسر ر ر ررياليون :تقري ر ر ررر و
( worker-infections/en/آخر زيارة إ هذا املوق يف  8كانون األول/ديسمرب .)2015
( )123كرراثرين سرررتيفيل مركررز سياسررات الصررحة العامليررة الترراب ملركررز الدراسررات االسررتاتيجية والدوليررة كيررف أثررر وبرراء
إيبروال علرى صررحة األم وال فرل يف ليربيرا وسررياليون ( HOW DID EBOLA IMPACT MATERNAL AND CHILD
?( )HEALTH IN LIBERIA AND SIERRA LEONEتءررين األول/أكتروبر  )2015مترا يفhttp://csis.org/files/ :
( publication/151019_Streifel_EbolaLiberiaSierraLeone_Web.pdfآخ ر ر ررر زي ر ر ررارة إ ه ر ر ررذا املوقر ر ر ر يف 8
كانون األول/ديسمرب .)2015
( )124الدستور الليبريي املادة .6
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 -70وينص القانون اجلديد إلصال التعليم لعام  2011علرى أن يكرون التعلريم جمانير ا وإلزامير ا يف
الصررفو الدراسررية االبتدائيررة (مررن  1إ  )6والصررفو الثانويررة املتوسر ة (مررن  7إ  )9يف املرردارم
العام ررة .وي ررنص أيضر را ق ررانون ال ف ررل لع ررام  2011عل ررى ح ررق ال ف ررل يف التعل رريم ويقض رري باإلعم ررال
التدراي لعدد من األهدا التعليمية احلامسة لتعزيز احلصول على التعليم يف ليربيا(.)125
 -71والسررن الرمسيررة اللتحرراق األطفررال باملرردارم يف ليربيررا هرري مررن  6إ  11عام را بالنسرربة
للصررفو االبتدائيررة و 12إ  17عام ر ا للصررفو الثانويررة .ررري أنرري بررالنظر إ توقررف التعلرريم
بسرربب احلرررق وكررذلك ا فررا الكفرراءة التعليميررة (ترردين األداء يف املرردارم ورسرروق التالميررذ يف
صفوفهم الدراسية) ف ن أكثر من نصف التالميذ يتجاوزون سن التعليم(.)126
 -72اإلنفاق العا على التعليم .وفقر ا آلخرر تقرديرات البنرك الردويل ( )2012بلر جممرو
اإلنفاق احلكومي على التعليم كنسبة م وية مرن النراتت احمللري اإلورايل  2.8يف املائرة( .)127ويبرش
اجلدول الوارد أدناه االعتمادات الا رصدهتا احلكومة يف امليزانية للتعليم.
اجلدول 18
اإلنفاق الحكوم على التعليم السنة المالية )2016/2015 - 2013/2012
السنة املالية
13/12
جممو االعتمادات املرصودة للتعليم (مباليرش 76.8
الدوالرات األمريكية)
11.8
النسبة امل وية للميزانية املخصصة للتعليم
نص رريب الف رررد* م ررن اإلنف رراق احلك ررومي عل ررى 21.9
التعليم (بالدوالر األمريكي)

السنة املالية
14/13

السنة املالية
15/14

السنة املالية
16/15

76.2

65.6

83.9

13.1
21.8

10.3
18.7

13.5
24.0

املصادر :امليزانيتان الوطنيتان للسنتش املاليتش .2016/2015 - 2013/2012
*

حيسب بالنسبة لكل السكان على املستوى الوطين وال يءمل األطفال دون الثامنة عءرة.

 -73معدلت اإللما ةالقراءب والكتاةة .ما زالت معدالت اإلملام بالقراءة والكتابرة يف ليربيرا
منخفضررة .ويبلر املعرردل اإلوررايل لمملررام بررالقراءة والكتابررة بررش البررالغش (وهررم األشررخاا الررذين
تبل ر أعم ررارهم  15عام را فررأكثر)  59.4يف املائ ررة .ويرتف ر مع رردل اإلملررام ب ررالقراءة والكتاب ررة ب ررش
ال ررذكور ( 72.4يف املائ ررة) مقارن ررة باإلن رراث ( 47.9يف املائ ررة) .وي ررزداد تف رراوت مع رردالت اإلمل ررام
بالقراءة والكتابة بش البالغش من اجلنسش األكررب سرناا رري أن معردالت اإلملرام برالقراءة والكتابرة

__________

( )125قانون ال فل املادة .9
( )126وزارة التعلر رريم إحصر رراءات التعلر رريم يف وهوري ررة ليربير ررا :الكتيرّررب اإلحص ررائي الر رروطين  )2013( 11متر ررا يف:
( www.moe.gov.lrآخ ررر زي ررارة إ ه ررذا املوق ر ر يف  14نيس رران/أبريل [ )2015املء ررار إلي رري فيم ررا يل رري باس ررم
"إحصاءات وزارة التعليم لعام ]"2013ا انظر أيضاا برنامت التحول احلاشية  2أعاله الصفحات .93-91
( )127ميشرات التنمية للبنك الدويل كانون األول/ديسمرب .2015
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متيل إ التقارق بش ال بقات األصغر سن ا من السكان .وباإلمافة إ ذلك هنا فجوة كبررية
بش معدالت اإلملام بالقراءة والكتابرة لردى البرالغش يف املنراطق الريفيرة واحلضررية ( 43.1يف املائرة
و 74.7يف املائة على التوايل).
اجلدول 19
معدلت اإللما ةالقراءب والكتاةة ونسبة مموية) اسم العمر ونوع الجنو والموقع )2010
املناطق احلضرية
الف ة العمرية

ذكور

65.2
14-5
92.5
24-15
89.5
34-25
80.2
54-35
70.4
64-55
56.5
65+
وي األعمار 78.9 5+
وي األعمار 85.1 15+

إناث

المجموع ذكور

65.9
85.6
65.3
52.2
34.5
15.0
65.6
65.4

65.6
88.8
75.5
65.8
53.0
36.4
71.9
74.7

33.9
77.7
60.7
56.3
39.1
21.5
52.3
58.9

املناطق الريفية
إناث

المجموع ذكور

36.8
54.9
25.3
19.6
7.0
7.0
31.2
29.0

38.5
65.7
40.7
37.1
23.5
14.8
41.6
43.1

51.8
86.4
75.3
68.0
53.5
34.1
65.6
72.4

ليربيا
إناث
52.5
73.0
46.1
35.2
19.5
10.1
49.2
47.9

المجموع
52.1
79.3
58.7
51.0
37.0
22.9
57.1
59.4

املصدر :الدراسة االستقصائية للقوى العاملة لعام ( 2010الصفحة .)16

 -74ص ي يياف مع ي ييدل اللتح ي يياق ةالم ي ييدارل الةتدائي ي يية والثانوي ي يية .يف ع ر ررام  2013التح ر ررق
باملدارم  146 696تلميذا من بش  718 967طفالا لن تراوحرت أعمرارهم برش  6سرنوات و11
سنة من السكان امليهلش على املستوى الروطين وبلر برذلك صرايف معردل التحراقهم باملردارم 20.4
يف املائر ررة .وبل ر ر عر رردد الر ررذكور امللتحقر ررش باملر رردارم  75 772مر ررن بر ررش  366 549مر ررن السر رركان
املرريهلش أي مب ررا نس رربتي  20.7يف املائ ررة م ررن ص ررايف معرردل االلتح رراق بامل رردارم .وبل ر ع رردد اإلن رراث
امللتحقات باملردارم  70 924مرن برش  352 418مرن السركان املريهلش أي مبرا نسربتي  20.1يف
املائررة .وترراو إورراالا صررايف معرردل االلتحرراق باملرردارم بررش مررنخفض بلر  13.5يف املائررة يف مقاطعررة
سررينوي و 13.6يف املائررة يف مقاطعررة ريفررر سرريس (يف املنرراطق الريفيررة واملنرراطق ذات الكثافررة السرركانية
املنخفضررة علررى حررد س رواء) ومرتف ر بلغررت نسرربتي  31.4يف املائررة يف مقاطعررة رانررد كرررو .وقررد يءررري
هررذا اال فررا يف صررايف معرردل االلتحرراق باملرردارم إ أن كثرريا مررن التالميررذ ررري ملتحقررش باملدرسررة
أو أهنم ملتحقون مبدارم خاصة أو جمتمعية ( ري مدرجة يف تعداد التعليم)(.)128
 -75وتوجد يف ليربيا  776مدرسة ثانوية البيتها مدارم عامرة ( 53.3يف املائرة) .وتءر لكل
أيضر را امل رردارم اخلاص ررة ( 20.2يف املائ ررة) وامل رردارم الدينية/التبءر رريية ( 18.9يف املائ ررة) ش رررحية
واسررعة مررن التعلرريم الثررانوي يف ليربيررا( )129ويبلر متوسر صررايف معرردل االلتحرراق باملرردارم الثانويررة

__________

( )128وزارة التعليم إحصاءات عام  2013احلاشية  126أعاله الصفحة .36
( )129املرج نفسي الصفحة .74
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على املستوى الروطين  9يف املائرة .وتءرمل املقاطعرات الرا يرنخفض فيهرا صرايف معردل االلتحراق
باملرردارم الثانويررة بصررفة خاصررة مقاطعررات ريفررر سرريس وسررينوي ومرييالنررد حيرري يقررل املعرردل
ع ررن  5يف املائ ررة .ويبلر ر ص ررايف مع رردل االلتح رراق بامل رردارم الثانوي ررة أعل ررى مس ررتوى ل رري يف ب ررومي
( 23.1يف املائة) ومر ييب ( 15.3يف املائة) ومونتسريادو (مبا يف ذلك منظومة املدارم املركزية
يف مونروفيا) ( 11.6يف املائة) .ويزيد صايف معدل االلتحاق باملدارم الثانوية بش الذكور يف كل
مقاطعررات ليربيررا اخلمررس عءرررة عنرري بررش اإلنرراثا ويبلر املتوسر علررى املسررتوى الرروطين  9.5يف
املائررة بررش الررذكور و 8.3يف املائررة بررش اإلن رراث ( 8.3يف املائررة) .ويتجرراوز الس رواد األعظررم م ررن
تالميذ املدارم الثانوية سن الدراسة ( 94.4يف املائة)(.)130
 -76مع ييدلت التس يير م يين الم ييدارل العام يية( .)131ترتفر ر نس رربيا مع رردالت التس رررق م ررن
امل رردارم العام ررة بس رربب ع رردة عوام ررل تء ررمل ارتف ررا نس رربة التالمي ررذ ال ررذين يتج رراوز عم رررهم س ررن
الدراسررة أو الررذين ينرراولوا سرروى قس ر م ر يل مررن التعلرريم يف مرحلررة ال فولررة املبكرررة و يكررن
لديهم االستعداد الكايف لاللتحاق بالتعليم االبتردائي .وتكراد تتءرابي معردالت التسررق املدرسري
بش الذكور واإلناث يف الصفو االبتدائية والثانوية(.)132
اجلدول 20
معدلت التسر من المدارل الةتدائية العامة ،اسم الصف الدراس ونوع الجنو )2013
الصف  2-1الصف  3-2الصف 4-3
ذكور
إناث

المجموع

٪32.2
٪31.9

٪32.1

٪21.3
٪21.3

٪21.3

٪23.0
٪23.4

٪23.2

الصف 5-4

الصف 6-5

٪23.7
٪25.6

٪24.3
٪23.8

٪24.5

٪23.7

املصدر :إحصاءات وزارة التعليم لعام ( 2013الصفحتان .)66-65

اجلدول 21
معدلت التسر من المدارل الثانوية العامة اسم الصف الدراس ونوع الجنو )2013
الصف  8-7الصف  9-8الصف  10-9الصف  11-10الصف 12-11
ذكور
إناث

المجموع

٪14.1

٪15.1

٪27.8

٪20.5

٪20.5

٪12.7

٪17.5

٪24.4

٪24.1

٪21.3

٪13.5

٪16.0

٪26.5

٪21.8

٪20.8

املصدر :إحصاءات وزارة التعليم لعام ( 2013الصفحتان .)102-101

__________

( )130املرج نفسي الصفحتان  70و.74
( )131ملحو ررة :ال جتم ر وزارة التعلرريم بيانررات عررن معرردالت املوا بررة علررى الدراسررة وال يتررا حالي ر ا سرروى البيانررات
املتعلقة مبعدالت التسرق املدرسي.
( )132املرج نفسي.
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 -77تكييافؤ الجنس ييين في ي التعل يييم .يرتاج ر التكررافي بررش اجلنسررش يف االلتحرراق بامل رردارم
تراجعرا كبرريا يف التعلرريم الثررانوي .وتءرركل الفتيررات أقررل مررن  50يف املائررة مررن امللتحقررش باملرردارم
الثانوية العامة يف كل املقاطعات اخلمس عءرة يف ليربيا .وتبل معدالت االلتحاق باملردارم أد
مسررتوى هلررا يف سررينوي ( 30يف املائررة) وريفررر سرريس ( 34.1يف املائررة) وكررا من قترران ريفيترران
تنخفض فيهما الكثافة السركانية ويبلر معردل االلتحراق باملردارم أعلرى مسرتوى لري يف مقاطعرة
مونتسريادو ( 44يف املائة) الا تتا فيها فرا تعليمية أكرب بكثري.
اجلدول 22
ط المدارل الثانوية العامة اسم المقاطعة ونوع الجنو )2013
املقاطعة

جمم ر ر ررو ع ر ر رردد جمم ر ر ررو ع ر ر رردد النسر ر ر رربة امل وير ر ر ررة جممو عردد النسرربة امل وي ررة
لل البات
لل الق الذكور ال البات
الذكور
ال الق

2 277
بومي
7 029
بون
1 224
رببولو
788
راند باسا
1 965
راند كاق ماونت
3 140
راند يده
1 798
راند كرو
7 004
لوفا
4 808
مر ييب
2 996
مرييالند
منظوم ر ر ر ر ر ر ررة امل ر ر ر ر ر ر رردارم 7 525
املركزية يف مونروفيا
9 630
مونتسريادو
13 007
نيمبا
610
ريفر سيس
1 666
ريفر ي
1 131
سينوي
66 598
املستوى الوطين

1 305
4 425
698
481
1 177
1 956
1 159
4 484
2 703
1 921
4 330

57.3
63.0
57.0
61.0
59.9
62.3
64.5
64.0
56.2
64.1
57.5

972
2 604
526
307
788
1 184
639
2 520
2 105
1 075
3 195

42.7
37.0
43.0
39.0
40.1
37.7
35.5
36.0
43.8
35.9
42.5

5 392
7 643
402
1 070
792
39 938

56.0
58.8
65.9
64.2
70.0
60.0

4 238
5 364
208
596
339
26 660

44.0
41.2
34.1
35.8
30.0
40.0

املصدر :إحصاءات وزارة التعليم لعام ( 2013الصفحة .)95

 -78تييدريم المعلمييين ،والتوزيييع اسييم نييوع الجيينو ،والنسييبة ةييين الط ي والمعلمييين.
حتترراج ليربيررا إ أعررداد أكرررب مررن املعلمررش املرريهلش وإ مزيررد مررن الت روازن بررش املعلمررش واملعلمررات يف
التعل رريم االبت رردائي والث ررانوي عل ررى السر رواء .و حيص ررل حالي را عل ررى ت رردريب رمس رري م ررن معاه ررد ت رردريب
املعلمررش سرروى  54.3يف املائررة مررن معلمرري املرردارم االبترردائي بينمررا حيصررل  33.5يف املائررة علررى
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أي تدريب( .)133وحتصل نسبة أكرب مرن معلمري املردارم الثانويرة علرى تردريب ( 71يف املائرة تقريبر ا)
وم ذلك حيصل أكثر من رب معلمي املدارم الثانوية على تدريب ( 27.2يف املائة)(.)134
 -79ويبل ر ر ر متوس ر ر ر النس ر رربة ب ر ررش املعلم ر ررش وال ر ررالق يف امل ر ر ردارم االبتدائي ر ررة عل ر ررى املسر ر ررتوى
الرروطين  .23.8وهررذا املعرردل أعلررى قلرريالا يف املرردارم الررا تررديرها احلكومررة ( )24.8مقارنررة باملرردارم
ري احلكومية ( .)21.6وترتاو نسبة املعلمش إ التالميرذ يف املردارم االبتدائيرة برش نسربة منخفضرة
تبل ر  17.7يف مقاطعررة سررينوي ومرتفعررة تبل ر  35.1يف مقاطعررة رانررد باسررا ( .)135()35.1وتقررل
نس رربة املعلم ررش إ ال ررالق يف امل رردارم الثانوي ررة يف املتوس ر ر ع ررن امل رردارم االبتدائي ررة حي رري يبل ر ر
املتوس الوطين  17.6( 17.2يف املدارم احلكومية و 16.8يف املدارم ري احلكومية)(.)136
 -80واأل لررب األعررم مررن املعلمررش يف كررل مسررتويات التعلرريم يف ليربيررا مررن الررذكور 88 :يف املائررة
مرن معلمري املردارم االبتدائيررة ذكرور يف حرش أن أكثررر مرن  95يف املائرة مررن معلمري املردارم الثانويررة
ذكور .وتعرت وهورية ليربيا برأن هرذا أمرر رري قابرل لالسرتمرار وتتخرذ خ روات حنرو تعيرش مزيرد مرن
املعلمات امليهالت وتدريبهن واستبقائهن من خالل مبادرات من قبيل برنامت تدريب معلمي ليربيا.
اجلدول 23
عييدد معلم ي المييدارل الةتدائييية العاميية وتييوزيع م تبع ياً لنييوع الجيينو ونسييبة الط ي
المعلمين ،اسم المقاطعة )2013
املقاطعة

جمم ررو ع رردد جممر ر ر ررو عر ر ر رردد املعلم ررون (النس رربة جممررو عرردد املعلمررات (النس رربة نسبة ال رالق
إ املعلمش
امل وية)
املعلمات
املعلمش الذكور امل وية)
املعلمش

279
بومي
1 280
بون
357
رببولو
361
راند باسا
راند كاق ماونت 389
509
راند يده
487
راند كرو
1 324
لوفا
440
مر ييب
432
مرييالند
منظوم ر ر ررة امل ر ر رردارم 411
املركزية يف مونروفيا

__________

()133
()134
()135
()136

GE.16-13569

املرج
املرج
املرج
املرج

نفسي
نفسي
نفسي
نفسي

لييى

251
1 134
340
326
358
451
468
1 252
394
359
261

90.0
88.6
95.2
90.3
92.0
88.6
96.1
94.6
89.5
83.1
63.5

28
146
17
35
31
58
19
72
46
73
150

10.0
11.4
4.8
9.7
8.0
11.4
3.9
5.4
10.5
16.9
36.5

32.9
23.4
28.0
40.8
31.5
25.2
20.7
23.5
31.7
27.3
28.5

الصفحة .44
الصفحة .77
الصفحة .47
الصفحة .80
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املقاطعة
مونتسريادو
نيمبا
ريفر سيس
ريفر ي
سينوي
املستوى الوطين

جمم ررو ع رردد جممر ر ر ررو عر ر ر رردد املعلم ررون (النس رربة جممررو عرردد املعلمررات (النس رربة نسبة ال رالق
إ املعلمش
امل وية)
املعلمات
املعلمش الذكور امل وية)
املعلمش
925
2 396
366
410
486
10 852

732
2 057
347
380
443
9 553

79.1
85.9
94.8
92.7
91.2
88.0

193
339
19
30
43
1 299

20.9
14.1
5.2
7.3
8.2
12.0

24.5
23.2
19.3
19.8
17.5
24.8

املصدر :إحصاءات وزارة التعليم لعام ( 2013الصفحة .)60

اجلدول 24
عييد جميييع المعلمييين ف ي المييدارل الثانوييية وتييوزيع م تبع ياً لنييوع الجيينو المييدارل العاميية
لى المعلمين ،اسم المقاطعة )2013
والخاصة) ونسبة الط
املقاطعة

جمم ررو ع رردد جممر ر ر ررو عر ر ر رردد املعلم ررون (النس رربة جممررو عرردد املعلم رات (النس رربة نسبة ال رالق
إ املعلمش
امل وية)
املعلمات
املعلمش الذكور امل وية)
املعلمش

158
بومي
579
بون
100
رببولو
182
راند باسا
راند كاق ماونت 144
257
راند يده
216
راند كرو
506
لوفا
518
مر ييب
231
مرييالند
منظوم ر ر ررة امل ر ر رردارم 238
املركزية يف مونروفيا
2 538
مونتسريادو
1 227
نيمبا
52
ريفر سيس
74
ريفر ي
177
سينوي
7 197
املستوى الوطين

153
558
96
177
138
242
212
500
482
223
222

96.8
96.4
96.0
97.3
95.8
94.2
98.1
98.8
93.1
96.5
93.3

5
21
4
5
6
15
4
6
36
8
16

3.2
3.6
4.0
2.7
4.2
5.8
1.9
1.2
6.9
3.5
6.7

24.7
15.1
13.3
23.5
15.7
15.6
9.0
18.8
19.0
21.5
31.6

2 389
1 164
52
71
172
6 851

94.1
94.9
100.0
95.9
97.2
95.2

149
63
صفر
3
5
346

5.9
5.1
صفر
4.1
2.8
4.8

15.9
17.1
12.1
23.7
11.8
17.2

املصدر :إحصاءات وزارة التعليم لعام ( 2013الصفحتان  75و.)80
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 -81الحصول عليى التعلييم ةيين أسير المنياط الريفيية والمنياط الحضيرية .يبرش اجلردول
ال روارد أدنرراه أن مررا يقرررق مررن ثلثرري أسررر املنرراطق احلض ررية تق ر مسررافة  20دقيقررة للوصررول إ
أقرررق مدرسررة ابتدائيررة .ويف املقابررل ف ر ن أقررل مررن نصررف أسررر املنرراطق الريفيررة تق ر علررى بعررد 20
دقيقة من أقرق مدرسرة ابتدائيرة ويلرزم مرن  20يف املائرة تقريبر ا مرن تالميرذ املنراطق الريفيرة السرفر
ملدة  80دقيقة أو أكثر للوصول إ املدرسة االبتدائية.
اجلدول 25
المدب الت يستغرق ا السفر لى المدرسة الةتدائية ،اسم النسبة الممويية لسسير وموقع يا
)2008
الوقررت ال ررذي يسررتغرقي االنتق ررال
إ املدرسة االبتدائية

حضرية

املن قة اجلغرافية
ريفية

المجموع

أقل من  20دقيقة
 39-20دقيقة
 59-40دقيقة
 79-60دقيقة
 80دقيقة أو أكثر
ري حمددة

٪64.4
٪21.3
٪6.1
٪2.8
٪2.7
٪2.7

٪48.4
٪14.7
٪8.0
٪7.4
٪19.5
٪1.9

٪56.2
٪17.9
٪7.1
٪5.2
٪11.3
٪2.3

املصدر :التعداد الوطين للسكان واإلسكان (ألف.)287 9-

 -82األشخاا كوو اإلعاقة وفرا الحصول عليى التعلييم .يواجري األشرخاا ذوو اإلعاقرة
حتررديات إمررافية تءررمل احلرواجز املاديررة واللوجسررتية والثقافيررة يف حمرراولتهم احلصررول علررى حقهررم يف
التعلرريم يف ليربيررا .وال تررنص ق روانش البنرراء علررى تسررهيالت خاصررة لاشررخاا ذوي اإلعاقررةا وقلمررا
ترروفلر املبرراين القائمررة تسررهيالت كافيررة لرردخول املب ر ويت لررب تعررديل املبرراين يف كثررري مررن األحيرران
تكاليف باهظة .وعالوة على ذلرك ال يوجرد سروى القليرل جردا مرن املعلمرش والتسرهيالت يف جمرال
التعلرريم اخلرراا .ويوجرري أيض را األشررخاا ذوو االحتياجررات اخلاصررة مسررتويات كبرررية مررن الوصررم
والتمييررز( .)137وبالتررايل ف ر ن نسرربة األشررخاا ذوي اإلعاقررة املقيرردين يف املرردارم منخفضررة بدرجررة
كبرية .وعلرى املسرتوى الروطين تبلر نسربة تالميرذ املردارم االبتدائيرة املصرابش ب عاقرة  0.6يف املائرة
( 0.6يف املائ ررة م ررن ال ررذكور و 0.5يف املائ ررة م ررن اإلن رراث) وأم ررا نس رربة ط ررالق امل رردارم الثانوي ررة
املصررابش ب عاقررة فهرري  0.4يف املائررة فق ر ( .)138وال تعر لررب هررذه األرقررام عررن نسرربة األشررخاا ذوي
اإلعاقة بش السكان على املستوى الوطين ( 3.2يف املائة إواالا).
__________

( )137برنامت التحول احلاشية  2أعاله الصفحة .131
( )138إحصاءات وزارة التعليم لعام  2013احلاشية  126أعاله الصفحتان  40و.73
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يتبش من اجلدول الروارد أدنراه وجرود تفاوترات كبررية برش اجلنسرش يف
 -83وعالوة على ذلك و
اإلملام بالقراءة والكتابة واحلصول على التعليم بش اجلمي إال اتموعات الفرعية األصرغر سرنا مرن
السر رركان .وتبل ر ر علر ررى سر رربيل املثر ررال معر رردالت الق ر رراءة والكتابر ررة اإلوالير ررة بر ررش اإلنر رراث ذوات
اإلعاق ر ررة  29.3يف املائ ر ررة بينم ر ررا يبل ر ر ر معر ر رردل الق ر ر رراءة والكتاب ر ررة اإلو ر ررايل ب ر ررش الر ر ررذكور ذوي
اإلعاق ررة  53.8يف املائ ررة .و يلتح ررق قر ر بامل رردارم أكث ررر م ررن  70يف املائ ررة م ررن اإلن رراث ذوات
اإلعاق ر ررة يف ليربي ر ررا (يف ح ر ررش أن  46.5يف املائ ر ررة م ر ررن ال ر ررذكور ذوي اإلعاق ر ررة يلتحقر ر روا ق ر ر ر
باملدارم) .وبينما متثل بعض هذه التفاوتات متييزا تارخييا وبالر م لرا حتقرق يف السرنوات األخررية
من بعض التحسرن يف معردالت اإلملرام برالقراءة والكتابرة واحلصرول علرى التعلريم تعررت وهوريرة
ليربيا باحلاجرة إ حتسرينات كبررية يف هرذا اترال وأعلنرت عرن التزامهرا بردعم حتسرش فررا ذوي
اإلعاقة من خالل مبادرات وطنية للسياسات مبا يف ذلك برنامت التحول(.)139
اجلدول 26
الحصييول علييى التعليييم ومعييدلت اإللمييا ةييالقراءب والكتاةيية ةييين األشييخاا كوي اإلعاقيية
ال ين تبلغ أعمارلم  10سنوات فأوثر ،اسم نوع الجنو والنطاق العمري )2008
أمتوا املدرسة
()٪

يلتحقوا ق باملدرسة ()٪

تسربوا من املدرسة
()٪

ملتحقون حالي ا باملدرسة
()٪

معدل اإلملام بالقراءة والكتابة
()٪

الن اق العمرري
(بالسنوات)

ذكور

ذكور

إناث

اجلمي

ذكور

إناث

اجلمي

ذكور

14-10

2.3 35.1 36.2 34.2

2.7

2.5

3.5

3.2

3.4

56.7 59.0 57.9 60.0

56.4 55.9

19-15

2.6 36.1 39.9 32.8

2.3

2.5

7.8

8.9 10.2

66.0 52.5 47.6 56.9

62.7 59.0

24-20

6.2 42.1 49.3 34.5

5.0

5.5

66.3 34.3 28.0 41.0 18.1 17.8 18.4

58.2 50.6

29-25

7.2 11.3 49.8 59.7 40.0

9.2

60.7 17.4 13.5 21.2 23.6 19.6 27.5

50.4 40.0

34-30

8.8 14.2 51.1 61.4 41.0

8.2 11.2 27.6 21.6 33.5 11.5

9.7

59.9

48.9 37.8

39-35

9.1 17.5 53.3 66.6 39.9

6.2 28.2 20.2 36.4 13.3

4.1

5.2

61.5

47.7 34.1

44-40

4.1 27.2 18.2 35.9 18.9 11.3 26.1 50.7 68.1 34.0

2.4

3.3

66.9

50.0 32.3

49-45

3.4 24.4 15.0 32.9 19.6 10.4 27.8 53.3 72.6 35.8

2.0

2.7

65.3

47.4 27.6

54-50

8.3 28.5 56.8 78.0 38.8

2.6 21.9 12.3 30.1 19.2

1.4

2.0

62.2

43.8 22.2

59-55

5.8 24.9 61.8 84.6 43.8

8.7 29.6 16.5

1.7 20.4

0.9

1.3

57.8

39.3 15.9

64-60

3.9 16.9 75.3 90.8 58.4

4.6 23.6 10.1

1.1 13.7

0.7

0.9

43.3

25.7 10.0

 65فأكثر

2.4

3.1 15.9

0.8

0.7

0.7

26.3

16.3

المجموع

إناث

اجلمي

8.7 84.6 93.7 75.3

5.6 14.6 58.1 70.2 46.5

5.5

9.1

إناث

اجلمي

ذكور

إناث

6.5

اجلمي

41.8 29.3 53.8 13.9 12.0 15.7 17.7 11.8 23.3 10.4

املصدر :التعداد الوطين للسكان واإلسكان (الصفحة .)227

__________

( )139انظر على سبيل املثال برنامت التحول احلاشية  2أعاله الصفحات .132-130
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ةاء -ال يكل الدستوري والسياس والقانون
 -1ال يكل الدستوري
 -84لمحة عامة .ليربيا وهورية هلا رئيس منتخرب دميقراطير ا وهلرا برملران مرن ررفتش (ميلرف
من جملرس الءريو وجملرس النرواق) .ويءركل دسرتور عرام  1986أعلرى قرانون يف أرامري الدولرة
وحيل حمل دستور عام  1847الذي جرى تعليقي يف أعقاق انقالق عام .1980
 -85وجتررري حالي ر ا مراجعررة دسررتور عررام  1986حتررت رعايررة جلنررة مراجعررة الدسررتور .وعقررب
املءرراورات الررا أقيمررت يف وي ر املقاطعررات اخلمررس عءرررة يف ليربيررا واملءرراورات الررا دارت م ر
الءررتات الليبررريي عقرردت جلنررة مراجعررة الدسررتور م ريمترا وطنيرا يف نيسرران/أبريل  2015للنظررر يف
التعديالت الدستورية املقرتحة .ويف آق/أ س س  2015أحالت جلنة مراجعة الدستور تقريرها
النهررائي عررن امل ريمتر الرروطين إ رئيسررة ليربيررا .وتض ر ومن التقريررر  25تعررديالا مقرتح ر ا سررتنظر اهلي ررة
التءريعية يف إجراء استفتاء عليها .وأعربت الرئيسة عرن تأييرد  19مرن تلرك التعرديالت مبرا فيهرا
األحكام املتعلقة حقوق املرأة واألشرخاا ذوي اإلعاقرة وإلغراء نظرام املواطنرة القرائم علرى أسرس
عنصررية .وقردومت الرئيسررة توصررياهتا إ اهلي ررة التءرريعية للنظررر فيهررا .ومررن املتوقر أن ت ررر اهلي ررة
التءر رريعية ه ررذه التع ررديالت املقرتح ررة القر ررتا وط ررين ع ررن طري ررق االس ررتفتاء وفقر ر ا للم ررادة  91م ررن
الدستور يف عام  2016أو عام .2017
 -86وتتألف حكومة ليربيا من ثالثة فرو هي السل ة التنفيذية والسل ة التءريعية والسل ة
القض ررائية وي ررنص دس ررتور ع ررام  1986ص رراحة عل ررى ك ررل س ررل ة م ررن ه ررذه الس ررل ات .ويكف ررل
الدس ررتور الفص ررل ب ررش الس ررل ات إذ ي ررنص صر رراحة عل ررى أن رري ال ا رروز ألي ش ررخص أن يء ررغل
منصبش متزامنش يف فرعش من احلكومة(.)140
 -87الو يف يية التنفي يي يية .ي ررنص الفص ررل الس ررادم م ررن دس ررتور ع ررام  1986عل ررى الو يف ررة
التنفيذيرة للحكومرة .ويعهرد بالو يفرة التنفيذيرة للررئيس الرذي ميثرل رأم الدولرة ورئريس احلكومررة
ورئيس أركان القوات املسلحة الليبريية .وينتخب الرئيس باالقرتا العام للبرالغش لفررتة واليرة مردهتا
سررت سررنوات وال ارروز أن يءررغل منصرربي ألكثررر مررن فرررتة واليتررش( .)141ولل ررئيس سررل ة ترشرريح
الرروزراء والقناصررل والسررفراء وعمررد املقاطعررات وقضرراة احملكمررة العليررا وقضرراة احملرراكم األقررل درجررة
وكب ررار املس رريولش يف اجله رراز العس رركري والء رررطة الوطني ررة الليبريي ررة وتعيي ررنهم بع ررد موافق ررة جمل ررس
الءيو  .ومن صالحيات الرئيس أيض ا تسيري الءيون اخلارجية للدولة واروز لري إبررام املعاهردات
واالتفاقيات واالتفاقات الدولية األخرى بعد موافقة أ لبية أعضاء جملسي اهلي ة التءريعية.
__________

( )140الدستور الليبريي املادة .3
( )141الدستور الليبريي احلاشية .50
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 -88وفيما يلي الوزراء ور ساء الوكاالت احلكومية الذين يتألف منهم حاليا جملس الوزراء الليبريي:


املدير التنفيذي لوكالة اخلدمات العامةا



املدير التنفيذي للهي ة الوطنية لالستثمارا



وزير الزراعةا



وزير التجارة والصناعةا



وزير الثقافة واملعلومات والسياحةا



وزير التعليما



وزير املالية والتخ ي اإلمنائيا



وزير الءيون اخلارجيةا



وزير الءيون اجلنسانية وشيون ال فل واحلماية االجتماعيةا



وزير الصحة والرعاية االجتماعيةا



وزير الءيون الداخليةا



وزير العدل والنائب العاما



وزير العملا



وزير األرامي واملناجم وال اقةا



وزير الدفا الوطينا



وزير الربيد واالتصاالت السلكية والالسلكيةا



وزير األشغال العامةا



وزير الدولة للءيون الرئاسيةا



وزير دولة من دون حقيبةا



وزير النقلا



وزير الءباق والريامة.

 -89ال يمة التشريعية .تنص املادة  29من الدستور على هي ة تءرريعية مرن ررفتش متمثلترش
يف جملس الءيو وجملس النواق واب إقرار كل التءريعات مرن خرالل تلرك اهلي رة قبرل عرمرها
على الرئيس كي تصبح قانونا.
 -90ووفق ا للمادة  34من الدستور يكون للهي ة التءريعية سل ة ما يلي:


50

إنءر رراء حر رردود جدير رردة للمقاطعر ررات و ريهر ررا مر ررن األقسر ررام الفرعير ررة السياسر ررية
وتعديل احلدود السياسية القائمةا
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السهر على أمن اجلمهوريةا



اخت رراذ ترتيب ررات ال رردفا املء رررت وإع ررالن احل رررق وتف ررويض الس ررل ة التنفيذي ررة
بالتوصررل إ الس ررالم وزيررادة الق روات املسررلحة ودعمه ررا ووم ر قواع ررد تنظ رريم
القوات املسلحةا



جباية الضرائب والرسوم األخرىا



تءكيل احملاكم األد درجة من احملكمة العلياا



املوافقة على املعاهدات واالتفاقيات الدولية األخرىا



تنظيم حركة التبادل والتجارة الدولية يف ليربياا



سن قانون االنتخاباتا



وم وسن القوانش املتعلقة باملدونة اجلنائية واتاالت األخرى.

 -91ويتررألف جملررس الءرريو مررن  30عض روا .وينتخررب عض روان يف جملررس الءرريو مررن كررل
مقاطعررة مررن خررالل تصررويت النرراخبش املرريهلش يف مقاطعرراهتم .وتكررون مرردة واليررة أعضرراء جملررس
الءرريو تس ر سررنوات( .)142ويرررأم جملررس الءرريو ال ررئيس امليقررت الررذي ينتخبرري أعضرراء جملررس
الءيو ويءغل منصبة ملدة ست سنوات(.)143
 -92ويت ررألف جمل ررس النر رواق م ررن  73عضر روا ميثل ررون م ررس عء رررة دائ رررة انتخابي ررة (املقاطع ررات)
وينتخرربهم النرراخبون امليهلررون يف مقاطعرراهتم .ويقضرري أعضرراء جملررس الن رواق فرررتة واليررة مرردهتا سررت
سنوات( .)144ويرأم جملس النواق رئيس ينتخبي زمال ه النواق لفرتة والية مدهتا ست سنوات(.)145
 -93ال يمة القضيائية .يرنظلم الفصرل السراب مرن الدسرتور اهلي رة القضرائية .وللمحكمرة العليرا
سررل ة املراجعررة القضررائية وارروز هلررا أن حتكررم بررب الن وإلغرراء أي معاهرردات أو ق روانش أو ل روائح
تنظيميررة أو أي أحكررام أو صرركو أخرررى متعارمررة م ر الدسررتور حسررب درجررة تعارمررها(.)146
واهلي ة القضائية هي صاحبة القول الفصل يف املسائل الدستورية وهي احملكمة ذات االختصاا
األص ررلي عمي ر القض ررايا املتعلق ررة بالس ررفراء وال رروزراء أو القض ررايا ال ررا يك ررون بل ررد م ررا طرف را فيه ررا.
وأحكام احملكمة العليا هنائية وملزمة وال جتوز مراجعتها من فرو احلكومة األخرى(.)147
__________

()142
()143
()144
()145
()146
()147
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 -94وتتررألف احملكمررة العليررا مررن رئرريس احملكمررة وأربعررة قضرراة معرراونش .ورئرريس اجلمهوريررة هررو
الرذي يرشرح قضرراهتا ويعيرنهم بعررد موافقرة جملررس الءريو ( .)148وارروز عرزهلم مررن خرالل إجرراءات
العررزل أو ببلررو هم سررن التقاعررد اإللزامرري ( 70عامرا)( )149ويتمتعررون حصررانة مدنيررة وجنائيررة فيمررا
يصدر عنهم من آراء وبيانات أثناء عملهم كقضاة(.)150
 -95ومبوج ررب امل ررادة  65تن رراأ الس ررل ة القض ررائية أيض را "باحمل رراكم اجلزئي ررة ال ررا تنء رريها اهلي ررة
التء رريعية مررن حررش إ آخررر" .واررب علررى احملكمررة العليررا واحملرراكم األقررل درجررة أن ت بلررق الق روانش
التء رريعية والعرفيررة وفق ر ا ألي أحكررام من بقررة تقررهررا اهلي ررة التء رريعية( .)151ويعر لرش رئرريس اجلمهوريررة
قضاة احملاكم االبتدائية مبءورة جملس الءيو ومبوافقتي( .)152وحيتفس وي القضاة مبناصربهم شرري ة
"حسن السلو " .واوز عزل القضاة بعرد مسراءلتهم وإدانرتهم مرن اهلي رة التءرريعية يف احلراالت الرا
"يثبت فيها سوء السلو أو اإلخالل اجلسريم مبهرام عملهرم أو عجرزهم عرن أداء مهرام منصربهم
أو إدانتهم من حمكمة قضائية باخليانة أو الرشوة أو ري ذلك من اجلرائم املءينة"(.)153
 -2ال يكل السياس
 -96الديمقراطيي يية المتعي ييددب األا ي يزا  .يق ر رلرر الفصر ررل الثر ررامن مر ررن الدسر ررتور ("األح ر رزاق
السياسية واالنتخابات") أن ليربيا بلد دميقراطي( )154وينص على هيكل سياسي نزيي ودميقراطري
مبا يءمل حظر أي "قوانش أو أنظمرة أو مراسريم أو أي تردابري أخررى ميكرن أن تريدي إ إنءراء
دولة ذات حزق واحد  .)155("...وحيظر الدسرتور أيضر ا تسرجيل األحرزاق السياسرية الرا يكرون
ه ر رردفها "املس ر ررام ب ر رراتتم ال ر رردميقراطي احل ر ررر يف ليربي ر ررا أو إلغائ ر رري أو تع ر رريض وج ر ررود اجلمهوري ر ررة
للخ ر  .)156("...أو الا تستخدم القوة املادية أو القسر يف تعزيز أهدافها أو مصاحلها (أو تثري
شكوكا معقولة بأن ذلك هو هدفها)(.)157
 -97اي ي ي القتي ي يراع وتس ي ييجيل الن ي ييا بين وأللي ي ييت م .االقر ر ررتا الع ر ررام للب ر ررالغش أدخ ر ررل يف
عرام  1946أثنرراء حكرم الررئيس تومبران( .)158ويسررتويف وير املرواطنش الليبرييررش الرذين بلغروا سررن

__________

()148
()149
()150
()151
()152
()153
()154
()155
()156
()157
()158
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الثامن ر ررة عء ر ررر الء ر ررروأ ال ر ررا ت ر رريهلهم ل ر ررمدالء بأصر ر رواهتم وحي ر ررق هل ر ررم التس ر ررجيل كن ر رراخبش يف
االنتخابات .وفيما بش كانون الثاين/يناير وشرباأ/فرباير  2011أجريرت عمليرة وطنيرة لتسرجيل
النرراخبش حتسررب ا لالنتخابررات الوطنيررة الررا تقرررر عقرردها يف تء ررين األول/أكترروبر .وتيس رريا لعمليررة
التسجيل أنءئ  1 780مركزا لتسجيل الناخبش يف كل أحناء البلد .وحلول يوم االنتخابات يف
عام  2011كران هنرا  1 798 930ناخبرا مسرجالا مرنهم ( 878 482أي  49يف املائرة)
من اإلناث و( 920 448أي  51يف املائة) من الذكور( .)159وبلر عردد الليبرييرش املقيوردين يف
االنتخابات أثناء تقدمي هذه الوثيقة األساسية  1 879 531ليبريي(.)160
 -98وال حيررق لغررري املرواطنش اإلدالء بأصرواهتم .واروز للهي ررة التءرريعية أن تسررن قروانش حتظررر
علررى ف ررات معيونررة مررن الليبرييررش االنضررمام إ األح رزاق السياسررية( .)161ويتمت ر وي ر امل رواطنش
الليبرييرش براحلق يف خرو االنتخابرات وحءرد األصروات مرا يرتم اسرتبعادهم مرن القيرام بررذلك
مبقتضى األحكام الدستورية األخرى(.)162
 -99النتخاةييات الوطنييية .حت ردود وي ر انتخابررات املررو فش الررذين يءررغلون مناصررب عامررة
باأل لبية امل لقة لاصروات .وإذا تكرن هنرا أي أ لبيرة م لقرة ارب إجرراء انتخابرات إعرادة
بش املرشحش اللذين يفوزان بأكرب عدد من األصوات لتحديد الفرائز( .)163ويرنص الدسرتور علرى
إجراء االنتخابات الرئاسية والتءريعية الوطنية يف يوم الثالثاء الثاين من شهر تءرين األول/أكتوبر
من كل سنة انتخابية( .)164ومنذ هناية النرزا املسرلح أقيمرت ثالثرة انتخابرات وطنيرة ناجحرة (يف
الس ر ررنوات  2005و 2011و)2014ا ووص ر ررف املراقب ر ررون احمللي ر ررون وال ر رردوليون عموم ر را ه ر ررذه
االنتخابات بأهنا حررة ونزيهرة .ومر ذلرك تعقرد منرذ عرام  1986سروى االنتخابرات الرئاسرية
والتءريعية لعرام  2011يف إطرار اجلردول الرزمين املقررر دسرتوريا .وأقيمرت انتخابرات عرام 2005
(الرئاس ررية والتءر رريعية وانتخاب ررات ع ررام ( )2014تل ررس الء رريو ) خ ررارج اجل رردول الر رزمين املق رررر
دس ر ررتوريا .وأرج ر ررت انتخاب ر ررات جمل ر ررس الء ر رريو ال ر ررا ك ر رران مق ر ررررا إجرا ه ر ررا يف تءر ر ررين األول/
أكترروبر  2014يف ذروة تفءرري أزمررة وبرراء فررريوم إيبرروال حررن كررانون األول/ديسررمرب مررن تلررك
السررنة يف حماولررة للحررد مررن خ ررر انتقررال املررر  .وقيلرردت أيض ر ا احلءررود السياسررية والتجمعررات
األخ ررى قبررل انتخابررات كررانون األول/ديسررمرب  2014لرردواعي الصررحة العامررة .وا فررض إقبررال
الناخبش ( 25يف املائة تقريبا من الناخبش املسجلش) ويعتقد أن ذلك كان راجعا يف جانب كبري
مني إ املخاو من فريوم إيبوال .وهزم عءرة من بش كل  15من األعضاء السابقش يف إشارة
إ أن الناخبش كانوا يت لعون عموما إ تغيري يف متثيلهم على مستوى جملس الءيو .

__________

( )159اللجنررة الوطنيررة لالنتخابررات التقريررر السررنوي لعررام  28 2011متررا يف( www.nec.gov.lr :آخررر زيررارة إ
هذا املوق يف  23تءرين الثاين/نوفمرب .)2015
()160
()161
()162
()163
()164
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اجلدول 27
نسييبة النييا بين ف ي انتخاةييات مجلييو الشيييوخ السييتثنائية الت ي جييرت ف ي وييانون األول/
ديسمبر 2014
املقاطعة

جمم ر ر ررو ع ر ر رردد النسر رربة امل وير ررة مر ررن
الناخبش
الناخبش املسجلش الفائز

املرش ر ر ررح املنتهي ر ر ررة
واليتر ر ر رري مهر ر ر ررزوم
(نعم/ال)
نعم

بومي

20 155

35.4

موريس اتو سيتوما (حزق الوحدة)

بون

41 573

23.2

جويل م .هوارد  -تيلور (احلزق الوطين القومي) ال

رببولو

12 645

30.1

داني ر ر ر ررال  .ن ر ر ر رراتش األق (املر ر ر ر ريمتر ال ر ر ر رروطين نعم
الليبريي البديل)

راند باسا

30 153

23.2

جوناثان ل .كيباي (حزق احلرية)

نعم

راند كاق ماونت 23 458

38.2

فارين غ .شريمان (حزق الوحدة)

نعم

راند يده

18 168

33.5

أ .مارشال دينس (ميمتر التغيري الدميقراطي)

املرش ر ر ررح املنتهي ر ر ررة
واليتر ر رري خير ر ررض
هذه االنتخابات

راند كرو

13 303

37.5

ألربت ت .تءي (مستقل)

املرش ر ر ررح املنتهي ر ر ررة
واليتر ر رري خير ر ررض
هذه االنتخابات

لوفا

52 226

31.8

ستيفش ي .ه .زار و (حزق احلرية)

نعم

مر ييب

27 339

20.7

جيم و .تورنونال (حزق التوحيد الءعيب)

نعم

مرييالند

16 824

33.2

ج .بلي  -بو براون (مستقل)

نعم

مونتسريادو

130 616

20.1

جورج م .ويي (ميمتر التغيري الدميقراطي)

نعم

نيمبا

59 418

24.6

برينس ي .جونسون (مستقل)

ال

ريفر سيس

9 176

29.1

فرانسيس م .باي (االئتال الدميقراطي الوطين) نعم

ريفر ي

10 726

34.0

كومناين ق .ويسي (حزق الوحدة)

املرش ر ر ررح املنتهي ر ر ررة
واليتر ر رري خير ر ررض
هذه االنتخابات

سينوي

14 156

33.2

جيوجيولوي ميلتون تيهجاي (حزق الوحدة)

نعم

479 936

25.2

المجموع

لزيمة 10
مرشحين
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 -100وكانت نسبة التصويت مرتفعة نسربي ا خرالل اجلولرة األو لالنتخابرات يف عرام 2011
حيرري بلغررت يف املتوس ر  71.6يف املائررة مررن الن رراخبش املسررجلش الررذين أدل روا بأص رواهتم عل ررى
ن اق البلد .وتراجعت نسبة النراخبش أثنراء جولرة اإلعرادة يف االنتخابرات الرئاسرية الرا جررت يف
تءرين الثاين/نوفمرب بش إيلرش جونسرون سرريليف ووينسرتون تومبران يف أعقراق االنتقرادات العامرة
ال ررا وجهه ررا تومب رران لالنتخاب ررات ودعوت رري إ مقاطع ررة انتخاب ررات اإلع ررادة .مث ف ررازت بع ررد ذل ررك
س رريليف بسررهولة يف انتخابررات اإلعررادة الررا أقيمررت يف تء ررين الثرراين/نوفمرب بررأكثر مررن  90يف
املائة من األصوات.
اجلدول 28
نسبة النا بين ف النتخاةات الرئاسية والتشريعية الوطنية لعا 2011
املقاطعة
بومي
بون
باربولو
راند باسا
راند كاق ماونت
راند يده
راند كرو
لوفا
مر ييب
مرييالند
مونتسريادو
نيمبا
ريفر سيس
ريفر ي
سينوي
املستوى الوطين

جممر ررو عر رردد النر رراخبش -
جممر ررو عر رردد النر رراخبش -
انتخاب ر ر ر ر ررات  11تء ر ر ر ر ررين النسر رربة امل وير ررة مر ررن انتخابر ر ررات اإلعر ر ررادة يف  8النس رربة امل وي ررة م ررن
الناخبش املسجلش
الناخبش املسجلش تءرين الثاين/نوفمرب
األول/أكتوبر
35 883
124 422
26 254
81 369
40 326
31 464
19 724
100 499
86 498
31 868
472 550
174 775
19 159
19 160
24 765
1 288 716

75.4
72.5
69.4
65.5
71.4
63.3
69.5
64.0
71.0
66.5
75.0
75.9
67.1
65.2
65.3
71.6

22 428
65 963
17 103
30 277
22 049
17 026
16 137
81 614
40 235
15 589
214 690
120 683
7 449
10 422
12 747
694 412

47.1
38.4
45.2
24.4
39.0
34.3
56.8
52.0
33.0
32.5
34.1
52.4
26.1
35.4
33.6
38.6
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اجلدوالن 30-29
نتائج النتخاةات الرئاسية لعا  2011السج ت الوطنية لفرز األصوات)
النتائج :انتخاةات  11تشرين ألول/أوتوةر
جمم ررو ع رردد النسرربة امل ويررة
لاصوات
األصوات

املرشح

احلزق السياسي

إلش جونسون سريليف
وينستون أ .تومبان ميمتر التغيري الدميقراطي
برينس ي .جونسون

43.9 530 020
حزق الوحدة
32.7 394 370
ميمتر التغيري الدميقراطي
االحتاد الوطين للتقدم الدميقراطي 11.6 139 786

املصدر :اللجنة الوطنية لالنتخابات يف ليربيا (.)2015

النتائج :انتخاةات اإلعادب ف  8تشرين الثان /نوفمبر
املرشح

احلزق السياسي

جمم ررو ع رردد النسرربة امل ويررة
لاصوات
األصوات

إيلش جونسون سريليف
وينستون أ .تومبان

حزق الوحدة
ميمتر التغيري الدميقراطي

90.7 607 618
9.3 62 207

املصدر :اللجنة الوطنية لالنتخابات يف ليربيا (.)2015

 -101مخالفات التصوي  .تتو اللجنة الوطنية لالنتخابات تنسيق وإدارة وير االنتخابرات
يف البلد وتق عليها املسيولية عن تلقي ومراجعة الءكاوى املتعلقة مبخالفرات التصرويت .واروز
التقدم ب عون لدى اللجنة الوطنية لالنتخابرات يف موعرد ال يتجراوز سربعة أيرام مرن إعرالن نترائت
االنتخابر ررات( .)165وار ررب علر ررى اللجنر ررة الوطنير ررة لالنتخابر ررات أن جتر ررري حتقيق ر ر ا حماير رردا يف كر ررل
الءرركاوى وتصرردر قراره ررا يف ضررون  30يوم ر ا م ررن اسررتالم الءرركوى .وا رروز للجنررة أن ت رررفض
م البة ما أو تلغي نتيجرة االنتخابرات( .)166واروز للحرزق السياسري أو املرشرح الرذي يريثر عليري
ذلك القرار أن ي عن يف ذلك القرار لدى احملكمة العليا على أن يتم ذلك يف ضون سبعة أيام
من صدور قرار اللجنة( .)167وأثناء سري انتخابرات عرام  2014قردلمت  19شركوى إ اللجنرة
الوطنيرة لالنتخابرات( .)168ويف عررام  2011بلر جممررو عردد الءرركاوى الرا تلقتهررا اللجنرة قبررل
االنتخابات وأثناءها وبعدها  91شكوى .وقررت اللجنة أن  10شركاوى كانرت عاجلرة وأمررت
ب عررادة عررد األصروات قبررل إعررالن نتررائت التصررويت النهائيررة .وصررححت نتررائت التصررويت يف أربر
__________

()165
()166
()167
()168
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الدستور الليبريي املادة (83ج).
الدستور الليبريي املادة (83ج).
املرج نفسي.
هررذا العررد لاص روات ررري رمسرري .وأثنرراء كتابررة هررذا التقريررر تكررن اللجنررة الوطنيررة لالنتخابررات قررد أصرردرت
أي تفاصيل أخرى بءأن أعداد وأنوا الءكاوى والقرارات وما إ ذلك.
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من احلراالت العءرر الرا أعيرد فيهرا عرد األصروات .وزعرم يف  6حراالت ارتكراق مرو في اللجنرة
الوطنية لالنتخابات خمالفات انتخابية أو وقو سوء سلو منهم(.)169
 -102النتخاةات والتعيينات على المستوي دون الوطن  .وفق ا للدستور يعش رئيس ليربيا
مفوم را إلدارة ك ررل مقاطع ررة( .)170ويقض رري الدس ررتور ك ررذلك بانتخ رراق ر س رراء القبائ ررل والعء ررائر
والبل رردات يف من رراطقهم لف رررتة والي ررة م رردهتا  6س ررنوات .ررري أن ه ررذه االنتخاب ررات تعق ررد من ررذ
عام  1985بسبب النزا املدين وقيود امليزانية( .)171ويف ل عدم إجراء انتخابات يف البلرديات
قضت احملكمة العليا بالسرما للررئيس بتعيرش "عمرد بالنيابرة" لالمر ال بربعض هرذه الواجبرات
إ أن تسمح امليزانية الوطنية ب جراءات انتخابات يف البلديات(.)172
 -103عيدد األايزا السياسيية المعتييرف ة يا علييى المسييتوي اليوطن  .يوجررد حالير ا مسررة
عءررر حزب را معرتفرا برري علررى املس رتوى الرروطين أكثرهررا متثرريالا كررا حررزق الوحرردة للرئيسررة س رريليف
الررذي يءررغل  33يف املائررة مررن مقاعررد جملررس الءرريو وأكثررر مررن  35يف املائررة مررن مقاعررد جملررس
النرواق وحررزق م ريمتر التغيررري الرردميقراطي املعررار الررذي يءررغل حروايل  13يف املائررة مررن مقاعررد
جملسي الءيو والنواق .وتءمل املواد مرن  79إ  82مرن الدسرتور أحكامر ا ترنص علرى إنءراء
األحزاق السياسية الا اب تسجيلها لردى اللجنرة الوطنيرة لالنتخابرات والوفراء مبت لبرات معيونرة
قبل االعرتا ةا على املستوى الوطين.
اجلدول 31
توزيييع مقاعييد مجلييو الشيييوخ اسييم الحييز السياس ي
ديسمبر )2014

عقييم انتخاةييات وييانون األول/

احلزق

عدد املقاعد

النسبة امل وية من اتمو

حزق الوحدة
ميمتر التغيري الدميقراطي*
احلزق الوطين القومي
حزق احلرية
االئتال الدميقراطي الوطين
التحالف من أجل السالم والدميقراطية
امليمتر الوطين البديل

9
4
4
3
2
1
1

33
13
13
10
6
3
3

__________

( )169اللجنة الوطنية لالنتخابات .احلاشية  159أعاله.
( )170الدستور الليبريي املادتان  54و(56أ).
( )171الدستور الليبريي املادة (56ق).
( )172وزارة اإلعررالم والثقافررة والسررياحة "نبررذة عررن وهوريررة ليربيررا  -املقاطعررات واملنرراطق"

http://www.micatliberia.com/

index.php/home/republic-of-liberia/about-liberia/84-about-the-republic-of-liberia.html?showall=&start=3

(آخر زيارة إ هذا املوق يف  25تءرين الثاين/نوفمرب .)2015
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احلزق

عدد املقاعد

النسبة امل وية من اتمو

حزق املصري الليبريي
االحتاد الوطين للتقدم الدميقراطي
حزق التوحيد الءعيب
مستقلون
المجموع

1
1
1
3
30

3
3
3
10
-

* اسر ررتقالت إحر رردى عض ر روات م ر ريمتر التغير ررري الر رردميقراطي وهر رري جريالر رردين دو ش ر رريف مر ررن احلر ررزق يف
عام .2014

اجلدول 32
توزيع مقاعد مجلو النوا اسم الحز السياس

عقم انتخاةات عا )2011

احلزق السياسي

عدد املقاعد

النسبة امل وية من اتمو

حزق الوحدة
ميمتر التغيري الدميقراطي
حزق احلرية
االحتاد الوطين للتقدم الدميقراطي
االئتال الدميقراطي الوطين
التحالف من أجل السالم والدميقراطية
احلزق الوطين القومي
حركة التغيري التقدمي
حزق املصري الليبريي
حزق التحول الليبريي
حزق اإلصال الوطين
مستقلون

26
9
6
6
5
3
3
2
1
1
1
10

35.6
12.3
8.2
8.2
6.9
4.1
4.1
2.7
1.4
1.4
1.4
13.7

*

المجموع

73

-

 -104التكي يوين الجنسي ييان للمرشي ييحين والمس ييؤولين المنتخبي ييين .م ررا زال ررت نس رربة املرش ررحات
واملسيوالت املنتخبات منخفضة يف ليربيا .ووصلت نسبة املرشحات يف كرل السرباقات االنتخابيرة الرا
ج ر رررت يف ع ر ررام  2011إ  104فق ر ر م ر ررن ب ر ررش ( 909أي  11يف املائ ر ررة تقريب ر را) وبلغ ر ررت نس ر رربة
املرش ر ررحات تل ر ررس الء ر رريو  11م ر ررن ب ر ررش ( 99أي  11يف املائ ر ررة) وخام ر ررت  90مرش ر ررحة م ر ررن
ب ررش ( 794م رررة أخ رررى  11يف املائر رة تقريبر ر ا) انتخاب ررات جمل ررس النر رواق وخام ررت  3م ررن ب ررش 16
(أي  19يف املائ ررة) س ررباق االنتخاب ررات الرئاس ررية( .)173ويف أعق رراق انتخاب ررات ع ررام  2011ش ررغلت
__________

( )173التقرير السنوي للجنة الوطنية لالنتخابات لعام  2011احلاشية  159أعاله الصفحة .21
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امل ررأة  16.7يف املائررة مررن مقاعررد جملررس الءرريو و 12.5يف املائررة مررن مقاعررد جملررس الن رواق(.)174
يتبش من اجلدول الوارد أدناه تراجعت تلك األرقام منذ ذلك احلش.
وكما و
اجلدول 33
التكوين الجنسان لل يمة التشريعية وانون الثان /يناير )2015
الغرفة

عدد اإلناث

جملس الءيو
جملس النواق

3
8

المجموع

11

النسر رربة امل وير ررة مر ررن
اتمو (اإلناث) عدد الذكور
10.0
12.3

10.7

27
65

92

النسرربة امل ويررة مررن
اتمو (الذكور)
90.0
87.7

89.3

 -105وأنء ررأت اللجن ررة الوطني ررة لالنتخاب ررات قس ررما معني ر را بء رريون اجلنس ررش قب ررل انتخاب ررات
عررام  2011لتعزيررز مءرراركة املررأة وزيادهتررا علررى كافررة مسررتويات احلكومررة يف ليربيررا( .)175وعررر
أيضر ا علررى اهلي ررة التءرريعية مءرررو قررانون بءررأن املسراواة بررش اجلنسررش وحيردلد هررذا القررانون عتبررة
دنيا لتمثيل املرأة يف احلكومة.
 -106التكييوين الجنسييان للمسييؤولين في السييلطة التنفي ييية .كانررت هنررا  6سرريدات مررن
بررش أعضرراء جملررس الرروزراء حررن تءررين الثرراين/نوفمرب  .2015وشررغلت املررأة املناصررب التاليررة يف
جملس الوزراء :وزيرة الزراعةا ووزيرة الءيون اجلنسانية وشيون ال فل واحلمايرة االجتماعيرةا ووزيررة
الصحة والرعاية االجتماعيةا ووزيرة النقلا واملديرة العامة لوكالة اخلردمات العامرةا ورئيسرة اللجنرة
الوطنية لالستثمار .وباإلمافة إ ذلك متثل املرأة زهاء ثلي مفومي املقاطعات (الرذين يعيرنهم
رئيس اجلمهورية).
 -107ملكيية وسيائا اإلعي والوصييول ليى المعلوميات .اررب أن تسر وجل وير املنظمررات
اإلعالمية لدى وزارة اإلعالم والءيون الثقافية والسياحة الا تءر على عملية إصدار تراخيص
وسائ اإلعالم.
 -108وترتكز وسائ اإلعالم الليبريية بكثافة داخل العاصمة مونروفيرا وحوهلرا .وتوجرد  37ميسسرة
مررن ميسسررات وسررائ اإلعررالم امل بوعررة اخلاصررة (الصررحف) مسررجلة لرردى وزارة اإلعررالم والءرريون
الثقافيررة والسررياحة .وميكررن توزي ر الصررحف علررى املقاطعررات باسررتخدام سرريارات األجرررة (الررا ترتبهررا
وزارة النقل) أو يف بعض األحيان باستخدام الررحالت اجلويرة لبعثرة األمرم املتحردة يف ليربيرا إ املنراطق
النائية واألقل كثافة سركانية .وتنءرر صرحيفة ليربيرا اجلديردة احلكوميرة ثرالث مررات يف األسربو  .وتركرز
الصحيفة على املءاري والربامت اإلمنائية وتووز يف الوزارات والوكاالت احلكومية(.)176

__________

( )174املرج نفسي الصفحة .26
( )175املرج نفسي الصفحة .26
( )176وزارة اإلعالم والءيون الثقافية والسياحة.
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 -109ومتثل اإلذاعرة وسريلة إعالميرة شرعبية يف ليربيرا .وهنرا  21حم رة إذاعيرة خاصرة مسرجلة
ل رردى وزارة اإلع ررالم والء رريون الثقافي ررة والس ررياحة ويوج ررد ل رردى العدي ررد منه ررا انتم رراءات ديني ررة.
وتءغلل بعثة األمم املتحدة يف ليربيا حم تها اإلذاعية اخلاصة ةا وتتيح عموما إمكانية استخدامها
جمان ا للكيانات احلكومية واملنظمات ري احلكومية الرا تر رب يف اسرتخدام اإلذاعرة يف احلمرالت
اإلعالمي ررة العام ررة .وتءر رغلل حكوم ررة ليربي ررا حم ررة إذاعي ررة (رادي ررو هي ررة اإلذاع ررة الليبريي ررة) .وهي ررة
االتصرراالت الس ررلكية والالس ررلكية الليبريي ررة ه رري املسرريولة ع ررن إص رردار ت رراخيص تء ررغيل حم ررات
اإلذاعة يف البلد.
 -110وتوجررد مررس حم ررات تليفزيونيررة منهررا حم ررة للوكررة للحكومررة (نظررام اإلذاعررة الليبررريي
أو إل يب إم) .ر ررري أن مء ر رراهدة التليفزير ررون حم ر رردودة جر رردا ب ر ررش معظر ررم الليبريي ر ررش وال ميتل ر ررك
سوى  7.4يف املائة من األسر على ن اق البلد جهاز تليفزيون(.)177
 -111ووكال ررة األنب رراء الليبريي ررة ه رري وكال ررة األنب رراء التابع ررة حلكوم ررة ليربي ررا .وجتم ر وكال ررة األنب رراء
الليبرييررة املعلومررات املتعلقررة ب رربامت احلكومررة وسياسرراهتا وتوزعهررا .وتوجررد لوكالررة األنبرراء الليبرييررة
مكاتب يف ست مقاطعات لضمان نءر املعلومات بش سكان املناطق الريفية خارج مونروفيا.
 -112ومتثررل نقاب ررة الصررحفيش الليبريي ررة عررددا كب رريا مررن الص ررحفيش العرراملش يف ليربي ررا وت ررداف
عن حقوقهم.
 -113ومررا زال الوصررول إ خمتلررف أشرركال وسررائ اإلعررالم يف ليربيررا منخفضر ا نسرربي ا .وتءررري
التقديرات إ أن نسبة الليبرييش الذين أتيحت هلم إمكانية الوصول إ اإلنرتنت بلغت  5.4يف
املائر ررة يف عر ررام  .)178(2014كمر ررا تر ررنخفض نسر رربيا ملكير ررة أجهر ررزة امل ر رذيا والتليفزير ررون وتوجر ررد
مبش يف اجلدول الوارد أدناه.
تفاوتات كبرية بش أسر املناطق الريفية واملناطق احلضرية كما هو و
اجلدول 34
الملكية األسرية لوسائل اإلع
الوسيلة
اإلذاعة

الرئيسية ،اسم المكان )2008

ع ر ر ر رردد ونس ر ر ر رربة أس ر ر ر ررر
جممررو عرردد أسررر املنر رراطق احلض ر ررية الر ررا جممررو عرردد أسررر عدد ونسربة أسرر املنراطق جمم ر ر ررو ع ر ر رردد األس ر ر ررر جممو ونسربة األسرر
الريفية الا لديها ملكية (على املستوى الوطين) الا لديها ملكية
املناطق الريفية
املناطق احلضرية لديها ملكية
326 960

التليفزيون 326 960

166 627
()٪51.0
45 314
()٪13.9

343 335
343 335

102 548
()٪29.9
4 459
()٪1.3

670 295
670 295

269 175
()٪40.2
49 773
()٪7.4

املصدر :التعداد الوطين للسكان واإلسكان لعام .2008
__________

( )177تعداد السكان واإلسكان احلاشية  2أعاله.
( )178ميشرات التنمية للبنك الدويل (كانون األول/ديسمرب .)2015
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 -3ال يكل القانون
 -114ام ر ر النظر ررام القر ررانوين الليبر ررريي بر ررش عناصر ررر القر ررانون العر ررام (ال سر رريما القر ررانون العر ررام
األمريكري) والقررانون العرريف .والسررل ة القضرائية منوطررة باحملكمرة العليررا الرا يرأسررها رئريس احملكمررة
وأربعررة قضرراة معرراونش .ومتررارم احملكمررة العليررا االختصرراا األصررلي يف املسررائل الدسررتورية ومتثررل
جهررة االسررت نا حملرراكم الرردوائر الررا تعررد األعلررى درجررة بعررد احملكمررة العليررا .وارروز أيض را للهي ررة
التءريعية أن تنءئ حماكم أخرى من حش إ آخر وأحدث مثال على ذلك هو إنءاء احملكمرة
اجلنائية "هاء" ملقاماة مرتكيب جرائم العنف اجلنسي والعنف القائم على نو اجلنس(.)179
 -115ويوجررد يف ليربيررا شرركل مو وحررد للحكررم .وارروز لكررل احملرراكم أن ت بلررق الق روانش الرمسيررة
(أو التء رريعية) والعرفي ررة .وت رردخل وير ر احمل رراكم الرمسي ررة م ررمن النظ ررام ال رروطين وختض ر إلشر ررا
احملكمررة العليررا .ويعرررت القررانون القضررائي ( )1972بنظررام القررانون العررريف .وخيضر نظررام العدالررة
التقليرردي للقواعررد واللروائح املنقحررة املنظمررة للمنرراطق الداخليررة مررن ليربيررا ( )2000وحيتررل مكانررة
بارزة بصفة خاصة يف املناطق الريفية.
 -116واملصادر الرئيسية للقانون تءمل الدستور وقانون اإلجرراءات املدنيرة املرنقح والقرانون اجلنرائي
النموذجي وقانون اإلجراءات اجلنائية .وتءمل مصادر القانون الثانوية تقارير القوانش الليبريية.
 -117وفيما يتعلق بالقانون الدويل متثل ليربيا نظاما مزدوجا ولذلك ارب مواءمرة املعاهردات
م السياق احمللي من خالل اهلي ة التءريعية الوطنية كي تكتسب قوة القوانش يف ليربيا.
 -118وتوجررد مررس عءرررة حمكمررة متنقلررة يف ليربيررا (واحرردة يف كررل مقاطعررة) ويررأم كررل منهررا
ق ررا م ررن قض رراة احمل رراكم الدوري ررة .ويقض رري ق ررانون اهلي ررة القض ررائية ب ررأن مت ررارم احمل رراكم املتنقل ررة
االختصرراا األصررلي يف كررل القضررايا الررا ال متررنح فيهررا حمكمررة أخرررى اختصاص ر ا أصررلي ا حص رري ا
مبوجب األحكام الدستورية أو التءريعية.
 -119وي ررأم حمرراكم الصررلح قضرراة صررلح (ينبغرري وفق را للقررانون الليبررريي أن يكون روا حمررامش
م رريهلش) وقام رريان معاون رران (ال يء رررتأ أن يكون ررا حم رراميش م رريهلش) .وخت ررتص حم رراكم الص ررلح
باملسررائل املدنيررة واجلنائيررة الثانويررة الررا ال تت لررب حماكمررة أمررام هي ررة حملفررش .وأمررا املسررائل الررا
تت لررب حماكمررة أمررام هي ررة حملفررش فيجررب أن حتررال إ احملرراكم املتنقلررة حاملررا يررتم االنتهرراء مررن
جلسات االستما األولية .وهنا ما يقرق من  80حمكمة صلح يف ليربيا .واوز لقضاة حمراكم
الصلح معاجلة عدد حمدود من القضايا املدنية واجلنائية البسي ة.
 -120وهن ررا أيض ر را ع رردد م ررن احمل رراكم املتخصص ررة يف ليربي ررا .وتء ررمل ه ررذه احمل رراكم حمكم ررة
األحررداث (الررا يقتصررر عملهررا علررى مونروفيررا) واحملكمررة اجلنائيررة هرراء (الررا تقتصررر أيض ر ا علررى
مونروفيا) وختتص بقضايا العنف اجلنسي والعنف القائم على نرو اجلرنسا وحمراكم خمتصرة أخررى
خمصصة للضرائب وقانون العمل.

__________

( )179الدستور الليبريي املادة (34هر).
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 -121واحملررامي العررام يف املقاطعررة هررو املرردعي العررام يف مقاطعترري .وهنررا بالتررايل مسررة عءررر
حماميا عاما يف البلد .واروز تعيرش مردعش إمرافيش وحمراميش حمليرش يف احملراكم حسرب االقتضراء
أو حسب ما هو متا .
 -122ويررنص الدسررتور علررى احلررق يف االسررتعانة مبحررام بغررض النظررر عررن القرردرة علررى سررداد
أتعابرري .وتررنص الفقرررة ‘ ‘1مررن املررادة  21مررن الدسررتور علررى أن ترروفلر احلكومررة مسرراعدة قانونيررة
جمانيررة للمرردعى علرريهم املعرروزين .ويوجررد حالير ا تسررعة وعءرررون حمامير ا عامر ا مرروزعش يف كررل أحنرراء
البلد لتمثيل العمالء ري القادرين على سداد أتعاق اخلدمات القانونية.
 -123وال توجد سوى كليرة واحردة للقرانون يف ليربيرا هري كليرة لرويس آرثرر راميرز للحقروق يف
جامعة ليربيا مبونروفيرا وال يتخررج منهرا سروى بضر عءررات مرن ال رالق سرنوي ا وهرو مرا يريدي
إ نقص شديد يف احملامش امليهلش يف البلد .ويوفلر معهد جيمس أ .أ .بريي تردريبا قانونيرا لرفر
مسررتوى ت رروير املهررن القانونيررة يف البلررد .وهنررا أيض را راب ترران مهنيترران قانونيترران رئيسرريتان كررا
نقابرة احملرامش الوطنيرة الليبرييررة وراب رة احملاميرات الليبرييرات وتعررزز هاتران الراب تران الت روير املهررين
وترعررى مبررادرات يف جمرراالت مررن قبيررل سرريادة القررانون والوصررول إ العدالررة وإصررال القررانون
وحقوق اإلنسان يف البلد.
 -4المجتمع المدن والمن مات غير الحكومية
 -124اتلررس الرروطين الليبررريي للمجتم ر املرردين منظمررة راعيررة متثررل مصرراني منظمررات اتتم ر
املرردين يف ليربيررا .ويف عررام  2012أجررري تعررداد ملنظمررات اتتمر املرردين علررى ن رراق البلررد حتررت
رعاية اللجنة االستءارية الوطنيرة ملنظمرات اتتمر املردين( )180وتب ورش وجرود مرا جمموعري 1 452
منظمة من منظمرات اتتمر املردين مسرجلة يف ليربيرا .ويوجرد أكررب عردد ملنظمرات اتتمر املردين
يف مقاطعررة مونتسرريادو ( 172أي  11.85يف املائررة) وتليهررا مباشرررة مقاطعررة مررر ييب (163
أي  11.23يف املائ ر ر ررة) و ران ر ر ررد باس ر ر ررا ( 118أي  8.13يف املائ ر ر ررة) وريف ر ر ررر ر ر رري (116
أي  7.99يف املائة) ولوفا ( 113أي  7.78يف املائة).
 -125واب على أي منظمة تر ب يف احلصول على اعرتا كمنظمة رري حكوميرة أن تقردلم
طلب ا إ السجل التجراري الليبرريي الرذي يعمرل حترت رعايرة وزارات التجرارة والءريون اخلارجيرة
واملاليررة والتخ رري اإلمنررائي .وتتررو وزارة التخ رري اإلمنررائي املسرريولية عررن اعتمرراد املنظمررات ررري
احلكومية يف ليربيا.

__________

( )180اللجنة االستءارية الوطنية ملنظمات اتتم املدين أمسكت بزمام إنءاء اتلس الوطين الليبريي للمجتم املدين.
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 -5مؤشرات الجريمة و قامة العدل
 -126الحييبو رليين المحاوميية .معرردل احلرربس رهررن احملاكمررة يف ليربيررا مرتف ر ارتفاعر ا شررديدا
وذلك أساسر ا بسربب نقرص قردرات نظرام احملراكم .وحقرق البلرد بعرض التقردم يف احلرد مرن معردل
احل رربس ره ررن احملاكم ررة خ ررالل الس ررنوات العدي رردة املام ررية ال س رريما م ررن خ ررالل اعتم رراد برن ررامت
جلسات قضاة الصلح (املعرو أيضا باسم "حمكمة املسار السري ") .وفيما برش عرامي 2009
الذي بدأ فيي األخذ بذلك الربنامت وم ل عام  2014تراج معدل االحتجاز رهرن احملاكمرة
م ررن  87يف املائ ررة إ  72يف املائ ررة .وال يعم ررل برن ررامت جلس ررات قض رراة الصر رلح إال يف مقاطع ررة
مونتسريادو يف سرجن مونروفيرا املركرزي حيري حيتجرز مرا يقررق مرن نصرف النرزالء الليبرييرش الرذين
يبل عددهم  1 600نزيل تقريبا .وكلفت فرقة عمل معنية باالحتجاز رهن احملاكمة حتت رئاسة
وزارة العدل مبهمة معاجلة مسألة ارتفا معدل االحتجاز رهن احملاكمة .وأثناء أزمة تفءي فريوم
إيبرروال هب ررت معرردالت االحتجرراز رهررن احملاكمررة هبوطر ا كبرريا بنرراءا علررى توجيهررات صرردرت مررن
رئيس احملكمة العليرا (دعرا فيهرا إ األخرذ ببردائل للحربس حيثمرا أمكرن) والنائرب العرام (بءرأن
حظررر إصرردار أوامررر الضررب يف قضررايا اجلررنح البسرري ة) يف حماولررة للحررد مررن اكتظرراظ السررجون
وما يصاحب ذلك من خماطر زيادة انتقال فريوم إيبوال.
اجلدول 35
متوسا المعدل الوطن للحبو رلن المحاومة )2014-2010
2010

2011

2012

2013

2014

عدد احملتجزين رهن احملاكمة (املتوس ) 1196
232
عدد النزالء املدانش (املتوس )
جممو عدد نزالء السجون (املتوس ) 1428
احملتجررزون رهررن احملاكمررة (كنسرربة م ويررة ٪84
من جممو عدد النزالء)

1175
307
1482
٪79

1350
350
1700
٪79

1446
405
1851
٪78

1303
507
1810
٪72

املصادر :مكتررب اإلصررالحيات وإعررادة التأهيررل وزارة العرردل الوحرردة االستءررارية لمصررالحيات بعثررة األمررم
املتحدة يف ليربيا.

 -127ومع رردل الوف رراة أثن رراء االحتج رراز م ررنخفض إذ م ررن ب ررش جمم ررو ع رردد ن ررزالء الس ررجون
البال  1 600تقريبا تس وجل سوى  8حاالت وفاة يف عام .2014
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اجلدول 36
معدل االت الوفاب أثناء الاتجاز )2014-2010
السنة
2010
2011
2012
2013
2014

المجموع

جممو العدد الذكور اإلناث احملكوم عليهم
9
21
11
15
8

64

9
21
11
14
8

63

صفر
صفر
صفر
1
صفر
1

()181

7
4

11

احملتجزون البالغون
8
4

12

9
21
11
15
8

64

األحداث
صفر
صفر
صفر
صفر
صفر

صفر

املصادر :مكتررب اإلصررالحيات وإعررادة التأهيررل وزارة العرردل الوحرردة االستءررارية لمصررالحيات بعثررة األمررم
املتحدة يف ليربيا.

 -128القضيياب ،وأعضيياء النياةيية ،والمحييامون العموميييون ،والم نيييون القييانونيون ا ييرون.
تعاين ليربيا نقصر ا شرديدا يف املهنيرش القرانونيون املريهلش واملردربش بسربب التحرديات الناشر ة عرن
احلرق األهليرة الرا فرر خالهلرا كثرري مرن ال بقرة املهنيرة مرن البلرد .وال يوجرد حالير ا سروى  69مرن
أعضاء النيابة و 29حماميرا عموميرا لتلبيرة احتياجرات السركان الرذين ينراهز عرددهم أربعرة ماليرش
نسمة .وأدى ذلك إ تأخر كبري يف القضايا املنظورة .وعالوة على ذلرك يرنخفض معردل متثيرل
اإلنرراث يف اهلي ررة القضررائية .وحيتررل تعيررش مهنيررش قررانونيش مرريهلش وترردريبهم واسررتبقائهم أولويررة
برنامت التحول وسيظل يءكل حتدي ا مستمرا أمام إقامة العدل على األجل القصري.
اجلدول 37
عدب قضاب المحاوم الجزئية والرئيسية وتوزيع م اسم نوع الجنو )2014
قضاب المحكمة العليا

ذكور

إناث

( 3مبن فيهم رئيس احملكمة) (*)٪60

)٪40( 2

ذكور
)٪78( 18

ذكور
)٪90( 35

قضاب المحاوم المتنقلة
إناث
)٪22( 5

قضاب المحاوم المتخصصة
إناث
)٪10( 4

المجموع
5

المجموع
23

المجموع
39

__________

( )181ملحو ر ررة :ال تتر ررا بيانر ررات عر ررن حالر ررة النر ررزالء الر ررذين أت ر روا أثنر رراء االحتجر رراز (احملتجر ررزون االحتير رراطيون مقابر ررل
املدانش/احملكوم عليهم) قبل عام .2013
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قضاب الصلح المعيَّنون ةرواتم
إناث

ذكور
)٪98( 91

المجموع
93

)٪2( 2

قضاب معاونون
إناث

ذكور
)٪97( 205

المجموع
212

)٪3( 7

جميع قضاب المحاوم الرئيسية والجزئية
إناث

ذكور
)٪95( 352

المجموع
372

)٪5( 20

* النسب امل وية مقوربة إ أقرق عدد صحيح.
املصادر :مكتب مدير إدارة احملكمة العليا يف ليربيا ومكتب النائب العام وزارة العدل.

اجلدول 38
عدد القضايا الت تناول ا محامو الدفاع العامون )2014
متوس عدد القضرايا املسرتأنفة لكرل
حمام من حمامي الدفا العامش

دورة احملكمة

عدد القضايا

شباأ/فرباير
أيار/مايو
آق/أ س س
تءرين الثاين/نوفمرب
المجموع

222
144
326
قيد النظر
 692ض ييافة ل ييى القض ييايا التي ي
ما زال قيد الن ر)

7.65
4.97
11.24
23.86

املصدر :مكتب مدير إدارة احملكمة العليا يف ليربيا.

اجلدول 39
االة القضايا المن ورب أما جميع المحاوم المتنقلة ف ليبريا
السنة

النسبة امل وية للقضرايا
القض ر ررايا املفص ر ررول فيهر ر را م ر ررن
ع رردد القض ررايا العدد الفعلري احملاكمات املنجرزة (العردد دون حماكم ر ر ررة كامل ر ر ررة (الع ر ر رردد قض ر ررايا يفص ر ررل فيه ر ررا ال ر ر ررا ج ر ر رررى النظ ر ر ررر
(العدد والنسبة امل وية) والفصل فيها
والنسبة امل وية)
والنسبة امل وية)
للقضايا*
املنظورة

2 118 2011
2 131 2012

736
676

)٪6( 44
)٪7( 48

)٪7( 51
)٪12( 82

)٪87( 641
)٪84( 546

٪13
٪19

املصادر :مكتب مدير إدارة احملكمة العليا يف ليربيا وبعثة األمم املتحدة يف ليربيا مكترب نائرب املمثرل اخلراا
لامش العام املعين بسيادة القانون.
* بعد خصم القضايا املر وحلة من دورة إ دورة أخرى.
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اجلدول 40
نسبة الميزانية الوطنية المخصصة لل يمة القضائية )2015-2010
السنة املالية

2011-2010
2012-2011
2013-2012
2014-2013
2015-2014

امليزانية الوطنيرة (بالردوالر االعتمررادات املخصصررة للهي ررة
األمريكي)
القضائية (بالدوالر األمريكي) النسبة من جممو امليزانية
347 106 000
516 480 000
672 050 415
553 000 000
660 236 000

12 087 461
12 715 824
12 251 319
16 000 498
19 313 767

3.48
2.46
1.82
2.89
2.93

املصدر :مكتب مدير إدارة احملكمة العليا يف ليربيا.

 -129المؤشرات المتعلقة ةالعاملين ف الشيرطة واألمين .مرن املتوقر أن تتسرلوم حكومرة ليربيرا
كامل املسيولية عن األمن مرن بعثرة األمرم املتحردة يف ليربيرا حلرول  30حزيران/يونيري  .2016ومرن
املتوق ر بنرراءا علررى ذلررك أن يررزداد اإلنفرراق العررام علررى العرراملش يف الءرررطة واألمررن مقارنررة بالسررنوات
السررابقة .وبل ر جممررو االعتمررادات املرصررودة مررن ميزانيررة احلكومررة لامررن وسرريادة القررانون يف السررنة
املالية  2015/2014ما قيمتي  83.7مليون دوالر أمريكي ( 13.2يف املائرة مرن امليزانيرة الوطنيرة
أي  23.9دوالر أمريك رري للف رررد) وبل ر ر اتم ررو  98.9ملي ررون دوالر أمريك رري ( 15.9يف املائ ررة
امليزانية الوطنية أي  28.3دوالر أمريكي للفرد) يف السنة املالية .2016/2015
 -130ووفقا للتقرير السنوي للءرطة الوطنيرة الليبرييرة لعرام  2014يبلر جممرو عردد العراملش
يف الءرررطة  4 809أف رراد مررنهم  3 972مررن الررذكور ( 82.6يف املائررة) و 837مررن اإلنرراث)
( 17.4يف املائررة) .وتء ررري التوقع ررات إ أن ق رروة الء رررطة الوطني ررة الليبريي ررة س ررتبل  8 000ف ررردا
حلول عام .2016
اجلدول 42
توزيع الشرطة اسم نوع الجنو والرتبة )2014
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الرتبة

ذكور

إناث

المجموع

مفت عام
نائب مفت عام
مفو
نائب مفو
مفو معاون
رئيس شرطة
مأمور
رئيس مفتءش

1
2
5
29
36
63
93
139

صفر
صفر
صفر
3
8
5
9
7

1
2
5
32
44
68
102
146
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الرتبة

ذكور

إناث

المجموع

مفت
رقيب
عريف
شرطي دورية
المجموع

190
262
155
2 997
)٪82.6 3 972

19
45
25
716
)٪17.4 837

209
307
180
3 713
4 809

املصدر :التقرير السنوي للءرطة الوطنية الليبريية لعام .2014

اجلدول 43
توزيع الشرطة اسم المقاطعة )2014
املقاطعة

بومي
بون
رببولو
راند باسا
راند كاق ماونت
راند كرو
راند يده
لوفا
مر ييب
مرييالند
مونتسريادو
نيمبا
ريفر ي
ريفر سيس
سينوي
المجموع

ذكور

55
91
30
73
27
21
56
84
128
44
3 114
142
34
35
38
3 972

إناث

7
10
5
16
12
4
10
5
55
11
690
27
5
4
6
837

المجموع
62
101
35
89
39
25
66
89
153
55
3 804
169
39
39
44
4 809

املصدر :التقرير السنوي للءرطة الوطنية الليبريية لعام .2014

 -131وتءررهد ليربيررا معرردالت مرتفعررة للعنررف اجلنسرري والعنررف القررائم علررى نررو اجلررنس .ومتررر
األ لبيررة الواسررعة مررن القضررايا دون اإلبررالغ عنهررا ويزيررد معرردهلا احلقيقرري عررن ميش ررات البيانررات
الرواردة أدنرراه .ويتررو قسررم محايررة النسرراء واألطفررال الترراب للءرررطة الوطنيررة الليبرييررة املسرريولية عررن
تلقي البال ات املتعلقة بقضايا العنف اجلنسي والعنف القائم على نو اجلنس وإدارهترا والتحقيرق
فيها .وتوجد حالي ا إحدى وستون وحدة حلماية النساء واألطفال يف كل أحناء البلد.
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اجلدول 44
جميع جيرائم العنيف الجنسي والعنيف القيائم عليى نيوع الجينو التي قميدِّم ة غيات عن يا
لى أقسا اماية النساء واألطفال )2014-2010
السنة

2010
2011
2012
2013
2014

الء ر ر رررو يف
ا تصاق
ا تصاق

4
صفر
2
صفر
صفر

190
268
298
290
255

الل رواأ ررري االعتررداء التحر ر ر ر ر ررر االجتار
ا تصرراق ا تص رراق م ررن ه ررم فس ر ر ر ر رراد
اجلنسي اجلنسي** بالبءر
واعي دون السن القانونية القاصر اللواأ* ال بيعي
14
13
22
23
28

103
40
15
24
32

4
5
6
9
5

72
42
46
47
55

2
1
صفر
صفر
1

31
27
16
34
22

1
1
صفر
4
8

2
6
6
8
4

املصدر :أقسام محاية النساء واألطفال/شعبة اخلدمات اجلنائية/الءرطة الوطنية الليبريية.
* ملحو ررة :اللرواأ ال بيعرري ررري قررانوين يف ليربيررا ولررذلك يرردخل مررمن جررائم العنررف اجلنسرري والعنررف
القائم على نو اجلنس الا ميكن إبال ها للءرطة الوطنية الليبريية.
** ري م ابق للتعريف القانوين الدويل للتحر اجلنسي.

اجلدول 45
المبلغ عن ا لى قسم امايية
جميع جرائم العنف الجنس والعنف القائم على نوع الجنو م
النساء واألطفال ،اسم الب ف القضية )2014-2010
السنة

2010
2011
2012
2013
2014

احملكمة
568
509
484
484
496

قضايا مت البت فيها
1 419
828
936
1 013
1 126

قضايا ما زالت قيد النظر

832
878
715
731
824

المجموع
2 819
2 215
2 135
2 228
2 446

املصدر :قسم محاية النساء واألطفال وشعبة اخلدمات اجلنائية التابعة للءرطة الوطنية الليبريية.

اجلدول 46
المبلغ عن ا )2014-201
المعدل الوطن للجرائم العنيفة مقاةل الجرائم غير العنيفة م
السنة

2010
2011
2012
2013
2014

جرائم عنيفة
3 862
4 685
4 134
5 594
5 458

جرائم ري عنيفة

8 381
10 158
9 613
10 934
11 127

مجموع الجرائم المبلغ عن ا
12 243
14 843
13 747
16 528
16 585

املصدر :التقرير السنوي للءرطة الوطنية الليبريية لعام .2014
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اجلدول 47
ملخص الجرائم المبلغ عن ا اسم الب ف القضية )2014-2010
السنة

احملكمة

قضايا مت البت فيها

قضايا ما زالت قيد النظر

2010
2011
2012
2013
2014

5 513
5 710
5 577
6 824
6 246

6 188
6 177
5 184
3 412
3 509

1 998
2 869
2 757
6 199
6 734

ري معلومة
439
87
229
93
96

المجموع
14 138
14 843
13 747
16 528
16 585

املصدر :التقرير السنوي للءرطة الوطنية الليبريية لعام .2014

 -132المساءلة عن سوء سيلوك الشيرطة ومراقبية اقيوق اإلنسيان دا يل الشيرطة الوطنيية
الليبيري يية .توج ررد يف الء رررطة الوطني ررة الليبريي ررة ش ررعبتان خمولت رران س ررل ة التعام ررل م ر س رروء س ررلو
الءرطة وقضايا حقوق اإلنسان .وتتألف شعبة املعايري املهنية التابعة للءررطة الوطنيرة الليبرييرة مرن
ثالثة أقسام هي قسم الءيون الداخليرة وقسم التفتي والرقابة وخلية الءكاوى العامة والءرعبة
مكلوفة باملسيولية عن رصد ومراقبة تصرفات العاملش يف الءرطة والتحقيق يف الءكاوى املتعلقرة
بسروء السرلو والتوصرية باختراذ إجرراءات تأديبيررة عنرد االقتضراء .ويف عرام  2013تلقرت شررعبة
املعايري املهنية  615شكاوى زعمت وقو سوء سلو من الءرطةا ويف عام  2014ازداد هرذا
العدد إ .987
 -133وأدجمت وحدة الرصد والتدريب يف جمال حقوق اإلنسران منرذ عرام  2014يف عمليرات
شررعبة املعررايري املهنيررة لتحديررد ومعاجلررة القضررايا املثرررية للقلررق بءررأن حقرروق اإلنسرران الررا متررس
مباأ الءرطة الوطنية الليبريية .وتدعم أيضا شعبة املعايري املهنية من خالل هذه الوحردة تعزيرز
الترردريب علررى حقرروق اإلنسرران يف أكادمييررة الءرررطة عررن طريررق وم ر تصررورات حلقرروق اإلنسرران
مستمدة من قضايا فعلية للءرطة الوطنية الليبريية.

ثالثاً -اإلطار العا لتعزيز اقوق اإلنسان وامايت ا
ألف -قبول معايير اقوق اإلنسان الدولية
 -1التصدي على الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق اإلنسان
 -134ص رردقت حكوم ررة ليربي ررا عل ررى س ررب م ررن معاه رردات األم ررم املتح رردة األساس ررية حلق رروق
اإلنسران وبروتوكرولش متعلقررش ةررا أو انضررمت إليهررا تعزيرزا منهررا اللتزامهررا حمايررة حقرروق اإلنسرران
وتأكيدا لسيادة القانون .وهذه هي:
العهد الدويل اخلاا باحلقوق املدنية والسياسية ()2004ا
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العهد الدويل اخلاا باحلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية ()2004ا



اتفاقية القضاء على وي أشكال التمييز مد املرأة ()1984ا



اتفاقي ر ررة مناهض ر ررة التع ر ررذيب و ر ررريه م ر ررن م ر ررروق املعامل ر ررة أو العقوب ر ررة القاس ر ررية
أو الالإنسانية أو املهينة ()2004ا



اتفاقية حقوق ال فل ()1993ا



اتفاقية القضاء على وي أشكال التمييز العنصري ()182()1976ا



اتفاقية حقوق األشخاا ذوي اإلعاقة ()2012ا



الربوتوك ررول االختي رراري الث رراين امللح ررق بالعه ررد ال رردويل اخل رراا ب رراحلقوق املدني ررة
والسياسية ()2005ا



الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب (.)2004

 -135ووقعت وهورية ليربيا الصكو التالية ولكنها تصدق عليها بعد:


االتفاقية الدولية حلماية حقوق وي العمال املهاجرين وأفراد أسرهم ()2004ا



الربوتوكر ررول االختير رراري األول امللحر ررق بالعهر ررد الر رردويل اخلر رراا بر رراحلقوق املدنير ررة
والسياسية ()2004ا



الربوتوك ر ررول االختي ر رراري امللح ر ررق بالعه ر ررد ال ر رردويل اخل ر رراا ب ر رراحلقوق االقتص ر ررادية
واالجتماعية والثقافية ()2004ا



الربوتوك ر ررول االختي ر رراري التفاقي ر ررة حق ر رروق ال ف ر ررل بء ر ررأن اشر ر ررتا األطف ر ررال يف
املنازعات املسلحة ()2004ا



الربوتوك ررول االختي رراري التفاقي ررة حق رروق ال ف ررل بء ررأن بير ر األطف ررال واس ررتغالل
األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية ()2004ا



الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على وي أشكال التمييز مد املرأة ()2004ا



الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاا ذوي اإلعاقة (.)2007

 -136و توقل ليربيا بعد على االتفاقية الدولية حلماية وي األشخاا من االختفاء القسري.
 -137التحف ييات واإلع ن ييات .أصرربحت ليربيررا طرف را يف صرركو حقرروق اإلنسرران السررالفة
الذكر دون أي حتفظات أو إعالنات أو استثناءات أو تقييدات أو حتديدات.
__________

( )182مبا ال يءمل املادة  14من اإلعالن الا تصدلق عليها ليربيا.
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 -2التصييدي علييى معالييدات األمييم المتحييدب األ ييري المعنييية ةحقييوق اإلنسييان والمعالييدات
كات الصلة
 -138ليربيررا طررر يف معاهرردات األمررم املتحرردة حلقرروق اإلنسرران واملعاهرردات املتصررلة حقرروق
اإلنسان التالية:


اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ()2005ا



اتفاقية األمم املتحردة ملكافحرة اجلرميرة املنظمرة عررب الوطنيرة ( )2004وبروتوكرول
مكافحررة هتريررب املهرراجرين عررن طريررق الرررب والبحررر واجلررو ( )2004وبروتوكررول
منر ر االجت ررار باألش ررخاا وباص ررة النس رراء واألطف ررال وقمع رري واملعاقب ررة علي رري
املك لمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ()2004ا



اتفاقية األمم املتحدة بءرأن الرمرا برالزواج واحلرد األد لسرن الرزواج وتسرجيل
عقود الزواج ()2005ا



اتفاقية األمم املتحدة ملن جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها ()1950ا



االتفاقية املتعلقة بوم األشخاا عدميي اجلنسية ()1964ا



االتفاقية اخلاصة بوم الالج ش ( )1964والربوتوكول اخلاا بومر الالج رش
()1980ا



االتفاقية الدولية لقم جرمية الفصل العنصري واملعاقبة عليها ()1976ا



نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ()2004ا



االتفاقية اخلاصة بالرق لعام )1953( 1926ا



ووقعررت ليربيررا اتفاقيررة قمر االجتررار باألشررخاا واسررتغالل بغرراء الغررري ()1950
ولكنها تصدلق عليها.

ةاء -التصدي على التفاقيات الدولية األ ري كات الصلة
 -140تءرت ليربيا يف عضوية منظمة العمل الدولية منذ عام  1919وصدوقت علرى اتفاقياهترا
الرئيسية التالية الا ترتتب عليها آثار بالنسبة حلقوق اإلنسان:
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االتفاقية املتعلقة بالعمل اجلربي لعام ( 1930رقم )1931( )29ا



االتفاقية املتعلقة بتفتي العمل لعام ( 1947رقم )2003( )81ا



اتفاقية احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم لعام ( 1948رقم )1962( )87ا
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االتفاقي ررة املتعلق ررة بت بي ررق مب رراد ح ررق التنظ رريم واملفاوم ررة اجلماعي ررة (رق ررم )98
()1962ا



اتفاقية إلغاء العمل اجلربي لعام ( 1957رقم )1962( )105ا



االتفاقي ر ررة املتعلق ر ررة ب ر ررالتمييز (يف االس ر ررتخدام واملهن ر ررة) لع ر ررام ( 1958رق ر ررم )111
()1959ا



االتفاقيررة املتعلقررة حظررر أسروأ أشرركال عمررل األطفررال لعررام ( 1999رقررم )182
(.)2003

 -141وباإلم ررافة إ ذل ررك تنظ ررر اهلي ررة التء رريعية حالير ر ا يف اتف رراقيتش م ررن اتفاقي ررات منظم ررة
العم ر ررل الدولي ر ررة للتص ر ررديق عليهم ر ررا وك ر ررا االتفاقي ر ررة املتعلق ر ررة باحل ر ررد األد لس ر ررن االس ر ررتخدام
لعررام ( 1970رقررم  131واالتفاقيررة املتعلقررة مبسرراواة العمررال والعررامالت برراألجر عررن العمررل ذي
القيمة املتساوية لعام ( 1951رقم .)100
 -142وص ردوقت ليربيررا أيض را علررى اتفاقيررة منظمررة األمررم املتحرردة للرتبيررة والعلررم والثقافررة بءررأن
مكافح ر ررة التميي ر ررز يف جم ر ررال التعل ر رريم ( .)1962وليربي ر ررا ليس ر ررت دول ر ررة عض ر روا يف م ر ريمتر اله ر رراي
و تص ردلق إال علررى اتفاقيررة واحرردة مررن اتفاقياترري وهرري اتفاقيررة  5تء ررين األول/أكترروبر 1961
بءأن إلغاء شرأ التصديق القانوين على الوثائق العامة األجنبية.
 -143وصدوقت ليربيا على اتفاقيات القانون الدويل اإلنساين الرئيسية مبا يءمل االتفاقيات التالية:
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اتفاقية الهاي (احلادية عءررة) بءرأن فرر قيرود علرى حرق األسرر لعرام 1907
()1914ا



اتفاقي ررات جني ررف امليرخ ررة  12آق/أ سر ر س ( 1949م ررن األو إ الرابع ررة)
()1954ا



محاية محايا املنازعات املسلحة الدولية (الربوتوكول األول) ()1988ا



الربوتوك ر ررول اإلم ر ررايف التفاقي ر ررات جني ر ررف املعق ر ررودة يف  12آق/أ سر ر ر س 1949
واملتعلق حماية محايا املنازعات املسلحة ري الدولية (الربوتوكول الثاين) ()1988ا



اتفاقية أوتاوا لعام  1987املتعلقة حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغرام
املضادة لافراد وتدمري تلك األلغام ()1999ا



االتفاقية املتعلقة باملرتزقة لعام .)2005( 1989
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جيم -التصدي على اتفاقيات اقوق اإلنسان اإلقليمية
 -144صدقت ليربيا على اتفاقيات حقوق اإلنسان واالتفاقيات اإلقليمية ذات الصلة التالية:


امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والءعوق ()1982ا



بروتوك ر ر ررول النظ ر ر ررام األساس ر ر رري للمحكم ر ر ررة األفريقي ر ر ررة للعدال ر ر ررة وحق ر ر رروق اإلنس ر ر رران
()183()2014ا



بروتوكول عام  2003املتعلق حقوق املرأة امللحق بامليثاق األفريقي ()2007ا



امليثاق األفريقي حلقوق ال فل ورفاهيتي ()2007ا



اتفاقية منظمة الوحدة األفريقيرة الرا حتكرم املظراهر اخلاصرة مبءركالت الالج رش
يف أفريقيا ()1971ا



اتفاقية االحتاد األفريقي ملن ومكافحة الفساد ()2007ا



اتفاقيررة االحترراد األفريقرري حلمايررة ومسرراعدة النررازحش داخلي ر ا يف أفريقيررا (اتفاقيررة
كمباال) ()2014ا



اتفاق كوتونو املنقح الثاين لعام )2014( 2010ا



امليثاق األفريقي بءأن الدميقراطية واالنتخابات واحلكم ()2014ا



اتفاقيررة منظمررة الوحرردة األفريقيررة لعررام  1977بءررأن القضرراء علررى االرت رزاق يف
أفريقيا (.)2014

دال -العضوية ف المن مات اإلقليمية والدولية
 -145ليربيا عضو يف املنظمات اإلقليمية والدولية التالية:


األمم املتحدةا



االحتاد األفريقيا



اجلماعة االقتصادية لدول رق أفريقياا



احتاد هنر مانوا



حركة عدم االحنيازا



جمموعة دول أفريقيا والكارييب واحملي اهلاد .

__________

( )183وقعت ليربيا الربوتوكول يف  31أيار/مايو  2011ولكنها تصدوق عليي بعد.
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لاء -اإلطار القانون لحماية اقوق اإلنسان على المستوي الوطن
 -1اماية الحقوق ف الدستور والتشريع الوطن ؛ وأاكا عد التقيُّد
 -146المب ييادل العام يية للسياس يية الوطني يية والحق ييوق األساس ييية .ي رررد يف الفص ررل الث رراين م ررن
دسر ررتور عر ررام "( 1986املبر رراد العامر ررة للسياسر ررة الوطنير ررة") عر رردة مبر رراد "أساسر ررية يف حكر ررم
اجلمهوريررة وتء ر لكل مبرراد توجيهيررة يف صرريا ة التوجيهررات التء رريعية والتنفيذيررة واإلداريررة وصررن
السياسات وتنفيذها"( )184وين وي ذلك على آثار بالنسبة حلقوق اإلنسان وهي:


تقوي ررة االن رردماج ال رروطين والوح رردة الوطني ررة وتعزي ررز املء رراركة املدني ررة الواس ررعة يف
احلكم (املادة (5أ))ا



احلف رراظ علر ررى الثقافر ررة التقليدي ررة الليبريير ررة ومحايتهر ررا وتعزيزه ررا م ر ر إير ررالء االعتبر ررار
للحاجة إ ممان أن تكون القريم التقليديرة "متوافقرة مر السياسرة العامرة والتقردم
املتغرية للمجتم الليبريي (املادة (5ق))ا
الوطين" يف سياق االحتياجات ل



القضرراء علررى القبلي ررة والتءرررذم وإس رراءة اسررتعمال السررل ة مب ررا يف ذلررك إس رراءة
استعمال املوارد احلكومية واحملسوبية والفساد (املادة (5ج))ا



اإلعم ررال الت رردراي لتك ررافي ف رررا التعل رريم ومرافق رري وفق ر را للم ر روارد املتاح ررة م ر ر
التءديد على التعليم اجلماهريي جلمي الليبرييش وحمو األمية (املادة )6ا



إدارة االقتصرراد الرروطين واملروارد ال بيعيررة "مبررا يكفررل أقصررى مءرراركة لكنررة عملي را
من املواطنش الليبرييش على قدم املسراواة للنهرو بالرفراه العرام للءرعب الليبرريي
والدف قدم ا بالتنمية االقتصادية لليربيا" (املادة )7ا



إتاحة فرا العمل وكسب العي جلمي املواطنش دومنرا متييرز "يف ررو عادلرة
وإنسانية" وتعزيز "مرافق السالمة والصحة والرفاه يف العمل" (املادة )8ا



تعزيررز التع رراون الثنررائي واإلقليم رري واملءرراركة يف املنظم ررات اإلقليميررة "اهلادف ررة إ
حتقيق التنمية الثقافية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية لءعوق أفريقيا وسائر
شعوق العا " (املادة )9ا



نءر الدستور الوطين وتعميمي وتوعية اجلمهور وتثقيفي بأحكامي (املادة .)10

 -147الحق ييوق األساس ييية ةموج ييم الدس ييتور .ي ررنص الدس ررتور يف فص ررلي الثال رري ("احلق رروق
األساسررية") علررى أن "وي ر األشررخاا يولرردون أح ررارا ومسررتقلش علررى قرردم املسرراواة ويتمتعررون
__________

( )184الدستور الليبريي املادة .4
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حقوق معيونة طبيعية ومتأصلة و ري قابلة للتصر  ...رهن ا بالوفراء بالءرروأ املنصروا عليهرا يف
هذا الدستور"( )185وهي:


احلق يف احلياة واحلرية واألمن الءخصي (املادة ()11أ))ا



احلررق يف التحرررر مررن التمييررز (علررى أسررام األصررل العرقرري أو العنصررر أو اجلررنس
أو العقيدة أو املوطن األصلي أو الرأي السياسي) (املادة (11ق))ا



احلق يف املساواة أمام القانون واملساواة يف التمت حماية القانون (املادة (11ج))ا



احلق يف التحرر من الرق والعمل اجلرربي (رهنرا باالسرتثناءات الرا سربق بياهنرا يف
هذه الوثيقة) (املادة )12ا



احلررق يف حريررة التنقررل داخررل البلررد ويف البلررد وخارجرري (رهن را باالسررتثناءات الررا
سبق بياهنا يف هذه الوثيقة) (املادة )13ا



احلررق يف حريررة الفكررر والوجرردان والرردين (رهن را باالسررتثناءات الررا سرربق بياهنررا)
وحظر إنءاء دولة دينية وفق ا ملبدأ الفصل بش الكنيسة والدولة (املادة )14ا



احلررق يف حريررة التعبررري وحري ررة الصررحافة مبررا يف ذل ررك عرردم ترردخل احلكوم ررة يف
االتصاالت الءخصية (رهن ا باالستثناءات الا سبق بياهنا) (املادة )15ا



حق اجلمهور يف احلصول على معلومات عن احلكومة (املادة )15ا



احلق يف اخلصوصية (املادة )16ا



احلق يف التجم وحرية تكوين اجلمعيات مبرا يءرمل احلرق يف التجمر مرن أجرل
تكوين األحزاق السياسية والنقابات العمالية واملنظمات األخرى (املادة )17ا



احلق يف التحرر من التمييز يف العمل واالستخدام على أسام اجلنس أو العقيدة
أو الرردين أو األصررل العرقرري أو املرروطن األصررلي أو االنتمرراء السياسرري واحلررق يف
املساواة يف األجور عن األعمال املتساوية القيمة (املادة )18ا



حق املدنيش يف عدم اخلضو لاحكام العرفية (املادة )19ا



احل ر ررق يف احملاكم ر ررة وف ر ررق األص ر ررول القانوني ر ررة مب ر ررا يء ر ررمل احل ر ررق يف االس ر ررت نا
(املادة )20ا



احل ررق يف ع رردم اخلض ررو لاوام ررر الس ررالبة للحق رروق الق روانش امل بوق ررة ب ررأثر رجع رري
(املادة (21أ))ا

__________

( )185الدستور الليبريي املادة (11أ).
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احل ررق يف ع رردم التع ررر للتفت رري أو االس ررتيالء عل ررى املمتلك ررات ألس ررباق ررري
معقولة (املادة (21ق))ا



حق روق األشررخاا احملتج رزين مبررا يف ذلررك حقهررم يف إبال هررم بررالتهم املو وجهررة
إلرريهم وحقهررم يف احلصررول علررى مءررورة قانونيررة (واحلررق يف احلصررول علررى عررون
قررانوين جمرراين إذا كرران املررتهم ررري قررادر علررى سررداد أتعرراق املءررورة القانونيررة)
واحلق يف إخالء سبيلهم بكفالة (إالّ يف حالرة اجلررائم اخل ررية أو املوجبرة للعقوبرة
القص رروى) واحل ررق يف توجي رري االهت ررام إل رريهم أو إخ ررالء س رربيلهم يف ض ررون 48
ساعة وطلب املثول أمام احملكمة واحملاكمة النزيهة والسريعة (مبا يف ذلرك احلرق
يف مواجه ررة ش ررهود االهت ررام) وع رردم التع ررر للتع ررذيب واملعامل ررة ررري اإلنس ررانية
(املادة )21ا



احلررق يف التملررك رهن را باالسررتثناءات الررا سرربق بياهنررا يف املررادة  24وباسررتثناء
الرك رراز وامل ر روارد ال بيعي ررة املوج ررودة يف ب رراطن األر أو يف البح ررر أو يف ات رراري
املائية (الا تعود ملكيتها إ احلكومة) (املادتان (11أ) و)22ا



احلق يف املرياث مبا يف ذلك حقوق اإلرث للزوجة وأطفاهلا يف الزاات القانونية
والعرفية على السواء (املادة )23ا



حظر إخالل احلكومة بااللتزامات املرتتبة على عقد (املادة )24ا



احلق يف ال عن بعدم دستورية األحكام وسائر أحكام احملاكم والتمرام التعرويض
عن األمرار الناش ة عنها يف احملاكم القانونية (املادة .)2

 -148أاكا عد التقيُّد والسلطات الستثنائية .مبوجب الفصل التاس من الدستور اروز
للر ررئيس بالتء رراور مر ر رئ رريس جمل ررس النر رواق والر ررئيس امليق ررت تل ررس الء رريو أن يعل ررن حال ررة
ال وار  .وتنص املادة (86ق) على أني بعد إعالن حالة ال وار "اوز للررئيس أن يعلرق بعرض
احلق رروق واحلري ررات والض ررمانات الر رواردة يف ه ررذا الدس ررتور أو ين ررال منه ررا وأن مي ررارم الس ررل ات
االسررتثنائية األخرررى الررا ميكررن أن تكررون مرررورية ومالئمررة للنهررو بأعبرراء حالررة ال روار رهن را
بررالقيود الرواردة يف هررذا الفصررل" .ووفقر ا للمررادة (87ق) "ال ارروز إعررالن حالررة ال روار إال يف
حال اندال حرق أو يف حال وجود هتديد بانردال حررق أو يف حراالت االمر رابات املدنيرة
الا متس وجود اجلمهورية أو أمنها أو رفاهها على حنو يء لكل خ را وامحا وملموسرا" .وعرالوة
على ذلك ال اوز للحكومة تعليق الدستور أو إلغا ه أو تعديلي أثناء حالة ال وار (.)186
 -149وال حير ردلد الفص ررل التاسر ر احلق رروق ررري القابل ررة للتقيي ررد باس ررتثناء امل ررادة (87ق) ال ررا
تضررمن يف كررل األوقررات احلررق يف طلررب احلضررور إ احملكمررة .وتررنص بعررض األحكررام ال رواردة يف
__________

( )186الدستور الليبريي املادة (87أ).
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الفصل الثالي ("احلقوق األساسية") صراحة على أني اروز تعليرق حقروق معيونرة أو تقييردها أثنراء
حالة ال وار أو ألسباق أخرى ذات صلة .وهذه تءمل ما يلي:


املرادة  12الرا تلغري الررق والعمرل اجلررربي ولكنهرا ترنص علرى العمرل "امل لرروق
يف احلرردود املعقولررة" وفق را ألمررر صررادر عررن حمكمررة وعلررى اخلدمررة العسرركرية
و"العمررل أو اخلدمررة الررا تءر لكل جررزءا مررن االلتزامررات املدنيررة العاديررة أو اخلدمررة
املفرومة يف حاالت ال وار أو النكبات الا هتدلد حياة اتتم أو رفاهي"ا



املر ررادة  13الر ررا تر ررنص علر ررى حرير ررة التنقر ررل م ر ر مراعر رراة "مر ررمان األمر ررن العر ررام
أو النظام العام أو الصحة أو اآلداق العامة أو حقوق اآلخرين وحرياهتم"ا



املررادة  14الررا تررنص علررى حريررة الفكررر والوجرردان والرردين والتمت ر ةررا "إالّ يف
احل رراالت ال ررا ق ررد يقتض رريها الق ررانون حلماي ررة الس ررالمة العام ررة أو النظ ررام العر ررام
أو الصحة أو اآلداق العامة أو احلقوق أو احلريات األساسية لآلخرين"ا



املررادة  15الررا تررنص علررى حريررة التعبررري الررا ال ارروز للحكومررة أن تنررتقص منهررا
أو تقيدها أو حتول دون التمت ةا إال أثناء حالة طوار معلنة وفق ا هلذا الدستور"
أو إذا "قريُّرردت مبوجررب إجرراء قضررائي يف دعرروى مسررتندة إ التءررهري أو االعتررداء
علررى احلقرروق املتعلقررة باخلصوصررية وبرراإلعالن أو علررى أسررام اجلانررب التجرراري
للتعبري اخلاد والدعاية الكاذبة وانتها حقوق التأليف والنءر"ا



املررادة  20الررا تررنص علررى أنرري ال ارروز حرمرران أي شررخص مررن احليرراة أو احلريررة
أو أمني الءخصي أو لتلكاتي أو املزايا أو احلقوق األخرى "إالّ بنراءا علرى حكرم
ص ررادر ع ررن حمكم ررة وفقر را لاحك ررام املنص رروا عليه ررا يف ه ررذا الدس ررتور وطبقر را
لمجراءات القانونية الواجبة"ا
املادة  24الا ترنص علرى أن احلرق يف التملرك خيضر لنرز امللكيرة مرن قابرل احلكومرة



يف احلاالت "الا يكرون فيهرا أمرن الدولرة يف حالرة النرزا املسرلح أو يف احلراالت الرا
تك ررون فيه ررا الص ررحة أو الس ررالمة العام ررة معرم ررتش للخ ررر أو ألي أ ر ررا عام ررة
أخرى" شري ة اإلفصا عن أسباق نز امللكية ومنح املالك تعويضا مناسبا وجرواز
طعررن املالررك علررى ذلررك التع رويض يف حمكمررة قانونيررة ومررنح املالررك حررق الءررفعة يف
اسرتداد لتلكاتي يف حال توقف احلكومة عن استخدامها للمنفعة العامة.

 -150وإذا ر ررب ال ررئيس يف إعررالن حالررة ط روار اررب أن يبل ر اهلي ررة التء رريعية يف ضررون
سرربعة أيررام مررن إعررالن حالررة ال روار برراحلقوق احملررددة الررا ير ررب يف تعليقهررا أو تقييرردها وأن
يومررح املسررو ات الررا تررربر قررار إعررالن حالررة ال روار  .واررب أن يييررد اتلسرران اللررذان تتررألف
منهما اهلي ة التءريعية اإلعالن بثلثي األصوات وإال اعترب اإلعالن ال يا وباطالا(.)187

__________

( )187الدستور الليبريي املادة .88
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 -151ويف آق/أ س ر س  2014أعلن ررت الرئيس ررة سر ررييلف حال ررة ط روار م رردهتا  90يومر ر ا
حمتجرة يف ذلررك بأحكررام الدسررتور بءرأن الصررحة والسررالمة العامررة اسرتجابة لتصرراعد أزمررة فررريوم
إيبوال وعلقت بصورة ميقترة احلقروق األساسرية مبوجرب املرواد  12و 13و 14و 15و 17و24
م ررن الدس ررتور .وانته ررت حال ررة ال ر روار يف تءر ررين الث رراين/نوفمرب  2014وال توج ررد أي حق رروق
دستورية معلقة وقت تقدمي هذه الوثيقة األساسية املو وحدة.
 -2معالدات اقوق اإلنسان الت تشكل جزءاً من الن ا القانون الوطن
 -152أصدرت ليربيا عددا من القوانش الا تدمت األحكام الرئيسرية لصركو حقروق اإلنسران
الدولية يف النظام القانوين احمللي مبا يف ذلك قانون اال تصاق اجلماعي وإنءاء احملكمة اجلنائية
"هرراء" ووح رردة العن ررف اجلنس رري والعن ررف الق ررائم علررى ن ررو اجل ررنس التابع ررة ل رروزارة الع رردل (ملواءم ررة
أحكام اتفاقية القضاء على وي أشكال التمييز مد املرأة مر السرياق احمللري)ا وقرانون مكافحرة
االجتررار يف البءررر (الررذي ي روائم بررش السررياق احمللرري وبررش أحكررام العهررد الرردويل اخلرراا برراحلقوق
املدنية والسياسية واتفاقية القضاء على وي أشكال التمييز مرد املررأة واتفاقيرة حقروق ال فرل)ا
وقانون حرية املعلومات (الذي يوائم أحكام العهد الردويل اخلراا براحلقوق املدنيرة والسياسرية مر
السررياق احمللرري)ا وقررانون ال فررل (الررذي يروائم أحكررام اتفاقيررة حقرروق ال فررل مر السررياق احمللرري)ا
وقانون إصال التعليم اجلديرد (الرذي يروائم أحكرام اتفاقيرة حقروق ال فرل والعهرد الردويل اخلراا
ب رراحلقوق االقتص ررادية واالجتماعي ررة والثقافي ررة مر ر الس ررياق احملل رري) .وأق ررر جمل ررس النر رواق ق ررانون العم ررل
الالئررق وإذا أقررره جملررس الءرريو ف نرري سرريدرج يف التء رري احمللرري بعررض أحكررام العهررد الرردويل اخلرراا
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ذات الصلة حقوق العمل واحلق يف مستوى معيءي الئق.
 -153وتنظررر حاليرا اهلي ررة التءرريعية يف عرردد مررن القروانش الررا إذا أقرررت سررتدرج يف التء رري
احمللرري التزامررات إمررافية حقرروق اإلنسرران .وتءررمل هررذه الق روانش قانون ر ا حلظررر التعررذيب وإسرراءة
املعاملة ومنعهما يف ليربيا (ملوائمة اتفاقية مناهضة التعرذيب و رريه مرن مرروق املعاملرة أو العقوبرة
القاسرية أو الالإنسررانية أو املهينررة مر السررياق احمللرري)ا وقرانون العنررف املنررزيل (الررذي يروائم أحكررام
اتفاقية حقوق ال فرل واتفاقيرة القضراء علرى وير أشركال التمييرز مرد املررأة مر التءرري احمللري)ا
وقانون املسراواة برش اجلنسرش يف احليراة السياسرية (الرذي يروائم أحكرام اتفاقيرة القضراء علرى وير
أشرركال التمييررز مررد املررأة مر التءرري احمللرري)ا ومءرررو القررانون الرامرري إ إلغرراء وير الق روانش
القمعية الذي يرمي إ إلغاء القوانش الا أصدرها نظام دو لتقييد حرية التعبري وحريرة الصرحافة
(ملواءمة أحكام العهد الدويل اخلاا باحلقوق املدنية والسياسية م التءري احمللي).
 -3الس ييلطات القض ييائية واإلداري يية وغيرل ييا م يين الس ييلطات كات ال تص يياا ةمس ييائل اق ييوق
اإلنسان ونطاق كلس ال تصاا
 -154خت ررتص اللجن ررة الوطني ررة املس ررتقلة املعني ررة حق رروق اإلنس رران باملس رريولية األو ع ررن مس ررائل
حقوق اإلنسان يف ليربيا.
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 -155وا رروز لوح رردة حق رروق اإلنس رران التابع ررة ل رروزارة الع رردل التحقي ررق يف قض ررايا االنتهاك ررات
املزعومررة حلقرروق اإلنسرران الررا يرتكبهررا أفرراد الءرررطة واألمررن والعناصررر األخرررى وتراقررب الوحرردة
السرجون يف كررل أحنراء البلررد .وارروز لوحردة حقرروق اإلنسران التابعررة لرروزارة العردل أن تقردلم تقررارير
عررن االنتهاك ررات إ وزارة العرردل/النائب الع ررام وأن توص رري برراإلجراء الق ررانوين و/أو التص ررحيحي
الواجب اختاذه.
 -156وتوجد يف وزارة العمل أمانة معنية بعمالة األطفال وفرقة عمل معنية مبكافحة االجتار يف
البءر ملعاجلة قضايا العمل اجلربي.
 -157وتتمتر وحرردات العنررف اجلنسرري والعنررف القررائم علررى نررو اجلررنس التابعررة لرروزارة العرردل
ووزارة الء رريون اجلنس ررانية وش رريون ال ف ررل واحلماي ررة االجتماعي ررة وك ررذلك أقس ررام محاي ررة النس رراء
واألطفررال التابعررة للءرررطة الوطنيررة الليبرييررة بصررالحية التحقيررق يف قضررايا العنررف اجلنسرري والعنررف
القائم على نو اجلنس والتوصية باإلحالة إ احملاكمة يف احملكمة اجلنائية هاء.
 -158وتوج ررد يف اهلي ررة التء رريعية جلنت رران خمتص ررتان مبعاجل ررة حق رروق اإلنس رران .وخت ررتص اللجن رة
املعنيررة باهلي ررة القضررائية وحقرروق اإلنسرران والرردعاوى وااللتماسررات يف جملررس الءرريو بتلقرري وير
التءر رريعات والرس ررائل وامل ررذكرات و ريه ررا م ررن املس ررائل ال ررا خت ررص "إقام ررة الع رردل يف اجلمهوري ررةا
والتعررديالت الدسررتورية واملسررائل الدسررتورية وق روانش االنتخابررات وخ وطهررا التوجيهيررةا وحمرراكم
اجلمهوري ررة وقض رراهتاا واملس ررجونش والس ررجون وإص ررالحات الس ررجونا وإلغ رراء القر روانش وتع ررديلها
وتنقيحهررا وترردوينها و ريهررا مررن املسررائل القانونيررة  "...وتكلوررف جلنررة حقرروق اإلنسرران واحلقرروق
املدنيررة يف جملررس الن رواق بواليررة تلقرري "وي ر الرسررائل والوثررائق األخرررى مررن ال ررئيس وواعررات
اتتم املدين واجلماعات احمللية والدولية املعنية حقروق اإلنسران واحلقروق املدنيرة ووير املسرائل
األخرى املتصلة حقوق اإلنسان واحلقوق املدنية"(.)188
 -4أاك ييا ص ييكوك اق ييوق اإلنس ييان التي ي استشي ي دت ة ييا المح يياوم أو ال يم ييات القض ييائية
أو السلطات اإلدارية أو يجوز ل ا الستش اد ة ا أو نفاكلا
 -159سررجالت احملرراكم حمرردودة يف ليربيررا (ال يوجررد مررثالا تقريررر ينءررر بانتظررام عررن احملرراكم)ا
ولررذلك مررن املتع ر وذر تقيرريم أحكررام صرركو حقرروق اإلنسرران الررا ميكررن أن تستءررهد ةررا احملرراكم
واهلي ات القضائية والسل ات اإلدارية األخرى أو الا استءهدت ةا(.)189
__________

( )188اهلي ة التءريعية يف وهورية ليربيا .www.legislature.gov.lr
( )189بينمررا ال ينءررر بانتظررام تقريررر عررن احملرراكم حيررتفس املعهررد الليبررريي للمعلومررات القانونيررة بقاعرردة بيانررات شرراملة
وجمانية حتتوي على معلومات قانونية لليربيا مبرا يف ذلرك إتاحرة إمكانيرة الوصرول إ اآلراء الصرادرة عرن احملكمرة
املدون ررة ولر روائح الوك رراالت واتفاق ررات االنض ررمام وقواع ررد احمل رراكم
املدون ررة و ررري و
العلي ررا الليبريي ررة والتءر رريعات و
واملعاهدات وجمموعة من موارد القانون الليبريي األخرى.
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 -5وسائل النتصاف المتااة للفرد ف اال انت اك اقوقه؛ ونم م جبر الضرر والتعيوي
عادب تأليل الضحايا

و/أو

 -160ال توجد يف ليربيا أي حمكمة خمتصة بالنظر يف دعراوى امل البرة بتعويضرات عرن األمررار
الناوة عن انتهاكات حقروق اإلنسران يف حرد ذاهترا .وتوجرد حمكمرة مدنيرة منفصرلة يف مونروفيرا
ولكن احملاكم املتنقلة يف كل املقاطعات األخررى تعمرل كمحراكم جنائيرة ومدنيرة وميكرن أن تعرا
قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان الا تء لكل يف آن واحد جرائم مدنية وجنائية.
 -161وأنءر ت يف عررام  2008حمكمررة جنائيررة متخصصررة (احملكمررة اجلنائيررة "هرراء") خمصصررة
حص ررا ملعاجل ررة قض ررايا العنررف اجلنس رري والعن ررف القررائم عل ررى ن ررو اجلررنس .وتق رروم الوح رردة املعني ررة
بررالعنف اجلنسرري والعنررف القررائم علررى نررو اجلررنس التابعررة لرروزارة العرردل بتءررغيل عرردد مررن الرردور
اآلمنة يف كل أحناء البلد وتقدلم إرشادا طبيا ونفسيا شامالا للضرحايا النراجش مرن العنرف اجلنسري
والعنف القائم على نو اجلنس.
 -162وتوجد لدى وزارة العمل آلية تظلم خاصة بقضايا حقروق العمرال وإدارة لتفتري العمرل
حتقررق يف ادعرراءات وقررو انتهاكررات لقررانون العمررل .وتوجررد أيض را حمكمررة متخصصررة يف قررانون
العمل يف مونروفيا.
 -163ووفقر را لتوص رريات جلن ررة احلقيق ررة واملص رراحلة أطلق ررت اللجن ررة الوطني ررة املس ررتقلة املعني ررة حق رروق
اإلنسرران يف عررام  2012آليررة "أك روا السررالم" (باالفررا هررات) الررا تترريح للمجتمعررات احملليررة علررى
مستوى البلدات/القرى بي تظلماهتا والتمام املصاحلة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبرة
أثناء احلرق األهلية .ري أن آلية أكوا السالم ال تتيح للضحايا أي وسيلة قانونية رمسية لالنتصا .
 -164ويرنص مءرررو القرانون املقرررت ملكافحرة التعررذيب الررذي تنظرر فيرري حالير ا اهلي ررة التءرريعية
الوطنية على توفري وسائل انتصا مالية وقانونية لضحايا التعذيب.
 -6المؤسسات المسؤولة عن اإلشراف على عمال اقوق اإلنسان
 -165الرروزارة الررا تقر عليهررا املسرريولية الرئيسررية عررن اإلشررا علررى تنفيررذ حقرروق اإلنسرران يف
احلكوم ررة ه رري وزارة الع رردل ب ررالر م م ررن أن ك ررل ال رروزارات احلكومي ررة تقريبر را عليه ررا دور يف إعم ررال
حقرروق اإلنسرران مبوجررب خ ررة العمررل الوطنيررة حلقرروق اإلنسرران .مررن ذلررك علررى سرربيل املثررال أن
وزارة الءيون اجلنسرانية تترو دورا رئيسري ا يف إعمرال حقروق املررأة وال فرل .وتقر أيضر ا علرى جلنرة
إص ررال الق ررانون مس رريولية ع ررن اإلش ررا عل ررى إعم ررال حق رروق اإلنس رران م ررن خ ررالل دعوهت ررا إ
إصررال القررانون الرروطين يف اهلي ررة التء رريعية ودورهررا كمستءررار بءررأن التصررديق علررى ص رركو
حقوق اإلنسان اإلقليمية والدولية وإدخاهلا إ التءري احمللي وتنفيذها.
 -166وتقوم أيضا اللجنة الوطنية املستقلة املعنيرة حقروق اإلنسران باعتبارهرا ميسسرة مسرتقلة
بدور رئيسي يف رصد تقدم احلكومة يف إعمال حقوق اإلنسان والدعوة إ حتسرش دور احلكومرة
يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها.
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 -167وخيتص عدد من امليسسات احلكومية األخرى بالنهو حقوق الف ات الضعيفة .وهذه
امليسسررات تءررمل اللجنررة الوطنيررة املعنيررة باإليرردز واللجنررة الوطنيررة املعنيررة باإلعاقررات واللجنررة
الليبريية املعنية ب عادة الالج ش إ وطنهم وإعادة توطينهم.

واو -قبول الولية القضائية لمحاوم اقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية
 -168صرردقت ليربيررا علررى نظررام رومررا األساسرري وتقبررل واليررة احملكمررة اجلنائيررة الدوليررة .وتقبررل
ليربيا أيض ا الوالية اإللزامية حملكمرة العردل الدوليرة ولكرن بتحفظرات .وباإلمرافة إ ذلرك قبلرت
ليربي ررا والي ررة حمكمت ررش إقليميت ررش .وا رروز لافر رراد اس ررت نا ال رردعاوى مب ررا فيه ررا دع رراوى حق رروق
اإلنس رران أم ررام حمكم ررة الع رردل للجماع ررة االقتص ررادية ل رردول رررق أفريقي ررا .ويف ع ررام 2014
صدقت ليربيا حملير ا علرى الربوتوكرول امللحرق بامليثراق األفريقري حلقروق اإلنسران والءرعوق املتعلرق
ب نءاء احملكمة األفريقية حلقوق اإلنسان والءعوق وقبلت بالتايل الوالية القضائية للمحكمة.
 -169و تكررن هنررا وقررت تقرردمي هررذه الوثيقررة األساسررية املو وحرردة أي قضررايا متررس ليربيررا قيررد
النظر يف أي من احملاكم الدولية أو اإلقليمية الا متارم والية قضائية على البلد.

زاي -طار تعزيز اقوق اإلنسان على المستوي الوطن
 -1ال يمة التشريعية الوطنية
 -170تضررم اهلي ررة التء رريعية الوطنيررة جلنتررش خمتصررتش باإلش ررا علررى املسررائل املتصررلة حقرروق
اإلنس ر رران ك ر ررا جلن ر ررة جمل ر ررس الء ر رريو املعني ر ررة باهلي ر ررة القض ر ررائية وحق ر رروق اإلنس ر رران وامل الب ر ررات
وااللتماسات وجلنة جملس النواق املعنية حقوق اإلنسان واحلقوق املدنية .وتتو هاتان اللجنتان
املسيولية عن استعرا وتعزيز سن التءريعات لدمت وتنفيرذ التزامرات ليربيرا اإلقليميرة والدوليرة يف
جمررال حقرروق اإلنسرران .وتتررو اللجنترران املسرريولية أيض ر ا عررن إسررداء املءررورة إ اهلي ررة التء رريعية
بءررأن التصررديق علررى صرركو حقرروق اإلنسرران األخرررى .وباإلمررافة إ هرراتش اللجنتررش أنءررأ
ال ر ر ررئيس امليقر ر ررت تلر ر ررس الءر ر رريو وعير ر ررة املر ر ررو فش التء ر ر رريعيش الليبريير ر ررة حلقر ر رروق اإلنسر ر رران يف
عام  .2010وتتألف اجلمعية من مو فش (ليسوا أعضراءا يف جملسري الءريو أو النرواق) وتعمرل
يف إط ررار اهلي ررة التء رريعية ملراجع ررة التء رريعات ة ررد حتدي ررد املس ررائل والء روا ل املتعلق ررة حق رروق
اإلنسان والدعوة إ تعزيز التءري يف جمال حقوق اإلنسان.
-2

طة العمل الوطنية لحقوق اإلنسان ف ليبريا و طا العمل األ ري لحقوق اإلنسان
 -171أطلقت يف كانون األول/ديسمرب  2013خ ة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان يف ليربيا
وهرري اس ررتاتيجية واسررعة وشرراملة لتنفيررذ التزامررات ليربيررا يف جمررال حقرروق اإلنسرران .وتءررمل خ ررة
العمرل املرذكورة توصريات طرحرت خرالل الرردورة األو لالسرتعرا الردوري الءرامل كمرا تءررمل
أحكامر ر ا حمر ردودة بء ررأن ص رركو حق رروق اإلنس رران ال ررا أص رربحت ليربي ررا طرفر ر ا فيه ررا وحتلله ررا إ

GE.16-13569

81

HRI/CORE/LBR/2016

"أهدا رئيسية" مواميعية وحمدودة كي تنهض ةا شن "عناصر التغيري" احملددة مرن خرالل مريمتر
وطين للتثبت من صالحيتها .وجتتم جلنة توجيهية (اللجنة التوجيهية خل ة العمل الوطنية حلقوق
اإلنسرران يف ليربيررا) برئاسررة وزيررر العرردل ووزيررر الءرريون اخلارجيررة وميلفررة مررن لثلررش عررن الرروزارات
والوكراالت احلكوميررة وأعضرراء منظمررات اتتمر املرردين كررل شررهرين لتنسرريق تنفيررذ اخل ررة .وهنررا
أيضر ا عرردد مررن اللجرران الفرعيررة التابعررة للجنررة التوجيهيررة املررذكورة مبررا فيهررا اللجنررة الفرعيررة التقنيررة
املعنيررة برراإلبالغ عررن املعاهرردات والررا سرراكت يف و ر البيانررات ويف إج رراء عمليررات الصرريا ة
اخلاصة بالتقرير الوطين الثاين املقدوم إ االستعرا الدوري الءامل.
 -172وباإلمررافة إ خ ررة العمررل الوطنيررة حلقرروق اإلنسرران أطلقررت ليربيررا عررددا مررن خ ر
العمر ررل األخر رررى يف جمر ررال حقر رروق اإلنسر رران مبر ررا يءر ررمل خ ر ررة العمر ررل الوطنير ررة املعنير ررة حقر رروق
األشرخاا ذوي اإلعاقرة وخ رة العمرل الوطنيرة بءررأن قررار األمرم املتحردة  1325املتعلرق برراملرأة
والسالم واألمن وخ ة عمل وطنية ملكافحة االجتار بالبءر.
 -3مؤسسات اقوق اإلنسان الوطنية
 -173أنءر ت اللجنررة الوطنيررة املسررتقلة حلقرروق اإلنسرران يف  28تءررين األول/أكترروبر 2010
وفقرا ألحكرام اتفراق السرالم الءررامل لعرام  2003وع لرش فيهرا سرربعة مفومرش مبرن فريهم رئرريس
واحررد .وعر لرش يف البدايررة أربعررة مفومررش وأرب ر مفومررات .وشررار اتتم ر املرردين برردور واس ر يف
عمليررة الرتشرريحات .وكلفررت جلنررة خ ررباء ميلفررة أساس ر ا مررن لثلررش مررن منظمررات اتتم ر املرردين
بعمليات فرز املفومش وإعداد قائمة بأفضل املرشحش.
 -174وختتص اللجنة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان بوالية واسعة يف تلقي الءكاوى املتعلقة
بانتهاكرات حقروق اإلنسران ورصرد ررو حقرروق اإلنسران واإلبرالغ عنهرا واقررتا السياسررات
والتءر رريعات ال ررا تع ررزز تنس رريق التءر رريعات واملمارس ررات الوطني ررة مر ر ص رركو حق رروق اإلنس رران
الدولية واملساعدة يف مبادرات التثقيرف والتوعيرة العامرة حقروق اإلنسران إ جانرب مسريوليات
أخرررى .وقامررت اللجنررة املررذكورة بترردريب أربعررة عءررر راصرردا حلقرروق اإلنسرران ونءرررهم يف عرراين
مقاطعات من بش املقاطعات اخلمس عءرة لرصد قضايا حقوق اإلنسران والتحقيرق فيهرا مبرا يف
ذلك رو السجون واإلفراأ يف مدة االحتجاز رهن احملاكمرة وحراالت املمارسرات التقليديرة
الضررارة .وبعررد إطررالق خري ررة طريررق املصرراحلة كلفررت اللجنررة أيض را باملسرريولية عررن إدارة برنررامت
أكوا السالم وهو عملية مصاحلة جمتمعيرة .رري أنري بسربب حترديات التنفيرذ مبرا يف ذلرك عردم
كفاية التمويل تتم وكن اللجنة من العمل على الوجي األمثل منذ إنءائها يف عام .2010
 -175ومتثررل وحرردة حقرروق اإلنسرران التابعررة لرروزارة العرردل أمانررة خ ررة العمررل الوطنيررة حلقرروق
اإلنسرران وختررتص بتلقرري الءرركاوى املتعلقررة بانتهاكررات حقرروق اإلنسرران والتحقيررق فيهررا ومراقبررة
حقر رروق اإلنسر رران يف السر ررجون وتنسر رريق اسر ررتجابات الر رروزارة آللير ررات حقر رروق اإلنسر رران الدولير ررة
واإلقليمية إ جانب مهرام أخررى .وأمرا وحردة حقروق اإلنسران التابعرة لروزارة الءريون اجلنسرانية
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وشرريون ال فررل واحلمايررة االجتماعيررة فهرري خمتصررة بتلقرري الءرركاوى املتعلقررة بانتهاكررات حقرروق
اإلنسان كما أهنا مكلوفة بوالية وم ودعم السياسات واألنء ة الا تعرزز وحتمري حقروق املررأة
وال فل ورفاههمرا .وأنءر ت أيضرا يف القروات املسرلحة والءررطة الوطنيرة وحردتان معنيتران حقروق
اإلنسان لدمت التثقيف حقوق اإلنسان والتوعية ةا يف ق ا األمن.
 -4نشر صكوك اقوق اإلنسان
 -176تض ل اللجنة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان مبوجب قانوهنا التأسيسي بوالية تعزيز
نءرر صركو حقرروق اإلنسران والتوعيررة ةرا يف كررل أحنراء البلرد( .)190ررري أنري بسرربب قيرود املروارد
تررتمكن اللجنررة مررن نءررر صرركو حقرروق اإلنسرران الدوليررة األساسررية وتعميمهررا بصررورة وافيررة.
وعملررت وزارة التعلرريم وحق رروق اإلنسرران وقسررم احلماي ررة الترراب لبعث رة األم ررم املتحرردة يف ليربي ررا يف
شراكة من أجل إعداد مواد تعليمية يف جمرال حقروق اإلنسران لتوزيعهرا علرى وير املردارم العامرة
يف ليربيررا .وتءررمل هررذه املرواد كامررل نصرروا صرركو حقرروق اإلنسرران الدوليررة األساسررية ومررزودة
بءروحات ومتارين لتءجي ال الق على فهم حقوق اإلنسان.
 -5التوعية ةحقوق اإلنسان ةين المو فين الحكوميين وسائر الم نيين
 -177ميثررل التثقيررف حقرروق اإلنسرران أولويررة حكومررة ليربيررا ولكررن القرردرات حمرردودة يف هررذا
الصدد .وقردوم قسرم حقروق اإلنسران واحلمايرة التراب لبعثرة األمرم املتحردة يف ليربيرا دعمرا تقنيرا يف
تدريب أفراد الءرطة الوطنية والقوات املسلحة الليبريية واللجنة الوطنيرة املسرتقلة حلقروق اإلنسران
و ررريهم م ررن امل ررو فش احلك رروميش يف جم ررال رص ررد حق رروق اإلنس رران وحق رروق اإلنس رران يف ق ررا
األعمال ودمرت هنرت قرائم علرى حقروق اإلنسران يف عمليراهتم .ونظلمرت أيضرا دورات تدريبيرة يف
جمال حقوق اإلنسان على مومو العنف اجلنسي والعنرف القرائم علرى نرو اجلرنس لاخصرائيش
القانونيش وال بيش واالجتماعيش وكذلك ألعضراء أقسرام محايرة النسراء واألطفرال التابعرة للءررطة
الوطنية الليبريية املسيولة عن تلقي القضايا املذكورة وإدارهتا.
 -6تعزيز الوع ةحقوق اإلنسان من
الحكومة

ل البرامج التعليمية والحم ت اإلع مية الت ترعاليا

 -178قامررت حكومررة ليربيررا برعايررة عرردد مررن احلمررالت البررارزة لتوعيررة اجلمهررور وتعريفرري حقرروق
اإلنسان ال سيما يف جمال العنف اجلنسي والعنف القائم على نو اجلنس ومكافحة التصورات
السر ررلبية عر ررن امل ر ررأة يف اتتم ر ر الليبر ررريي وهر رري تصر ررورات تء ر ر لكل السر رربب اجلر ررذري وراء ارتفر ررا
مسررتويات العنررف يف ليربيررا .ويف عررام  2013أطلقررت الرئيسررة سرريليف احلملررة الوطنيررة ملكافحررة
اال تصاق الا نددت باال تصاق والعنف اجلنسي والعنف القائم علرى نرو اجلرنس عرن طريرق
ب ررامت إذاعيررة ومنتررديات جمتمعيررة وح روارات م ر الزعمرراء التقليررديش وكررذلك مررن خررالل أنء ر ة

__________

( )190قانون تأسيس اللجنة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان املادة الرابعة البندان  12و.)2005( 14
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أخرى كما عملت على تثقيف عامرة اجلمهرور بالقرانون املتعلرق باال تصراق .واسرتخدمت وزارة
الءرريون اجلنسررانية وال فررل واحلمايررة االجتماعيررة ووكرراالت األمررم املتحرردة والءررركاء مررن اتتمر
املدين يف املامري املسلسرالت اإلذاعيرة والرربامت احلواريرة والرسرائل املروكرزة يف مسرعى منهرا لتغيرري
املواقف االجتماعيرة حيرال العنرف والتمييرز مرد املررأة .ونظلمرت أيضر ا محرالت للتوعيرة العامرة مرن
أجل زيادة وصول املرأة إ العدالة من خالل حتسش فهم القانون واخليارات القانونية املتاحة هلرا.
ونءرت جلنة إصال القانون واجلهرات الءرريكة األخررى علرى سربيل املثرال نسرخا مبسر ة مرن
القانونش املتعلقرش باال تصراق واملررياث يف حماولرة لتيسرري االطرال عليهمرا برش طيرف أوسر مرن
النساء الليبرييات .واعتبارا من عام  2013تعاونت أيض ا وحدة حقوق اإلنسان م قسم قضاء
األطفال يف وزارة العدل لتعزيرز فهرم حقروق األحرداث املءرمولش بر جراءات قانونيرة .ويترو قسرم
قضرراء األطف ررال إدارة "ن روادي حتوي ررل املس ررار بعي رردا عررن القض رراء" يف ع رردد م ررن امل رردارم لتثقي ررف
األحداث حقوقهم ولتعزيز الوعي ببدائل االحتجراز .واشررتكت وزارة التعلريم أيضرا يف املامري مر
قسررم حقرروق اإلنسرران واحلمايررة الترراب لبعثررة األمررم املتحرردة يف ليربيررا لومر مررنهت دراسرري حلقرروق
اإلنسان يف املدارم ونءرت مواد تعليمية يف جمال حقوق اإلنسان.
 -7تعزيز الوع ةحقوق اإلنسان من

ل وسائا اإلع

 -179اسر ررتخدمت وزارة الء ر رريون اجلنس ر ررانية وس ر ررائ اإلع ر ررالم ال س ر رريما اإلذاع ر ررة ملكافح ر ررة
التصررورات النم يررة الضررارة عررن املررأة ولنءررر املعلومررات املتعلقررة حقرروق اإلنسرران للمررأة وباصررة
فيمررا يتعلررق حملررة مكافحررة اال تصرراق .واسررتخدمت وزارة العرردل أيض را اإلذاعررة لتعزيررز الرروعي
حقوق األحداث احملتكش بالقانون .وباإلمافة إ ذلك تض ل اللجنة الوطنية املستقلة حلقروق
اإلنسرران بواليررة تعزيررز الرروعي بقضررايا حقرروق اإلنسرران مررن خررالل وسررائ اإلعررالم وشرراركت يف
عدد من املبادرات اإلعالمية مبا فيها محالت لتوعية اجلمهور وتعريفي بربنامت أكوا السالم.

ااء -التحديات الماثلة أما عمال اقوق اإلنسان
 -180ما زالت ليربيا تواجي جمموعة من التحديات السياسية واالقتصادية واالجتماعية املتأصلة
يف مركزها كدولة ما زالت تعي مرحلة ما بعد النزا  .وتءمل هذه التحديات اسرتحكام الفسراد
وتفءرري ثقافررة اإلفررالت مررن العقرراقا وارتفررا معرردالت األميررة والب الررةا وترردين مسررتوى الت ررور
املهررينا وعرردم وعرري اتتم ر ككررل حقرروق اإلنسررانا واسررتمرار ازدواجيررة نظررام العدالررة والق روانش
واملمارسررات التمييزيررةا وعرردم ثقررة النررام يف جهرراز القضرراء وأجهررزة إنفرراذ القررانون لررا يرريدي يف
أحي رران كث رررية إ عن ررف الغو رراءا والت ررأخري امل ررتاكم يف دم ررت القواع ررد اإلقليمي ررة والدولي ررة حلق رروق
اإلنسان يف القانون احمللريا ونقرص املروارد البءررية واملاليرة الالزمرة لتنفيرذ املبرادرات احلامسرة حلقروق
اإلنسرران تنفيررذا كررامالاا واسررتمرار هءاشررة احلالررة األمنيررة .وش ر وكل تفءرري وبرراء فررريوم إيبرروال يف
الفرتة األخرية أكرب هتديد لامن الوطين والتنمية االقتصادية منذ انتهاء احلرق األهلية.
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طاء -عملية اإلة غ على المستوي الوطن
 -1ال ياول الوطنية لتنسي اإلة غ عن المعالدات
 -181لررت ليربيررا علررى مررر تارخيهررا متخلفررة عررن الركررب يف التزاماهتررا املتعلقررة بتقرردمي التقررارير
مبوجررب املعاهرردات اإلقليميررة والدوليررة بسرربب عوامررل طلررت عرردم االسررتقرار السياسرري واحلرررق
األهلية وفءل اإلرادة السياسرية واالفتقرار إ املروارد البءررية والتقنيرة .رري أن ليربيرا جردودت يف
السرنوات األخرررية التزامهررا بتقردمي التقررارير مبوجررب معاهردات حقرروق اإلنسرران .وميتثرل البلررد حاليرا
اللتزاماترري املتعلقررة بتقرردمي التقررارير مبوجررب اتفاقيررة القضرراء علررى وير أشرركال التمييررز مررد املررأة
حيي قام على سبيل املثال بتقدمي تقريرين لعامي  2008و .2014وتفري ليربيرا أيضر ا بالتزاماهترا
املتعلقررة بتقرردمي التقررارير مبوجررب اتفاقيررة حقرروق ال فررل .وباإلمررافة إ ذلررك شرراركت ليربيررا يف
ال رردورتش األو والثاني ررة لالس ررتعرا ال رردوري الء ررامل للس ررنتش  2011و 2015عل ررى التر روايل.
وقدومت ليربيا أيض ا تقريرهرا الروطين األول مرن نوعري إ املفومرية األفريقيرة املعنيرة حقروق اإلنسران
والء ررعوق يف ع ررام  2012وق ردوم الوف ررد الليب ررريي برئاس ررة الق ررائم بأعم ررال وزي ررر الع رردل يف أي ررار/
مايو  2014التقرير يف الدورة اخلامسة واخلمسش للمفومية األوروبية حلقوق اإلنسران والءرعوق
الا عقدت يف لواندا أنغوال.
 -182وبينم ررا يس ررر وهوري ررة ليربي ررا أن تالح ررس ه ررذه اإلجن ررازات ف هن ررا تع رررت أيضر را ب ررأن م ررن
الواجررب عليهررا أن تفرري بسررائر التزاماهتررا املتعلقررة بتقرردمي التقررارير مبوجررب املعاهرردات .و تكررن قررد
قدلمت حن وقت تقردمي هرذه الوثيقرة األساسرية املو وحردة وير التقرارير (األوليرة والدوريرة) مبوجرب
العهررد الرردويل اخلرراا برراحلقوق املدنيررة والسياسررية والعهررد الرردويل اخلرراا برراحلقوق االقتصررادية
واالجتماعيررة والثقافيررة واتفاقيررة القضرراء علررى وي ر أشرركال التمييررز العنصررري واتفاقيررة حقرروق
األشخاا ذوي اإلعاقة واتفاقية مناهضة التعذيب و ريه من مروق املعاملة أو العقوبة القاسية
أو الالإنس ررانية أو املهين ررة .واعرتاف ر ا باحلاج ررة إ آلي ررة مس ررتدامة ومنس ررقة لتق رردمي التق ررارير مبوج ررب
املعاه رردات وباحلاج ررة أيضر ر ا إ اسر ررتاتيجية للتص ررديق عل ررى ص رركو حق رروق اإلنس رران الدولي ررة
واإلقليميررة ومواءمته ررا م ر الس ررياق احملل رري ومررعت حكوم ررة ليربيررا يف ع ررام  2014االس ررتاتيجية
الوطنير ررة للوفر رراء بااللتزامر ررات مبوجر ررب املعاهر رردات اإلقليمير ررة والدولير ررة حلقر رروق اإلنسر رران .وتقر رررت
االس ررتاتيجية الوطنيررة املررذكورة إنءرراء هي ررة وطنيررة معنيررة بااللتزامررات مبوجررب املعاهرردات برئاسررة
وزي ررري الع رردل والء رريون اخلارجي ررة لمش ر ررا عل ررى تنس رريق تق رردمي التق ررارير مبوج ررب املعاه رردات
وااللتزامررات األخرررى ررري القائمررة علررى معاهرردات .وسررو تتك رون اهلي ررة الوطنيررة املقرتحررة مررن
منسررقش معنيررش حقرروق اإلنس رران مررن الرروزارات التنفيذيررة والوك رراالت احلكوميررة املعنيررة عل ررى أن
يكون واحد على األقل منهما بدرجة وكيل وزارة أو مساعد وزيرر ويكونران مسريوالن عرن تقردمي
املعلومات واملردخالت ذات الصرلة مرن الروزارات والوكراالت املعنيرة .ويقررت أن تكرون أمانرة اهلي رة
الوطنيررة وحرردة حقرروق اإلنسرران التابعررة لرروزارة العرردل .وتءررمل االسررتاتيجية الوطنيررة أيضرا جرردوالا
زمنيا مقرتحا إلجنراز التقرارير املق ودمرة مبوجرب املعاهردات علرى أسرام األولويرات الوطنيرة وتوصري
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بالتصررديق علررى صرركو حقرروق اإلنسرران اإلمررافية مبررا يءررمل االتفاقيررة الدوليررة حلمايررة حقرروق
وي ر العمررال املهرراجرين وأف رراد أسرررهم واالتفاقيررة الدوليررة حلمايررة وي ر األشررخاا مررن االختفرراء
القسري وسائر الربوتوكوالت االختيارية امللحقة بالعهرد الردويل اخلراا براحلقوق املدنيرة والسياسرية
والعه ررد ال رردويل اخل رراا ب رراحلقوق االقتص ررادية واالجتماعي ررة والثقافي ررة واتفاقي ررة القض رراء عل ررى وير ر
أشكال التمييز مد املرأة واتفاقية حقوق ال فل واتفاقية حقوق األشخاا ذوي اإلعاقة.
 -183وتت ررو حالير ر ا ور ر البيان ررات وص رريا ة التق ررارير الوطني ررة املق ودم ررة إ هي ررات املعاه رردات
وجملرس حقروق اإلنسران اللجنرة التوجيهيرة خل رة العمرل الوطنيرة حلقروق اإلنسران مرن خرالل أمانررة
خ ررة العمررل املررذكورة ووحرردة حقرروق اإلنسرران يف وزارة العرردل .وتولررت وزارة الءرريون اجلنسررانية
وال فل واحلماية االجتماعية تنسيق التقارير الوطنية املقدومة من ليربيا مبوجب اتفاقية القضاء على
وي ر أشرركال التمييررز مررد امل ررأة واتفاقيررة حقرروق ال فررل نظ ررا خلررربة الرروزارة يف املوامرري املتعلقررة
حقوق املرأة وال فل.
 -2مشاروة اإلدارات والمؤسسات والمسؤولين على أصعدب الحكم الوطنية واإلقليمية والمحلية
 -184تلررتمس املعلومررات واملرردخالت أثنرراء عمليررات و ر البيانررات والصرريا ة مررن جمموعررة كبرررية
من العناصر الفاعلة يف احلكومة واتتمر املردين وكرذلك مرن أعضراء اللجنرة الوطنيرة املسرتقلة حلقروق
اإلنسرران مررن خررالل عمليررة تءرراورية .وحاملررا يصرراغ أي تقريررر مررن جانررب امليسسررة الرئيسررية املسرريولة
عرن الصرريا ة يعقررد مريمتر حتقررق اللتمررام ردود األفعرال بءررأن الوثيقررة وللتوصرل إ توافررق يف الررأي
بش احلكومة واتتم املدين واللجنة الوطنية املستقلة حول دقرة الوثيقرة .وبعرد دمرت تلرك املردخالت
يف مءرررو الوثيق ررة تق ردلم الوثيق ررة النهائيررة إ وزي ررر العرردل وإ وزي ررر الءرريون اخلارجي ررة ملراجعته ررا.
واب تقردمي التقرارير الوطنيرة إ وزيرر العردل وإ وزيرر الءريون اخلارجيرة ملراجعتهرا قبرل إحالتهرا إ
هي ررات معاهرردات حقرروق اإلنسرران ذات الصررلة .وباإلمررافة إ ذلررك تنرراق التقررارير م ر اهلي ررة
التءرريعية يف إطررار العمليررة التءرراورية (وإن كرران مررن ررري امل لرروق عرمررها عليهررا أو اعتمادهررا منهررا
قبل تقدميها) .وتسعى حكومة ليربيا إ متثيرل كرل مقاطعاهترا يف التءراور بءرأن التقريرر والتثبرت مرن
صررحتي وقامررت احلكومررة بعقررد سلسررلة مررن املءرراورات يف املنرراطق الريفيررة مررن ليربيررا أثنرراء صرريا ة
التقرير ررر الر رروطين املق ر ردوم إ الر رردورة األو لالسر ررتعرا الر رردوري الءر ررامل يف عر ررام  .2010وكانر ررت
احلكومة تعتزم متام ا تكرار هذه العملية يف عام  2014أثناء صيا ة التقرير الروطين املقردوم إ الردورة
الثانيررة ولكررن حررال بينهررا وبررش القيررام بررذلك تفءرري وبرراء فررريوم إيبرروال الررذي عرقررل بءرردة قرردرة
أصحاق املصلحة على عقد االجتماعات والسفر داخل البلد يف أجواء مأمونة.
 -185وتعزي ر رزا ملزي ر ررد م ر ررن املء ر رراركة يف إع ر ررداد التق ر ررارير مبوج ر ررب معاه ر رردات حق ر رروق اإلنس ر رران
وتنسرريقها تتررو وزارة العرردل حالي را اإلش ررا علررى تعيررش منسررق حقرروق اإلنسرران يف عرردد مررن
الوزارات وامليسسرات احلكوميرة الرئيسرية مبرا يف ذلرك وزارة الزراعرةا والتعلريما واملاليرةا والتخ ري
اإلمنررائيا والءرريون اخلارجيررةا والءرريون اجلنسررانية وال فررل واحلمايررة االجتماعيررةا والصررحة والرفرراه
االجتم رراعيا والء رريون الداخلير ررةا والعم ررلا واألرامر رري واملع ررادن وال اقر ررةا والء ررباق والريامر ررة.
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وعر لرش أيض ر ا منسررقون مررن الوكرراالت احلكوميررة مبررا فيهررا جلنررة احلوكمررة وجلنررة إصررال القررانون
ومبررادرة الءررفافية يف جمررال الصررناعات االسررتخراجية يف ليربيررا واللجنررة الوطنيررة لميرردز واللجنررة
الوطني ررة املعني ررة باإلعاق ررات وم ررن ك ررل أف ررر احلكوم ررة الثالث ررة مب ررا فيه ررا اهلي ررة القض ررائية واهلي ررة
التءريعية وق ا إنفاذ القانون وق ا األمن.
 -186وسررعيا إ تءررجي حتسررش فهررم عمليررات تقرردمي التقررارير مبوجررب املعاهرردات واملءرراركة
فيها (مبا يف ذلك االستعرا الدوري الءرامل) قردوم قسرم حقروق اإلنسران واحلمايرة التراب لبعثرة
األمم املتحدة يف ليربيا بالتعاون م وحدة حقوق اإلنسان التابعرة لروزارة العردل تردريبي ا اسرتباقي ا
من خالل حلقة عمل حرول تقردمي التقرارير مبوجرب املعاهردات وعقردت حلقرة العمرل يف كرانون
األول/ديسمرب  2013ملمثلي احلكومة واتتم املدين واللجنة الوطنيرة املسرتقلة حلقروق اإلنسران.
وأتاحت حلقرة العمرل أيضر ا فرصرة للتءراور والنقرا بءرأن االسررتاتيجية الوطنيرة املقرتحرة .ويعترزم
قسم حقوق اإلنسان واحلماية ووحدة حقوق اإلنسان عقد جلسات أخرى للتدريب علرى تقردمي
التقارير مبوجب املعاهدات بعد االنتهاء مرن تعيرش منسرقي حقروق اإلنسران علرى النحرو املب ورش يف
الفقرة السابقة.
 -3متاةعة الم ا ات الختامية ل يمات معالدات اقوق اإلنسان
 -187تءر رركل التوصر رريات ال ر ررا أصر رردرها جملر ررس حق ر رروق اإلنسر رران يف أعقر رراق ال ر رردورة األو
لالسررتعرا الرردوري الءررامل األسررام خل ررة العمررل الوطنيررة حلقرروق اإلنسرران يف ليربيررا الررا جرررى
تعميمهررا علررى ن رراق واس ر بررش الءررركاء احلكرروميش والءررركاء يف اتتم ر املرردين واللجنررة الوطنيررة
املسررتقلة حلقرروق اإلنسرران .وتعمررل حاليرا اللجنررة التوجيهيررة خل ررة العمررل الوطنيررة حلقرروق اإلنسرران
على املتابعة م "عناصر التغيري" املعيونش لممسرا بزمرام قيرادة متابعرة هرذه التوصريات وتنفيرذها.
وتزم ر اللجن ررة التوجيهي ررة تعم رريم التوص رريات امل روح ررة خ ررالل ال رردورة الثاني ررة لالس ررتعرا ال رردوري
الءامل يف أيار/مايو  2015ودجمها يف اهليكل احلايل خل ة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان.
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