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 باالسـتعراض   رد حكومة ليبرييا على توصيات الفريق العامل املعـين            
 ٢٠١١ينـاير   / كـانون الثـاين    ٤الدوري الشامل يف تقريره املؤرخ      

)A/HRC/16/3(  
ترحب ليبرييا بالتوصيات املقدمة يف إطار االستعراض الدوري الشامل املتعلق هبـا               -١

، وتود تأكيد التزامها بتعزيز ومحاية حقـوق        ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ١الذي جرى يف    
بعناية يف التوصيات، بالتشاور مع اجلهات       ونظرت حكومة ليبرييا  . طنيهااإلنسان جلميع موا  

  :، وتقدم فيما يلي ردودها على هذه التوصيات)١(املعنية صاحبة املصلحة

  صكوك حقوق اإلنسان    

  ٤-١التوصيات     
  مل تقبلها ومل ترفضها

 قُدمت أسئلة وتوصيات بشأن التوقيع والتصديق على معاهدات وصـكوك دوليـة             -٢
وتعكف مجهورية ليبرييا على إجراء دراسة تشمل كل نطـاق التزاماهتـا            . حلقوق اإلنسان 

اإلقليمية والدولية، وتعمل على اختاذ اخلطوات الضرورية لتقدمي التقارير املتـأخرة املطلوبـة             
وعمالً باإلجراءات واملتطلبات القانونية احملليـة،  . مبوجب عدد من معاهدات حقوق اإلنسان   

ومة أن اعتمادها بنجاح جلميع التوصيات املؤجلة املتعلقة بالتصديق على االتفاقيات           ترى احلك 
الدولية حلقوق اإلنسان وإدراجها يف القوانني احمللية يستلزم إجراء دراسة ومداوالت بـصورة   

وعليه، ستحتاج مجهورية ليبرييا إىل املزيد من الوقـت              . متأنية قبل قطع تعهدات هبذا الشأن     
  .ميكنها يف الوقت الراهن حتديد موقفها من هذه التوصياتوال 
وبصرف النظر عما ذُكر أعاله، فقد صدقت مجهورية ليبرييا بالفعل على عدد مـن                -٣

الصكوك الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان، وتود إطالع جملس حقوق اإلنسان على أهنـا             
وعالوة على ذلك، أنشأت   . )٢(ةوقّعت ونشرت بالفعل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاق       

  .جلنة إلدراج هذه االتفاقية يف التشريعات احمللية وتنفيذها يف إطار برنامج مدته مخس سنوات
كما تنظر ليبرييا بإجيابية إىل التوقيع على الربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق               -٤

هد الدويل اخلاص باحلقوق    ؛ والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ والع       )٣(الطفل
  .)٤(االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ واتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة

وعالوة على ذلك، بدأت جلنة إصالح القوانني عملية حتديد االتفاقيات واملعاهدات             -٥
 اليت مت التوقيع عليها، وتقدم التوصيات والنصائح الضرورية للجهاز التـشريعي مـن أجـل          

وباإلضافة إىل ذلك، وسعياً . التصديق عليها وإدراجها يف القوانني احمللية مبا يتسق مع الدستور        
إىل تعزيز اإلرادة السياسية العامة فيما يتعلق بالتوقيع والتصديق علـى معاهـدات حقـوق               
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ه اإلنسان، اليت مل تصبح ليبرييا طرفاً فيها بعد، ختطط احلكومة إلجراء مشاورات وطنية لتوجي         
  . هذه العملية

  ١٣ و٥ ناتالتوصي    
  اما ومل ترفضهممل تقبله

وقّعت ليبرييا على العديد من اتفاقيات حقوق اإلنسان خالل العقود الثالثة املاضية،              -٦
. حىت يف ذروة احلرب األهلية اليت شهدت حدوث انتهاكات واسعة النطاق حلقوق اإلنسان            

وبة إلدراج هذه االتفاقيات يف القـوانني احملليـة    وعليه، فنحن على يقني من أن السرعة املطل       
مبختلف صكوك حقوق   إذكاء وعي اجلمهور    ستتحقق بكل سهولة ويسر عندما يتسىن للبلد        

  .)٥( وفهمه هلااإلنسان وااللتزامات الدولية املترتبة عليها،
ومع ذلك، ستواصل ليبرييا جهودها يف جمال تعزيز تثقيف وتوعية اجلمهـور بغيـة                -٧
  .صول على الدعم العام املطلوب لدعم هذه التشريعاتاحل

  عقوبة اإلعدام    

  ٢٠-١٤ والتوصيات ٩ إىل ٦التوصيات من     
  مل تقبلها ومل ترفضها

تقر مجهورية ليبرييا بالتزاماهتا الدولية مبوجب الربوتوكول االختياري الثاين للعهـد             -٨
وذلـك يعـين أن   . إلغاء عقوبة اإلعداماهلادف إىل الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      

هناك مشاورات بني حكومة وشعب ليبرييا بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام، وقد بدأت يف شكل              
  .محالت توعية وتثقيف

وبالرغم من أن قانون عقوبة اإلعدام اعُتمد يف فترة شهدت ازدياد عمليات النـهب       -٩
واضح أن احملكمة العليا مل تؤيد حـىت        املسلح بصورة استوجبت هذا اإلجراء الرادع، فمن ال       

اآلن أي عقوبة إعدام، واتضح نفورها من تنفيذ هذه العقوبة يف قضايا مت فيها مؤخراً ختفيف                
وعالوة على ذلك، فإن اإلدارة احلالية اليت تترأسـها         . العقوبة من اإلعدام إىل السجن املؤبد     

  . عقوبة اإلعدامسريليف مل توقع أي أمر بتنفيذ -السيدة هيلني جونسون 

  تشويه األعضاء التناسلية لإلناث واحملاكمة بالتعذيب    
إن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث واحملاكمة بالتعذيب مها من املمارسات التقليدية             -١٠

وغالباً ما ُيقاوم بشدة طرح هاتني املـسألتني      . املتجذرة اليت تكتنفها األساطري وحتاط بالسرية     
ووفقاً لـذلك،   . ىل ذلك على أنه حماولة لتدمري اإلرث الثقايف والتقليدي للبلد         للنقاش وُينظر إ  
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تتخذ حكومة ليبرييا خطوات هامة وحذرة إلشراك اجملتمعات احمللية ولتحديد أفضل الـسبل             
وهذه العملية مستمرة وال يزال البلد يتخذ خطـوات حنـو حتقيـق             . ملعاجلة هاتني املسألتني  

اته الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، لكنه ال يتمكن حالياً مـن حتديـد              االمتثال التام اللتزام  
  .)٦(موقفه إزاء التوصيات املتعلقة بتشويه األعضاء التناسلية لإلناث واحملاكمة بالتعذيب

  )تشويه األعضاء التناسلية لإلناث (٢٧-٢١التوصيات     
  مل تقبلها ومل ترفضها

وفيمـا يتعلـق    . ارض املمارسات التقليدية الضارة   تود مجهورية ليبرييا تأكيد أهنا تع       -١١
بتشويه األعضاء التناسلية لإلناث، أمرت احلكومة وزارة الشؤون الداخلية بعـدم إصـدار             

   .)٧(شهادات متكن مقدمي اخلدمات الصحية احملليني من القيام هبذه املمارسة
ن مهن املمارسات   وتقوم احلكومة يف هذا الصدد بتوفري سبل عيش بديلة ملن يزاولو            -١٢

كيب (التقليدية الضارة، وذلك عن طريق تدريبهم وربطهم بربامج صغرية يف أربع مقاطعات             
وعالوة على ذلك، أنشأت احلكومة فرقة عمل للقيـام         . )٨()مونت، ولوفا، وغباربلو، وبونغ   

ائي لكـي   بالرصد واختاذ تدابري حلماية األطفال الذين حيجم اآلباء عن إحلاقهم بالتعليم االبتد           
  . يشاركوا يف الطقوس غري الرمسية للجماعات السرية يف قبائلهم

وباإلضافة إىل ذلك، فإن الوزارات املعنية تشارك بفعالية يف رصد اجلوانب الصحية              -١٣
املرتبطة بتشويه األعضاء التناسلية لإلناث؛ وتنظم محالت توعية وتثقيف؛ وأطلقت بـرامج            

 يف مجيع املدارس، تشمل مسألة تشويه األعضاء التناسـلية          للتدريب يف جمال حقوق اإلنسان    
  .)٩(لإلناث

  ٣٥-٣٤التوصيتان     
  مل تقبلهما ومل ترفضهما

بالرغم من جترمي احملاكمات بالتعذيب، فهي ال تزال مستخدمة على نطاق واسـع               -١٤
روري ونتيجة لذلك، رأت احلكومة أن من الض      . كوسيلة إلقامة العدل لدى اجملتمعات الريفية     

تنظيم محالت توعية، ال سيما يف املناطق النائية، فضالً عن اختاذ خطوات ملموسـة أخـرى       
  . لردع ممارسي هذا النوع من احملاكمات

 ١٩١٦وتتخذ وزارة العدل خطوات كبرية لتنفيذ أمر صدر عن احملكمة العليا يف عام                -١٥
حيرم الـشخص مـن حقوقـه       ومبا أن هذا النوع من احملاكمات       . حيظر احملاكمة بالتعذيب  

الدستورية األساسية، وال سيما يف إطار نظام عدالة قائم على مبدأ املقاضاة احلضورية، فـإن               
وعمالً بذلك،  . )١٠(احملكمة العليا يف ليبرييا ال تزال تتمسك بعدم دستورية احملاكمة بالتعذيب          
ارسـي احملاكمـة    أمرت احملكمة وزارة الشؤون الداخلية بالتوقف عن إصدار شـهادات ملم          

  . )١١(بالتعذيب
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  العنف اجلنسي والقائم على نوع اجلنس    

  ٣٠-٢٨التوصيات     
  مل تقبلها ومل ترفضها

تنفيذاً اللتزام احلكومة مبنع حاالت العنف اجلنسي والقـائم علـى نـوع اجلـنس           -١٦
 تـشريع   ٢٠٠٨واعُتمد يف عـام     . والتصدي له، اُتخذت خطوات ملموسة ملالحقة اجلناة      

، "هـاء "كني من تنفيذ هذا املنع متثل يف إنشاء حمكمة جنائية خاصة، حمكمة اجلنايـات               للتم
وتقوم هذه احملكمة بتأدية وظائفها بـشكل       . وأقسام خاصة داخل احملاكم يف مجيع أحناء البلد       

تام يف مقاطعة مونتسريادو ولديها الوالية القضائية ملالحقة مرتكيب اجلرائم اجلنسية على حنـو      
  .منصوص عليه يف القانون اجلنائيما هو 
ولكفالة احملاكمة العادلة، ُتنظم دورات تدريبية متخصصة ودورية للقضاة واملـدعني      -١٧

وعالوة على ذلك، أُنشئت وحدة إدعاء خاصة يف وزارة العدل الستكمال           . العامني واحملققني 
ية وحدة معنية مبسألة    كما توجد يف وزارة الشؤون اجلنسانية والتنم      . عمل احملاكم املتخصصة  

العنف اجلنسي والقائم على نوع اجلنس لديها مكاتب فرعية يف خمتلف املقاطعات وتتعـاون              
وعالوة على  . مع وحدة جرائم العنف اجلنسي واجلنساين يف وزارة العدل للتبليغ عن احلاالت           

  . )١٢(ذلك، أنشأت وزارة الشؤون اجلنسانية مساكن آمنة الستقبال ضحايا العنف اجلنسي
وبالرغم من املبادرات املتعددة يف جمال العنف اجلنساين والقائم على نوع اجلـنس،               -١٨

فإن القيود املتعلقة بالقدرات واملوارد ال تزال تعوق التنفيذ التام للتوصيات املتعلقة هبذا النوع              
  . رائموُتعد التوعية من اخلطوات اهلامة حلث الضحايا على التبليغ عن هذه اجل. من العنف

  توصيات جلنة احلقيقة واملصاحلة    

  ٣٨ و٣٧التوصيتان     
  مل تقبلهما ومل ترفضهما

بدأت ليبرييا اختاذ خطوات إجيابية لتنفيذ العناصر الواقعية واملمكنة من توصيات جلنة              -١٩
وقد أُنشئت جلنة معنية بتحديد دستورية توصيات اللجنة، كما مت تشكيل           . احلقيقة واملصاحلة 

وتكرر احلكومة بالتايل تأكيد موقفهـا املتعلـق        . عمل حكومي لتوجيه عملية التنفيذ    فريق  
  . مبواصلة دراسة مجيع توصيات اللجنة والنظر فيها جبدية

وباإلضافة إىل ذلك، أُنشئت جلنة مستقلة حلقوق اإلنسان تتعاون مـع مؤسـسات               -٢٠
   .د اجلدول الزمينولذا، ال ميكن اآلن حتدي. أخرى من أجل وضع خطة استراتيجية
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ومبا أن ليبرييا بلد خارج من صراع اتسم بانتهاكات صارخة لسيادة القانون، فهي               -٢١
تعتقد أن من الضروري إنشاء آليات لتنفيذ توصيات جلنة احلقيقة واملصاحلة حتترم دستور البلد 

ـ    . واحلريات املدنية وحق املواطنني يف احملاكمة العادلة       اص علـى  ولذا، يعكف فريق عمل خ
دراسة هذه التوصيات وإسداء النصح لرئيسة ليبرييا بشأن ما تنطوي عليه من آثار قانونيـة               

ويف حني استمرت احلكومة يف اختاذ تدابري ملموسة لتنفيذ عدد من هـذه             . ودستورية حمتملة 
مل التوصيات، إال أن ليبرييا ال ميكنها يف هذه املرحلة حتديد موقفها من التوصيات املتعلقة بع              

  . جلنة احلقيقة واملصاحلة

  الوصول إىل العدالة وحقوق املرأة    

  ١٢التوصية     
  مل تقبلها ومل ترفضها

وتتخذ يف هذا الـصدد     . يتناول القانون األساسي لليبرييا مسألة املساواة بني اجلميع         -٢٢
تعلـق  ومـشروع القـانون امل  . )١٣(اجلنسنيالعديد من اجلهود الرامية إىل حتقيق املساواة بني         

باملساواة بني اجلنسني، وهو أحدث التطورات يف هذا اجملال، معروض يف الوقت الراهن على              
  .اهليئة التشريعية

  ٣٩ و٣٣ ناتالتوصي    
  اما ومل ترفضهممل تقبله

تعكف احلكومة على إنشاء حماكم يف مجيع أحناء البلد وتدريب القضاة على النظـر                -٢٣
وقت ذاته إىل منظمات اجملتمع املدين لكي تـوفر التـدريب           يف القضايا مع تقدمي الدعم يف ال      

وبناًء على هذه الترتيبات، أطلقت مجعية احملاميات الليبرييـات         . )١٤(القانوين األساسي للنساء  
وشجعت مبادرة الطرق البديلة لتسوية املنازعات، وهي منوذج اعتمدتـه وزارة الـشؤون             
الداخلية ويستخدم للوساطة يف املسائل املدنية يف املناطق اليت ال تتمكن فيها اجملتمعات احمللية              

 احلاالت اليت تكون فيها هذه الوسيلة هي األفـضل لتـسوية            من الوصول إىل العدالة، أو يف     
  . منازعات عن طريق الزعماء التقليدينيالتسوية العشائرية للكما ُتشّجع . املنازعات

ومع ذلـك، ويف    . )١٥(وحتقق الكثري من التقدم لتحسني الوصول إىل العدالة للجميع          -٢٤
اعدة التقنية الالزمة لتذليل كل العقبات الـيت        الوقت الراهن، تفتقر ليبرييا إىل القدرات واملس      

حتول دون الوصول الفعال إىل العدالة، لكي تكفل بالتايل وصول مجيع أفـراد اجملتمـع إىل                
  .العدالة دون قيود
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  توصيات أخرى    

  ١٠التوصية     
  مل تقبلها ومل ترفضها

ـ           -٢٥ ايري والقـيم   تعكف احلكومة على مراجعة وتعديل القوانني الوطنية استجابةً للمع
املعاصرة للمجتمع الليبريي، فضالً عن العمل على إدماج االلتزامات الدولية وكفالة مواءمـة             

  . القوانني احمللية مع الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان

  ١١التوصية     
  مل تقبلها ومل ترفضها

ظـر إىل   تعمل احلكومة بتوازن ودون متييز عند التعامل مع الرتاعات اإلثنية، وهي تن             -٢٦
" إثنيـة "وتدرك احلكومة متاماً أنه عندما ينشب نزاع ألسباب         . الوقائع وليس االنتماء اإلثين   

ينبغي هلا أن تراعي احلساسيات الثقافية يف تعاملها مع الوضع واحملافظة على قناعتها حبق مجيع               
ضايا اليت ُيدعى   ويف الق . الليبرييني يف التمتع حبماية احلكومة بصرف النظر عن االنتماء اإلثين         

وتذكّر وزارة . فيها أن اجلرمية قد ارتكبت ألسباب إثنية، تسمح احلكومة بتغيري مكان احملكمة
الشؤون الداخلية بشكل صريح وقوي بأن جلميع املواطنني احلق يف التمتع حبماية احلكومـة              

وانني الليبريية ويف ضوء ذلك، تشري احلكومة إىل أن مجيع الق . بصرف النظر عن االنتماء اإلثين    
ختضع للمراجعة والتنقيح عندما يتبني أهنا تنطوي على خمالفة للدستور أو عدم اتـساق مـع                

  .االلتزامات الدولية

  ٣١التوصية     
  وافقت عليها

تقوم احلكومة حالياً بإجراء إصالحات يف اهليئة القضائية ونظام القضاء، وتشرك يف              -٢٧
  .اجملتمع املدين واجملتمع الدويلذلك اجلهات صاحبة املصلحة ومنظمات 

  ٣٢التوصية     
  مل تقبلها ومل ترفضها

أعطت ليبرييا األولوية لتحقيق الالمركزية وكانت نقطة البداية هي مسألة الوصول             -٢٨
وأُدرجت ليبرييا يف جدول أعمال مفوضية بناء السالم، وقد أعربت املفوضـية            . إىل العدالة 

هود حتقيق السالم واألمن عن طريق إصدار بيان التزام مشترك          واحلكومة عن االلتزام بتعزيز ج    
حدد األولويات واإلجراءات اهلامة لبناء السالم باعتماد اإلدارة الفعالـة وحـشد املـوارد              

  .والدعوة
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وبالرغم من وضع برامج مكثفة لتدريب شاغلي الوظائف الرئيـسية ذات الـصلة               -٢٩
أو القائم على نوع اجلنس، فإن ليبرييا ال تزال تواجه          باجلرائم اجلنائية وجرائم العنف اجلنسي      

وعليه، وبالنظر إىل اتـساع     . عقبات ينبغي التغلب عليها فيما يتعلق باملوارد وبناء القدرات        
  . نطاق التوصية، ال تستطيع احلكومة اختاذ موقف يف الوقت الراهن

  ٣٦التوصية     
  مل تقبلها ومل ترفضها

ومـع  . اكمة من الشواغل ذات األولوية بالنسبة للحكومة       ُيعد االحتجاز رهن احمل     -٣٠
ذلك، وبالنظر إىل الظروف احلالية اليت مير هبا البلد، وال سيما حمدودية املـوارد، ال ميكـن                 

  .جلمهورية ليبرييا اختاذ موقف إزاء هذه التوصية
املبـادرات  وبصرف النظر عما ذُكر أعاله، نفّذت احلكومة، وال تزال تنفّذ، عدداً من               -٣١

 إنشاء فريق عمل خـاص      ‘١‘: الرامية إىل مواجهة هذه املشكلة، ومن األمثلة القليلة على ذلك         
بغية التركيز املـستمر واملتعـدد      ) وجلان فرعية مساعدة  (معين مبسألة االحتجاز رهن احملاكمة      

 إنشاء آلية اسـتعراض سـريع للجـرائم         ‘٢‘؛  )١٦(القطاعات على أوجه القصور واألولويات    
 اعتمـدت وزارة العـدل      ‘٣‘؛  )١٧(الصغرية، مما يؤثر بشكل كبري يف مراقبة مشكلة االحتجاز        

استراتيجية توعية تتناول مسألة االحتجاز رهن احملاكمة وتثقيف اجلمهـور علـى مـستوى              
 تنفيذ مـشاريع لتقيـيم املـوظفني وتعزيـز املـوارد        ‘٤‘اجملتمعات احمللية واملستوى الوطين؛     

 التدريب  ‘٥‘علقة حبفظ السجالت لدى كل من اهليئة القضائية ووزارة العدل؛           واملمارسات املت 
الناجح للموظفني وتنفيذ برنامج خيضع املوظفني لفترة جتريبية، ومواصلة العمل الرامي إىل تعزيز             

 مواصـلة اسـتعراض     ‘٦‘البدائل األخرى لالحتجاز مثل برنامج إصالح األحداث اجلاحنني؛         
قيق اإلصالح القانوين املتعلق بقانون هيئة احمللفني، واإلجـراءات اجلنائيـة           العمل الرامي إىل حت   

  .واالختصاص املوضوعي

  ٤٠التوصية     
  مل تقبلها ومل ترفضها

تنظر اهليئة التشريعية حالياً يف مشروع القانون املتعلق بالعمل الالئق الذي سـيعتمد               -٣٢
ومن الشواغل الفعلية أن هذا القانون لن يقلل . نواخلطوة التالية واألهم هي إنفاذ القانو. قريباً

نسبة البطالة، وهلذا السبب، سُينقّح مشروع القانون املذكور لتضمينه أحكام ميثاق الشباب            
  .األفريقي الذي مت التصديق عليه مؤخراً
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  ٤١التوصية     
  مل تقبلها ومل ترفضها

خرية، ومع اإلشـارة إىل     بالرغم من حقيقة حدوث استقرار أمين خالل السنوات األ          -٣٣
التهديدات األمنية الراهنة، ال تزال احلكومة تسعى يف املقام األول، فيما يتعلق حبماية وتعزيز              

وال تزال ليبرييا تتعامل مع تبعات احلـرب        . حقوق اإلنسان، إىل كفالة حتقيق السلم واألمن      
  .قرار االجتماعياألهلية، وهلذا السبب تعطي احلكومة األمهية للمحافظة على االست

ورداً على سؤال بشأن دمج االلتزامات الدولية يف القوانني احمللية، ميكن اإلشارة إىل               -٣٤
  .١٣ و٥التوضيح املقدم يف إطار التوصيتني 

Notes 

 1 Stakeholders include civil society, human rights institutions, faith based groups and advocacy groups. 
 2 The government is presently working out modalities to deposit this document with the Secretary 

General of the United Nations. 
 3 Although the Optional Protocol to the CRC is still in the process of being ratified, the Government 

has already made huge achievements in relation to the CRC. For this matter it has: Established 
children clubs in schools; established 15 children’s Assemblies, one in each of the fifteen counties; 
established one national children’s parliament; employed 15 child welfare officers, one from each 
county; established child welfare offices in seven counties (Grand Kru, River Gee, Maryland, Bomi, 
Gbarpolu, Grand Cape Mount and Rural Montserrado); established a child protection network 
(comprised of line ministries and local and international NGO’s working to protect children in 
Liberia) both on national and county levels. 

 4 The CEDAW Committee has made several recommendations in respect of Liberia’s ratification of the 
Optional Protocol to the CEDAW. In response to this the Government has spearheaded efforts to 
address the recommendations made by the CEDAW Committee by establishing a Taskforce charged 
with the responsibility to meet quarterly to review the level of progress that has been made in the 
implementation of the CEDAW recommendations and on the Convention itself. In addition, five 
thematic committees (legal, health, social institutions, education and employment, each to be chaired 
by a deputy or assistant minister from the sector ministry) have been set up. Specific 
recommendations were assigned to each committee to ensure their implementation. 

 5 Furthermore, the expensive process of domestication makes Liberia dependent on the need for 
logistical, financial, capacitive and institutional support. 

 6 Since the coming into power of the current administration, practitioners, whose action under the 
practice of FGM and Trial by Ordeal caused the death of another human being, have been tried in a 
court of competent jurisdiction and sent to prison under the sanctions imposed for the conventional 
acts. 

 7 FGM is usually practiced by female Zoes, who are knowledgeable on traditional medicines and 
medicinal herbs and are hence also referred to as “Herbalists”. Before Zoes can practice they have to 
obtain a license from the Ministry of Internal Affairs. 

 8 Many of the practitioners practice FGM as a source of income and in some cases the line between 
economic benefits and cultural practice becomes obscured. 

 9 Activities are carried out in cooperation with stakeholders. 
 10 All Supreme Court decisions upheld the 1916 Supreme Court judgment outlawing trials by ordeal and 

the Government’s judiciary position is still in support of these rulings. 
 11 This also affects trials by ordeal of a minor nature as allowed and authorized by the Revised Laws and 

Administrative Regulations for Governing the Hinterland of Liberia. 
 12 In addition to this an endowment fund has been established to meet the immediate needs of the 

survivors in the 15 counties. 
 13 E.g. the new Public Land Laws that have been drafted conform with the Constitution in that it 

provides equal access to all citizens including women. The land commission investigates, 
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furthermore, how best to incorporate the aspect of the new inheritance law as related to women to 
ensure that they are given equal access to and ownership of land particularly under the customary 
system. 

 14 Especially on precarious topics like inheritance law and rape law. 
 15 Witness the fact that three concrete policy proposals were advanced in a recently held National 

Conference on Enhancing Access to Justice, which resolve to provide more acceptable justice 
outcomes for the Liberian people. 

 16 On December 6, 2010, Liberia received the Sub-Committee on the Prevention of Torture and Other 
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (SPT) and efforts are made to incorporate the 
SPT’s recommendations into ongoing programs to improve (pre-trial) detention center conditions and 
protect citizens from torture and ill treatment. 

 17 Pre-trial hearings are held in Monrovia Central Prison by magistrates from 6 magisterial courts in 
Montserrado County. 

        


