
S/2011/72  دةاألمــم املتحـ 

 

  جملس األمن
Distr.: General 
14 February 2011 
Arabic 
Original: English 

 

 

150211    150211    11-22611 (A) 
*1122611* 

التقرير املرحلي الثاين والعشرون لألمني العـام بـشأن بعثـة األمـم املتحـدة                   
  يف ليـربيا

  
  مقدمة  -أوال   

، واليـة   ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ١٥املؤرخ  ) ٢٠١٠ (١٩٣٨قراره  بمّدد جملس األمن،      - ١
، وطلـب إيل أن أقـدم تقريـرا عـن     ٢٠١١سـبتمرب  / أيلـول ٣٠بعثة األمم املتحدة يف ليـربيا حـىت   

يف تقريـري املـؤرخني   أوضـحتها بالتفـصيل   التقدم احملرز يف إجناز النقاط املرجعية األساسية الـيت      
ــباط١٠ ــر / شـ ــران١٠و ) S/2009/86 (٢٠٠٩فربايـ ــه / حزيـ ، ويف )S/2009/299 (٢٠٠٩يونيـ

 األمنية من البعثـة إىل الـسلطات الوطنيـة،          املسؤولياتنقل  ل مع حكومة ليربيا     شتركامل التخطيط
ويتـضمن هـذا التقريـر النقـاط        .  مرجعيـة لقيـاس التقـدم احملـرز يف هـذا الـصدد             ا نقاط رحأن أقت و

املرجعية املطلوبة اخلاصـة باملرحلـة االنتقاليـة ويعـرض آلخـر املـستجدات الرئيـسية الـيت حـدثت            
  ).(S/2010/429 ٢٠١٠أغسطس / آب١١منذ أن قدمت تقريري املؤرخ 

  
  التطورات الرئيسية  -ثانيا   
  طورات السياسيةالت  -ألف   

ــالتقرير، هيمنــت التحــضريات لالنتخابــات املقــرر إجراؤهــا       - ٢ ــرة املــشمولة ب خــالل الفت
ــا  ٢٠١١عــام  يف ــسياسية يف ليربي ، اعتمــدت ٢٠١٠أغــسطس /ففــي آب.  علــى التطــورات ال

 يقترح إدخال تعديالت علـى األحكـام ذات الـصلة باالنتخابـات           مشتركاً اهليئة التشريعية قراراً  
النظام االنتخايب من أغلبية مطلقـة      شرط  وتشمل هذه التعديالت تغيري     . ١٩٨٦ر عام    دستو يف

إىل أغلبيـــة بـــسيطة يف مجيـــع االنتخابـــات باســـتثناء انتخـــاب الـــرئيس ونائبـــه؛ وتغـــيري موعـــد    
نـوفمرب؛ وإعـادة النظـر يف شـرط مـدة           /أكتـوبر إىل تـشرين الثـاين      /االنتخابات من تـشرين األول    

صب الرئيس ومنصب نائب الرئيس حبيث ُيخفض من عـشر سـنوات إىل             اإلقامة للمرشحني ملن  
ويقضي الدستور بالتـصديق علـى التعـديالت يف     . مخس سنوات متتالية مباشرة قبل االنتخابات     
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وبعـد مناقـشات    . استفتاء جيرى سنة واحدة على األقل بعد اعتمادها مـن قبـل اهليئـة التـشريعية               
، قـررت جلنـة االنتخابـات       ٢٠١١ء قبل انتخابات عـام      مستفيضة بشأن إمكانية إجراء االستفتا    

ــد  ــة حتدي ــومالوطني ــديالت    ٢٠١١أغــسطس / آب٢٣  ي ــق أي تع ــث تنطب ــذلك، حبي ــداً ل  موع
 .معتمدة على العملية االنتخابية احلالية

 اسـتعدادا   االسـتراتيجية  مواقعهـا  ترتيبويف غضون ذلك، واصلت األحزاب السياسية         - ٣
  اندماجــه مــع حــزب العمــل الليــربيةالرئيــسبقيــادة  الوحــدة  حــزبلمــكفقــد أ. لالنتخابــات

أكتــوبر رشــح الرئيــسة إلــني جونــسون ســريليف  /، ويف تــشرين األولوحــزب الوحــدة الليــربي
كما واصلت أحـزاب املعارضـة استكـشاف احتمـاالت الـدخول يف            . رمسياً لتكون حاملة رايته   

ــز فرصــها يف تقــدمي    هنــا غــري أ، نــصب املةقــي لــشاغل حقيحتــٍدعمليــات انــدماج وحتــالف لتعزي
أكتـــوبر، أعلـــن املـــؤمتر مـــن أجـــل التغـــيري  /فـــي تـــشرين األولف. وجـــدت مـــصاعب يف ذلـــك

 التحـالف مـن أجـل التغــيري    متخليـاً عـن  الـدميقراطي أنـه سيـسعى لالنـدماج مـع حـزب احلريــة،       
قيـادة  ف من أربعة أحزاب والذي كان يفكر يف االنضمام إليه مـن قبـل، لكـن                 الدميقراطي املؤلَّ 

احلــزب انقــسمت بــسبب شــروط االنــدماج، ومل تتوصــل املفاوضــات إىل نتيجــة حامســة حــىت    
 آخر للمعارضـة، هـو التحـالف الـوطين الـدميقراطي، ويـضم الـبعض مـن                  وتأسس حتالفٌ . اليوم

األعــضاء الــسابقني البــارزين يف املــؤمتر مــن أجــل التغــيري الــدميقراطي واحلــزب الــوطين القــومي   
 التحــالف الــوطين مقــدت تــسجيل النــاخبني، ء عمليــةبعــد بــدو.  الــصغريةوعــدد مــن األحــزاب 

 وقـف هـذه العمليـة علـى أسـاس أنـه قـد مت         هبـا ستملـ يحملكمة العليـا،  بشكوى إىل االدميقراطي  
ومل يتـضح بعـد     .  االنتخابيـة قبـل تـسجيل النـاخبني        ة الـدائر  ديـ حدتب قضي دستوري ي  بند جتاوز
 .لتماسإذا كانت احملكمة ستقبل هذا اال ما

االحتـاد  هـي   ثالثـة أحـزاب سياسـية جديـدة،     علـى جلنة االنتخابـات الوطنيـة      وصادقت    - ٤
ــؤمتر         ــيري التقــدمي، وحــزب امل ــدميقراطي، واحلركــة مــن أجــل التغ ــدم ال ــوطين مــن أجــل التق ال

 ى حـزبني  التـصديق علـ   جيـري   ، و حزبـاً  ٢٠ إىل    عليهـا  دقا املـص  حـزاب ، ليصل عـدد األ    ياألصل
ــ. ينرآخــ ــة االستــشارية التواجتمع ىل إ للتوصــل ة شــهريبــصفة بــني األحــزاب  املــشتركةلجن

 لقواعـد   ة منقحـ  ةونـ مدت اللجنـة    تفاهم مشترك بشأن القضايا ذات الصلة باالنتخابات، وأعـدّ        
  االلتـزام  ىلـ ع مؤشر إجيـايب      وهذا  حىت اآلن،   حزباً ١٧السلوك لألحزاب السياسية، وقع عليها      

مـشاورات ثنائيـة مـع    يف إجـراء   جونـسون سـريليف   ةئيـس  الر تبـدأ و.  انتخابات سـلمية   بإجراء
 .زعماء املعارضة البارزين، كجزء من تدابري بناء الثقة لتسهيل إجراء انتخابات سلمية

ــاين ١٣ ويف  - ٥ ــوفمرب/تــشرين الث ــوزراء  ةت الرئيــسطــعأ، ن  جونــسون ســريليف جملــس ال
هتـا  دارإ ن أل ،همتنـصيب ل إعـادة     قبـ  اءوزرمـن الـ   تقيـيم أداء كـل       تـود    هناأ ةحإجازة إدارية، موضِّ  
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 هـا ئ تـشكيل جملـس وزرا     ة الرئيـس  تعـاد أ ،ديـسمرب /يف كـانون األول   و.  فترة حرجـة   ىلع مقبلة
 وزراء ت، وعينـ مبهمة أخـرى  اًواحدوزيراً   كلفت، و  وزيراً ٢٢ من   ١٤ ت تنصيب عادأ حيث

ــة؛   ــة وجـــدد للـــشؤون اخلارجيـ ــاجم والطاقـ  .قـــل والن؛ واالتـــصاالتربيـــد وال؛األراضـــي واملنـ
 ردود فعـل متباينـة مـن    ةالرئيـس  أثـار قـرار  و.  للجنة الوطنية لالستثمار   ا جديد ارئيسعينت   كما

 .ة الناسامعأحزاب املعارضة و

 تاقترحـ و.  تقدم حمدود يف تنفيـذ توصـيات جلنـة احلقيقـة واملـصاحلة              سوى تحققمل ي و  - ٦
 عـن  إىل اهليئـة التـشريعية   قـدم ملا الثـاين  الفـصلي   املرحليها يف تقرير ، جونسون سريليف  ةالرئيس

  خمتلفــة املهــام هليئــات إســناد بعــضأغــسطس،/تنفيــذ توصــيات جلنــة احلقيقــة واملــصاحلة يف آب
ــه ــة   إالقــدمت مل الكن ــ تفاصــيل قليل ــيت ســيتم هبــا  ع ــة ال ــدماً يف ن الكيفي ــذ ذلــ  املــضي ق . ك تنفي

قلة املعنيـة حبقـوق     اللجنة الوطنية املست  عضوية  تأخري كبري، أكد جملس الشيوخ املرشحني ل       بعدو
للجنـة الوطنيـة املـستقلة       إىل ا  قـانون جلنـة احلقيقـة واملـصاحلة       سند  ويُـ . سـبتمرب / يف أيلول  اإلنسان

 يف متابعـة    ياًأساسـ   باإلضافة إىل واليتـها املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان، دوراً           ،املعنية حبقوق اإلنسان  
لجنــة الوطنيـة املــستقلة املعنيــة  الةُ  الرئيـس تكلفــوقــد . تنفيـذ توصــيات جلنـة احلقيقــة واملـصاحلة   

رخ ملـؤ تقريرهـا الفـصلي الثالـث ا       ويعـرض  وضع خارطـة طريـق للتنفيـذ،         همةمب حبقوق اإلنسان 
 مـشاورات    املقترحات علـى إجـراء      هذه وتشدد. هذه اللجنة  مقترحات   يناير/كانون الثاين  ١٤
راف االعتـــ” الـــشروع يف مناقـــشاتولمـــصاحلة الوطنيـــة؛ لم خارطـــة طريـــق رســـي إىل فـــضت

 تـؤدي   يتـوخى منـها أن    دراسة  وإجراء   ؛طلب العفو علناً   ةاُجن لل  ميكن هبا  آليةوهي  ،  “واملغفرة
ــ ــا  ذلـــكون غـــضويف .  التعويـــضاتدفعإىل وضـــع اســـتراتيجية لـ  يف، حكمـــت احملكمـــة العليـ

 عـه نمبت  أوصـ  قـد جلنة احلقيقة واملـصاحلة      كانت    التماس  صاحب لصاحليناير  /كانون الثاين  ٢١
 أن هـذه التوصـية تتعـارض مـع      يف التماسـه زعـم وثالثـني سـنة،   ملـدة  نـصب عـام      م  توىل أي  من

 .احلق الدستوري يف احملاكمة العادلة
  

 يةالة األمناحل  -باء   
بـشأن  ات  زعـ اناملف. وإن بقيـت هـشة    ظلت احلالة األمنية يف ليربيا مستقرة بصفة عامـة            - ٧

 حتـديات   ظلـت تـشكل   الطائفيـة    التـوترات العرقيـة و     وكـذلك  احلصول علـى األراضـي واملـوارد      
 فــرص  مــن بــشدةقلــلأيــضا خمــاطر أمنيــة ارتفــاع معــدالت البطالــة، ممــا ي وممــا يــشكل . كــبرية

كـثري منـهم إىل     ال  حيث يلجـأ   ملقاتلني السابقني والشباب املعرضني للخطر،    ا  أمام كسب العيش 
، املـستمرة ينيـة    العرقية الد  اققالش  مظاهر  أيضا  ومن بواعث القلق   .أنشطة غري مشروعة  مزاولة  

كـانون   العنـف بـني طـائفتني يف زورزور يف        ت أعمـال  وال سيما يف مقاطعة لوفـا، حيـث انـدلع         
 . يف اجملتمعات احملليةالعمل ىلإ ساحر/طبيبلدعوة ال  توجيهعهابن، مديسمرب/األول
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. حمتملـة  راًاأخطـ قضايا األراضي   عن  ازات و متي اال تناميات الناشئة عن    زعان امل تشكلو  - ٨
 Liberia Agricultural شركةلـ   التابعـة طـاط  امل عمـايل يف مزرعـة  نـزاع  طـور سبتمرب، ت/ أيلولفيف

Company )  أكثر مـن    ارك فيها شغب ش إىل أعمال    يف مقاطعة غراند باسا      )ليربيا الزراعية شركة 
زيـت   ال  يف مـزارع خنيـل      احمللـي   اجملتمـع   مـن  م أفـراد  نظ،  سبتمرب/أيلول ١٦  ويف.  شخص ٢ ٠٠٠

كــوت ديفــوار علــى هــذه   شــركة مقرهــا اســتيالء مظــاهرة ضــد ماريالنــدقاطعــة مبد يف ماريالنــ
 Cavalla Rubberشـركة   ن يفول سـابق اعمـ نـوفمرب  /تـشرين الثـاين   ٢٥ يف هراتظـ ، بينمـا  املزرعة

Corporation  ) ــاال ــضا يف مقاطعــة )مطــاطللشــركة كاف ــد، أي ــة، ماريالن اســتحقاقات  بللمطالب
مطـاط يف   للجم أفـراد مـن قريـة جمـاورة عمـال مزرعـة              ا، هـ  سـبتمرب /لأيلو ٢  ويف. العمالة الزائدة 

 .صاباتإ عدة  وقوع أرض، مما أسفر عن قطعة بيعبسببمقاطعة مارغييب 

األعمال التحضريية لالنتخابات، ممـا يـدل   بوقعت بعض احلوادث األمنية ذات الصلة     و  - ٩
ي ففـ .  للغايـة  شحوناملـ    االنتخـايب  نـاخ  امل  هـذا   حـوادث صـغرية بـسرعة يف       دعتصاعلى احتمال   

يف مقاطعــة غرانــد كــرو، تظــاهر شــبان يف مدرســة حمليــة حيــث  و، ديــسمرب/كــانون األول ٢٨
 وجـود خمالفـات يف   عنيتـدريب، مـدَّ  بال مـون ويقالوطنيـة   النتخابـات ا جلنـة    ن مـن   مسؤولو ناك

 املـؤمتر   مـن  أعـضاء    ّرفصتـ ،  ديـسمرب /كـانون األول   ٣١  ويف.  تـسجيل النـاخبني    موظفيتعيني  
  سـيارات الـشرطة    وا رمجـ  ، حيـث  عنف خـالل مـسرية يف مونروفيـا       بن أجل التغيري الدميقراطي     م

 .م إعادة توجيه مسارهحاولت الشرطة عندما باحلجارة

 تكـــرار حـــوادث بـــسبب، ال يـــزال احلفـــاظ علـــى القـــانون والنظـــام يـــشكل حتـــدياً و  - ١٠
وينطـوي  . ءعنـف الغوغـا    انتـشار املخـدرات و     وكذلك،   املبلغ عنها  االغتصاب والسطو املسلح  

املضبوطات مـن البنـادق    عدد وارتفع.  األسلحة النارية  استخدام احلوادث على من  تزايد  معدد  
 األسـلحة الناريـة،     ضبطيف غيـاب تـشريعات لـ      و.  غينيـا  يف املصنعة حمليـاً  ذات املاسورة الوحيدة    

ــ ــستوقع ــراًة الرئي ــذياً أم ــوم  تنفي ــشرين األول ٢٦ ي ــوبر /ت ــى ظــرحيأكت ــواعل ــاديني  امل طنني الع
شكل مــصدر قلــق يــ عنــف الغوغــاء ظــل و.اســتخدام األســلحة الناريــة باســتثناء بنــادق الــصيد 

ــوبر /وتــشرين األولســبتمرب / أربعــة حــوادث يف أيلــول بــسبب وقــوع ــرادضــد أكت  ، شــرطةأف
  مــن النــاستــدخل ملنــع حــشدت أنبعثــة األمــم املتحــدة كــان علــى ديــسمرب /كــانون األول ويف
 .للشرطةإحراق مستودع  من
  

 ةالقتصاديالة ااحل  - جيم  
ــة،    اســتمر   - ١١ ــصادية العاملي ــة االقت ــوالتعــايف مــن األزم ــعنم ــغ  املتوق   عــامالنمــو يف أن يبل

توسـع  ب ، مـدفوعاً  ٢٠٠٩يف عـام      يف املائـة   ٤,٦ ع نسبة مباملقارنة   يف املائة،    ٦,٣ نسبة ٢٠١٠
  األساســية علــى الــصعيد لع انتعــاش أســعار الــس وكــذلك الزراعــة والتعــدين والبنــاء،  اتقطاعــ
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ــغومــن املتوقــع . العــاملي ــة، ممــا يعكــس توقــع ٨,٨  نــسبة٢٠١١ النمــو يف عــام أن يبل   يف املائ
 . مزيد من التوسع يف هذه القطاعاتحدوث

ــد   - ١٢ ــانوق ــسمرب / كــانون األول يفهىت ــسهيل    الادي ــب الت ــار ترتي ســتعراض اخلــامس يف إط
بعـد أن    مليـون دوالر     ٨٧,١ بلـغ ارجي إىل مـا يقـدر مب      ، واخنفض الـدين العـام اخلـ       مددامل االئتماين

سبتمرب امليزانيـة   /يف أيلول  اهليئة التشريعية ت  واعتمد. ٢٠١٠  عام دوالر خالل بليون   ١,٦٧ كان
 زاد الــدعم املباشــر للميزانيــة،و.  مليــون دوالر٣٦٩ البالغــة ٢٠١٠/٢٠١١ للــسنة املاليــةالوطنيــة 
ر صـدا  إ  يف وبـدأت وزارة املاليـة    . احلاليـة  املاليـة  الـسنة   مليـون دوالر يف    ٥٨,٥ بلـغ جمموعـه      حيث

 .بفعالية املعونةاملتعلقة  املعونة املقدمة من املاحنني وفقا ملبادئ باريس  عنتقارير وسجالت فصلية

، ٢٠٠٩ يف املائــة يف عــام ٧,٦ نــسبتهت بلغــي  الــذ،ستقر التــضخميــومــن املتوقــع أن   - ١٣
 ني شـاغل   تـشكالن  ال تزال البطالـة والعمالـة الناقـصة       و. ٢٠١٠عام  يف   يف املائة    ٧,٢عند نسبة   

سـبتمرب  /يف أيلـول و.  معظم فرص كسب الرزق يف القطـاع غـري الرمسـي          حيث توجد ،  نيرئيسي
 مليـون دوالر  ١٦ مدتـه ثـالث سـنوات، مبيزانيـة قـدرها       اً البنـك الـدويل مـشروع      نشداملاضي،  

فائــدة يب علــى املهــارات املهنيــة ل وتــوفري التــدرة األجــل قــصريرصــة عمــل ف٤٥ ٠٠٠ داجيــإل
 احلديــد  فلــزات الســتخراجازاتيــتام ة عقــودكومــة مخــساحلووقعــت . لــشباب مــن ا٤ ٠٠٠

 ١٣ ٠٠٠ حنــو وجِــد أن تُيتوقــع  وهــي عقــود دوالر،يــنيالب ١٠ بلــغ تقــدر مبيةبقيمــة اســتثمار
 احلديـد  لـزات ف أول شـحنة مـن   نقـل ومـن املتوقـع   . ن البنية التحتية الريفيةحتسِّأن   و رصة عمل ف

 . عامـا  ٢٥ علـى مـدى      يحدثان فرص العمـل سـ     إجياد، لكن االستثمار الكامل و    ٢٠١١يف عام   
. ليـربي اللتنقيب عن النفط على طول الساحل       ا  أشغال ومن املتوقع أيضا أن تبدأ قبالة الساحل      

 مــساحة  يغطــيChevronســبتمرب، وافــق اجمللــس التــشريعي علــى اتفــاق مــع شــركة  /يف أيلــولو
 . كيلومتر مربع٩ ٦٠٠ قدرها

ها الـسنوي السـتعراض اسـتراتيجية       كفتمع، عقدت احلكومة    أكتوبر/تشرين األول يف  و  - ١٤
  اإلجـراءات ذات  وحتديـد احملـرز، قاطعـة غرانـد باسـا لتقيـيم التقـدم       مبنان  ر يف بوكَ  فقاحلد من ال  

 يــة هنا تــاريخحبلــول مــن اإلجنــازات  فائــدة، ووضــع اســتراتيجيات لتحقيــق أقــصى    ةولويــاأل
خـالل  و. ٢٠١١ديـسمرب   /كـانون األول  ىل  يونيـه إ  /حزيـران  مـن    ه مت متديـد   الذياالستراتيجية،  

 . تغطي الفترة املتبقية يوما٩٠ً هتا عمل مدبوضع خطط كل وزارة  تعهدت، املعتكفاهذ
  

 اجلوانب اإلقليمية  - دال  
مـن   كـبري    فيـف إىل خت  الفتـرة     هـذه   عملية االنتقال الـسياسي يف غينيـا خـالل         أدى إجناز   - ١٥

واصلت احلكومـة الليربيـة والبعثـة القيـام         و. على طول حدود ليربيا مع غينيا     السائد  حدة التوتر   
 . غينيا وسرياليونبعمليات مشتركة على احلدود مع حكوميت
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ى لـ عت التطورات املتصلة باالنتخابات الرئاسية يف كوت ديفوار هتديدا خطريا           وشكل  - ١٦
ت بلتقاسـ وقـد   .  عـن كثـب     تتبعهـا   بأسرها، وال سيما ليربيا، وجيري     ة دون اإلقليمي  أمن املنطقة 

 نيليـربي  أن مرتزقـة  ب تفيد ءاأنب ويف خضم . اً سلمي مهتعبواست و ينييفواراإلليربيا معظم الالجئني    
 نيبيـانني عـام  ب جونسون سريليف ة الرئيس ت كوت ديفوار، أدل    ما جرى يف   كانوا متورطني يف  

 غـري أن  .  املـشاركة يف هـذه األزمـة       ن مغبـة   املواطنني مـ    فيهما تحذرديسمرب  / كانون األول  يف
وقـد زادت احلكومـة     . هناك تقارير عـن جتنيـد مقـاتلني جـدد مـن اجلانـب الليـربي مـن احلـدود                   

 ديـ جن على طـول احلـدود مـع كـوت ديفـوار لرصـد أنـشطة الت              مهاوجودما و  دورياهت  من والبعثة
  يقـدر   اإليفوارية الـذين   امليليشياتب ني املرتبط نيبق السا نيالليربي واحتمال عودة أي من املقاتلني    

 .يف ليربيا اعرت ال اندالعوا يف غرب كوت ديفوار بعدمكثالذين و، ٢ ٠٠٠ عددهم بـ

  علـى وكـاالت الليربيـة بانتظـام   ال حيـث تعثُـر  ال تزال ليربيا عرضة لالجتار باملخـدرات،   و  - ١٧
يبـدو   ر علـى مـا    ثوانا أك اج احمللي من املارخي   وكان اإلنت . كميات صغرية من الكوكايني واهلريوين    

يف إطــار مبــادرة ســاحل غــرب و.  عــرب احلــدود بــه االجتــارباحتمــالمــن االســتهالك، ممــا يــوحي 
  ملكافحـة  إلنـشاء وحـدة   نـوفمرب   /تـشرين الثـاين   قتـرح مـشروع يف      مأفريقيا، وقعت احلكومة على     

 .ملنظمة واالجتار باملخدراتلجرمية ال تصديل ال من أج الوطنيةة للحدودبراعالاجلرمية 
  

 احلالة اإلنسانية  - هاء  
 يف املقام األول إىل ،نوفمرب/ منذ تشرين الثاين   اإليفوارينيستمر لالجئني   املتدفق  يشكل ال   - ١٨

 الالجـئني   سـاط و غرانـد غيـده ومرييالنـد، حتـديات كـربى أل            مقاطعيت إىل أيضا   مثمقاطعة نيمبا،   
  لشؤون الالجئنيية األمم املتحدةمفوضت ل سّجفقد. عبهموستت يتية الاحلدود احمللية واجملتمعات

ري اآلن بناء خميم لالجئني     وجي.  يف ليربيا  يافوارإي ا الجئ ٣٦ ٣١٨ ،٢٠١١ فرباير/شباط ٧حىت  
ت خطـة الطـوارئ املـشتركة بـني         طلقـ أُو. خمـيم ثـان   بنـاء   جيري التخطيط ل  بينما  يف مقاطعة نيمبا،    

تــدفق حتمـال   اسـتجابة شـاملة ال  لمــساعدة علـى لديـسمرب  /ولكـانون األ الوكـاالت يف منتـصف   
طلـب  تتلعمل اإلنساين يف ليربيـا،      ل ةطارئ خطةيناير  / يف كانون الثاين   طلقتوأُ.  الجئ ٥٠ ٠٠٠
أخـرى   لشؤون الالجئني، بالتعاون مع وكاالت ية األمم املتحدة مفوضوتقوم  .  مليون دوالر  ٥٥

رصـد  ى  لـ عجـئني إىل ليربيـا ومـساعدة الـسلطات الوطنيـة             تـدفق الال   بريدبتـ ألمم املتحـدة،    تابعة ل 
 تـدفق    تـأثري  الفريـق القطـري للعمـل اإلنـساين       نـاقش   كمـا   . حتركات السكان على طـول احلـدود      

 . باملعدل احلايلهم تدفقارستمرا حالة يف على اجملتمعات املضيفة الالجئني
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  تنفيذ الوالية  - ثالثا  
  إصالح القطاع األمين  -ألف   

  تيجية وهيكل األمن الوطيناسترا    
اسـتراتيجية احلـد مـن       السـتعراض    أكتـوبر /يف تـشرين األول   نظـم   الـذي   ساعد املعتكـف      - ١٩
القائمـة ذات  ، علـى حتديـد عـدد مـن االحتياجـات          مـن التقريـر    ١٤، املـشار إليـه يف الفقـرة         الفقر

اهلياكـل  ا، وال سـيما     توجيه االهتمـام إليهـ    على  الالزمة إلصالح القطاع األمين و    واألمهية احلامسة   
وأُحــرِز تقــدم بوجــه عــام يف تنفيــذ اخلطــط      .  واللوجــستيات والقــدرة علــى التنقــل   األساســية

 لـضمان إجنـاز االسـتراتيجية     مـن العمـل   وكاالت األمن املختلفة، إال أنه يلزم املزيد      لاالستراتيجية  
نـها علـى اجلهـات    الوطنية إلصالح القطـاع األمـين ومـصفوفة تنفيـذها، الـيت يعتمـد جـزء كـبري م          

، ٢٠١٠/٢٠١١للفتـرة  ولئن زادت بعض املخصصات املتعلقة باألمن يف امليزانية الوطنية        . املاحنة
  . ال تتلقى ما يكفي من املوارد لنموها وتطورها املطردينال تزال  األجهزة األمنية فإن
قـــانون، ئل املتعلقـــة بـــسيادة الويتزايـــد االعتـــراف بـــضرورة املعاجلـــة الـــشاملة للمـــسا   - ٢٠
. ســيما إقامــة نظــام فعــال للعدالــة اجلنائيــة، مبــا يف ذلــك يف ســياق إصــالح القطــاع األمــين   وال

وتعكف حكومة ليربيا واألمم املتحدة على وضع برنامج مشترك للعدالة واألمـن مـن شـأنه أن                 
  تركيـز جلنـة بنـاء الـسالم علـى          ا سيـسفر عنـه    املعاجلة اليت يعاجل جزئياً هذا التحدي، إىل جانب       
  .المركزية النظام األمين وإقامة العدل

 يف أربــع السهــذه اجملــ تأنــشئوقــد لمقاطعــات، ل جمــالس أمــن يف إقامــةوأُحــرِز تقــدم   - ٢١
ــة   .مقاطعــات حــىت اآلن ــوافر إلقامتــها يف مقاطعــات أخــرى وسُتواَصــل اجلهــود املبذول  تبعــاً لت

 أمـام  بانتظـار البـت بـشأنه   ال ز واالسـتخبارات مـا  الوطين إال أن قانون إصالح األمن   . التمويل
وقام فريق تقين مشترك بني حكومة ليربيـا واألمـم املتحـدة بتحـديث مـشروع                . اهليئة التشريعية 

  . ، وسيقدم قريباً إىل اهليئة التشريعية٢٠٠٦األسلحة لعام مراقبة قانون 
  

  القوات املسلحة الليربية    
تحدة يف دعم القوات املسلحة الليربيـة        من الواليات امل   اً عسكري اًاستمر مخسون موجِّه    - ٢٢

، مبـا يف ذلـك تطـوير قـدرات أركـان اجلـيش لتـويل مـسؤوليات                  قـادرة  بناء قوة احترافيـة      هبدف
املهـام  وامليزانيـة   املواءمة بـني    قيادية أكرب، وحتسني عالقات العمل مع الشرطة الوطنية الليربية، و         

لـى تنفيـذ خطـة تـدريب سـنوية مؤلفـة            ويف الوقت الراهن، يعكـف اجلـيش ع       . املطلوب إجنازها 
 حـىت اآلن علـى املهـارات الفرديـة واألساسـية، والتـدريب              تركـزت من سـت دورات تدريبيـة،       
وقدمت البعثـة للجـيش   .  املهارات اجلماعية على الوحدات الصغرية  املهين املتخصص، وتدريب  
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ــدريب  ــد ت ــصاالت الالســلكية، و    اًاجلدي ــات االت ــائي، وعملي ــى   يف جمــال الطــب الوق التعــرف عل
  . الذخائر غري املنفجرة واإلبالغ عنها، والتعاون املدين والعسكري، وغريها من اجملاالت

الكاملـة حبلـول    العملياتيـة   ومن املقـرر رمسيـاً للجـيش اجلديـد أن يبلـغ مـستوى القـدرة                   - ٢٣
زمين، من بينـها التـأخري يف       الهذا اإلطار   تعترض  ومع ذلك تبقى عقبات      .٢٠١٢منتصف عام   

 مــن عــدم الــيقني بــشأن االجتــاه     اًاملــصادقة علــى اســتراتيجية الــدفاع الوطنيــة، ممــا يــثري جــو       
تحـــديات أيـــضا مـــن عـــدم كفايـــة الوتـــربز . يف املـــستقبلواســـتخدامه االســـتراتيجي للجـــيش 

ــة املرصــودة للجــيش    ــه اللوجــستية   للحفــاظ علــى  خمصــصات امليزاني ــه األساســي وخدمات هيكل
ــه، أو  ــومعدات ــات   الوقــت نفــسه، اســتمر التخطــيط   ويف. دةشراء أصــول جديــ ل إلجــراء عملي

. لـسكان القـوة و  بـني ا  بنـاء الثقـة الـضرورية       ل الفرصـة  ممـا سـيهيئ   ،  بـني اجلـيش والبعثـة     مشتركة  
 كـانون   ٢٥ففي  . لقلقمبعثاً ل واستمرت حوادث سوء السلوك من جانب أفراد اجليش اجلديد          

شــرطة، ويف كــانون أفــراد تــداء علــى ديــسمرب، ألقــي القــبض علــى جنــديني بتهمــة االع  /األول
يناير، وقعت ثالثة حـوادث منفـصلة باعتـداءات مـن جانـب أفـراد اجلـيش علـى الـشرطة                     /الثاين

لـشرطة يف منروفيـا   وسرقة معدات، من بينـها حـادث قـام فيـه مثانيـة أشـخاص باقتحـام مركـز ل          
  .  العسكرييوهم يرتدون الز

صـغرية خلفـر الـسواحل بـدعم مـن الواليـات            يف جهود إنشاء قـوة      تقدم  الوجار إحراز     - ٢٤
 يف التعامـل مـع      اً متخصـص  اًيناير، تلقت قوات خفر السواحل تدريب     /املتحدة، ويف كانون الثاين   

، ومـن املقـرر     شـراؤها شراء سفينتني من أصل أربع سـفن كـان متوقعـاً            حىت اآلن   ومت  . املعدات
  . ٢٠١٢يف منتصف عام العام االنتهاء من التدريب 

  
  طة الوطنية الليربيةالشر    

وجتهيــز اســتمرت جهــود تطــوير الــشرطة الوطنيــة الليربيــة، مــع التــشديد علــى تــدريب   - ٢٥
أمهيـة   كتـسي جهـود تطـوير الوحـدة ونـشرها يف أحنـاء البلـد              تو. دعـم الـشرطة املـسلحة     وحدة  
، وال ســيما ألغــراض تــأمني االنتخابــات وتــويل الــسلطات الليربيــة يف هنايــة املطــاف         حامســة

وخترجت الدفعة األوىل من جولـة التـدريب احلاليـة          . سؤوليات األمنية اليت تضطلع هبا البعثة     للم
، مــن أصــل أفــراد ٣٠٦أكتــوبر، لترفــع بــذلك القــوام العمليــايت للوحــدة إىل  /يف تــشرين األول

وجيـري حاليـاً تـدريب      .  سـيدة  ١٩ ضابط، منهم    ١ ٠٠٠ البالغ   ٢٠١١العدد املستهدف لعام    
ينــاير /وُمنَِحــت يف كــانون الثــاين.  ســيدات٥، منــهم شــرطياً ١٢٩تــضم هــي  و،يــةالدفعــة الثان

ــات   ٢٠١١ ــها وحــدة    العــاملني حــوافز علــى مرتب ــشرطة املتخصــصة، ومــن بين يف وحــدات ال
، األمر الـذي ميكنـه أن يزيـد مـن           شرطياً ٣٤٤االستجابة للطوارئ املتخصصة اليت يبلغ قوامها       
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اســية ظلــت متخلفــة عــن   أن عمليــة شــراء املعــدات األسبيــد. االهتمــام بالعمــل يف هــذا اجملــال 
  .حّد من املوارد املتاحة للخرجيني لالضطالع بواجباهتم التدريب، مما

لـشرطة الوطنيـة    بنـاء ا   مبـا يتماشـى مـع      املؤسـسي     على الـصعيد   وقد أُحرِز بعض التقدم     - ٢٦
ــة ــر الــيت     .الليربي ــسريعة األث ــائي واملــشاريع ال ــدعم الثن ــة،  فمــن خــالل جهــود ال  تقــوم هبــا البعث

 مـشروعاً  ٢١ تأهيلـها، حيـث مت االنتـهاء مـن     والثكنـات وإعـادة  املخـافر  استمرت أعمـال بنـاء      
أكتوبر، أصدرت وزارة التعلـيم تـصرحياً دائمـاً         /ويف تشرين األول  .  واحد ومن بناء مقر إقليمي   

ة الرئيـسية    االعتـراف هبـا بوصـفها املؤسـس        حنـو ألكادميية تدريب الشرطة الوطنية، وهي خطوة       
كما وضع القسم املعين باملرأة ومحاية الطفل التـابع لـدائرة الـشرطة             .  األمنية الوكاالتلتدريب  

تبقــى أوجــه  ومــع ذلــك  .  الــشكاوى املتعلقــة باألطفــال املفقــودين  للتعامــل مــع بروتوكــوالت 
ة علــى التنقــل لــنقص يف القــدرات يف جمــاالت حيويــة لــإلدارة واخلــدمات اللوجــستية والقــدر  ل
ويف الوقـت نفـسه، لوحظـت زيـادة يف عـدد التحقيقـات              . تعامل مع اجملتمع احمللـي    التمويل وال و

   .اليت أجريت بشأن مزاعم بارتكاب جرائم أو بالفساد ضد الشرطة
 خطته االستراتيجية الـيت تبـيِّن       سبتمرب، أطلق مكتب اهلجرة والتجنس رمسياً     /ويف أيلول   - ٢٧

إال أن تنفيذها يبقى متوقفـاً إىل حـد كـبري علـى الـدعم         . يةأولويات اإلصالح واحتياجات التنم   
ويربز املكتب بوصـفه جهـة فاعلـة هلـا أمهيـة يف قطـاع األمـن، وال سـيما يف                     . املقدم من املاحنني  

ضوء الوضع القائم على طول حدود ليربيـا مـع كـوت ديفـوار، وضـرورة تعزيـز إدارة احلـدود                     
جـرة والـشرطة بـشكل فعـال يف مراقبـة احلـدود مـع                اهل دائرتاولئن تعاونت   . التهريب من   للحد

كـال  كوت ديفوار، مبا يف ذلك تسيري دوريـات مـشتركة، فقـد بيََّنـت العمليـات مـدى اعتمـاد                     
  . على البعثة يف التنقل واالتصاالتاجلهازين

 لألمن والعدالة اإلقليمـيني يف     “حماور”وتدعم جلنة بناء السالم مشروعاً إلنشاء مخسة          - ٢٨
لكـل مـن   تتـوفر يف اهلياكـل التنظيميـة      و. البلد، ستتضمن أفراداً من الشرطة وإدارة اهلجرة      أحناء  

ــة     ــرة اهلجــرة مراكــز إداري ــشرطة ودائ ــةال ــة وعملياتي ــداً يف طــور  غــري أهنــا  إقليمي ــدخل أب ، مل ت
وستساعد احملاور على متكني تلك العملية الـيت ستكتـسي أمهيـة حامسـة بـصفة خاصـة               . التشغيل

ــادة والــسيطرة ونطــاق العمليــات خــارج حــدود    حــىت يتــسىن  ــة القي للــشرطة أن تفــرض بفعالي
  .منروفيا

  
  تعزيز املؤسسات القضائية والقانونية واإلصالحية  -باء   

اســتمر القــصور يف القــدرات البــشرية واهلياكــل األساســية واملعــدات يف القطاعــات          - ٢٩
 احلكومــة هبــذه توقــد اعترفــ.  العــدلإقامــةالقــضائية والقانونيــة واإلصــالحية، ســبباً يف عرقلــة 
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ــة بنــاء الــسالم       التحــديات املــستمرة أثنــاء معتكــف اســتراتيجية احلــد مــن الفقــر، وأعطتــها جلن
  . أدناه٦٦األولوية، على النحو املبني يف الفقرة 

 دور قيــادي يف متابعــة املــؤمتر الــوطين  نينواقــاللجنــة إصــالح لوزارة العــدل وكــان لــو  - ٣٠
أبريـل املاضـي، ومهـا ختططـان إلجـراء          /الـذي عقـد يف نيـسان      العدالـة   جوء إىل   بشأن إمكانية الل  

وضـع سياسـة للمواءمـة      تسترشد هبـا عمليـة       هذا العام    مطلعمشاورات على الصعيد الوطين يف      
 زالــت متثــل حتــدياً مــاالعدالــة إال أن إمكانيــة اللجــوء إىل . الرمســي والعــريفالعدالــة بــني نظــامي 

. ين نظام العدالة اجلنائية من قلة املـوارد ويفتقـر إىل املـوظفني املـؤهلني              حاسم األمهية، حيث يعا   
احملاكمـة نـسبة   رهـن  ويبقى تبعـاً لـذلك كـم كـبري مـن القـضايا املتراكمـة، ويـشكل احملتجـزون                   

ــسجون   ٨١ ــزالء ال ــة مــن ن ــزمن،     . يف املائ ــا ال ــا عليه ــوانني عف ــق ق ــأخريات تطبي وأســهم يف الت
  .القضائية احملدودة حملاكم الصلحالوالية كالقانون املتعلق ب

ولئن حتقق اخنفاض قـدره ثالثـة يف املائـة يف عـدد احملتجـزين قبـل احملاكمـة خـالل هـذه             - ٣١
الفترة، فقد أدت أوجه القصور يف التحقيقـات واملقاضـاة إىل اإلفـراج عـن احملتجـزين ألسـباب                   

ة نقـاط الـضعف علـى نطـاق         اختـاذ تـدابري ملعاجلـ     علـى   بقيـادة احلكومـة     وجيـري العمـل     . إجرائية
ويف . ٢٠١١ إلدارة القــضايا ُيَتَوقَّــع أن يبــدأ يف مطلــع عــام جتــرييب مــشروع مــن بينــهاالنظــام، 

وجيــري . الوقــت نفــسه، قامــت جلنــة إصــالح القــوانني باســتعراض عــدد مــن القــوانني الرئيــسية 
رطة شـ  كبـديل للحـبس، وسـيجري نـشر       تأهيليـة  إىل مؤسـسات      املـدانني  تحويـل لوضع بـرامج    

 يف مطلـع  ، حـديثاً ةمدربـ اإلشراف على املُخلى سـبيلهم املوضـوعني قيـد املراقبـة، وهـي شـرطة        
جـري حاليـاً دورات التـدريب        إحراز تقدم مطـرد، ويُ      يف  املعهد القضائي  واستمر. ٢٠١١عام  

  .ي الدفاع اجملاينياملعتادة للقضاة وأعضاء النيابة العامة وحمام
 لتحسني الوقاية من العنف اجلنسي واجلنساين والتـصدي لـه     واستمرت اجلهود املبذولة    - ٣٢
ألمــم املتحــدة وحكومــة ليربيــا بــشأن بــني ا، بطــرق مــن بينــها الربنــامج املــشترك التعامــل معــهو

 لتعامـل مـع   يواجـه صـعوبات كـربى يف ا       إال أن نظام العدالة اجلنائية      . العنف اجلنسي واجلنساين  
 املعنية بـالعنف اجلنـسي إىل        املتخصصة الحقة القضائية واضطرت وحدة امل  .  بفعالية هذه املسألة 

 مـن   اً كـبري  اًأن تطلب إىل احملكمة املختـصة بقـضايا العنـف اجلنـسي واجلنـساين أن تـرفض عـدد                  
  .يا االغتصاب لعدم كفاية األدلةقضا
 بسبب ضـعف اهلياكـل األساسـية، والعـدد احملـدود          وبقي األمن يف السجون ميثل حتدياً       - ٣٣
ــوظفنيمــن ا ــوظفني      مل ــات امل ــور تفاقمــت نتيجــة اخنفــاض معنوي ــدرات، وهــي أم  وضــعف الق

وخـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير،     . املرتبـات وارتفاع معدالت التغيب عن العمل بسبب تأخر  
 سـجيناً، ووقعـت أحـداث شـغب         ٢٤ عشرة حوادث هروب تشمل ما جمموعه        تسجيلجرى  
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ن، اسـتلزمت تـدخل وحـدة دعـم الـشرطة،           يف سجون يف منروفيـا وغبارنغـا وكاكاتـا وبوكانـا          
 مطالــب تلبيــة  علــىتأكيــدالإال بعــد مــن احلــاالت  اهلــدوء يف كــل يعــدومل . بــدعم مــن البعثــة

. احملاكمـة رهـن  وضع حد لفترات االحتجاز املطولـة    والسجناء، ومن بينها توفري الرعاية الطبية       
يل، شرع املكتب يف بعض مـن       ويف إطار اخلطة االستراتيجية ملكتب اإلصالحيات وإعادة التأه       

كمـا أصـبح    .  الزراعة وغريهـا مـن املهـارات       يف جمال  التدريب   من بينها مشاريع إعادة التأهيل،    
  .  على اجملتمع الدويل يف توفري الغذاء للسجناءاملكتب أقل اعتماداً

  
  حقوق اإلنسان    

. محايتــهاواصــلت احلكومــة جهودهــا املبذولــة للتحــسني مــن تعزيــز حقــوق اإلنــسان و  - ٣٤
ا ميثـل  ممـ ، أنشئت اللجنة الوطنيـة املـستقلة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان،        ٦كما هو مبني يف الفقرة      و

 أن يلجـأ إليهـا       كوهنا املؤسسة الـيت ميكـن      من حيث املسؤولية املنوطة هبا    بالنظر إىل     هاماً تطوراً
التــصدي حملنــة ومــن أجـل  .  الـشكاوى واالنتــهاكات املتعلقــة حبقـوق اإلنــسان  ملعاجلــةجلمهـور  ا

 األطفـال وتـسليمهم     إلخـالء سـبيل   األطفال يف مؤسسات الرعاية، اختذت احلكومـة إجـراءات          
ت إىل ذويهم، وإغـالق بعـض املؤسـسات الـيت تقـل عـن املـستوى املطلـوب، واعتمـاد مؤسـسا                

  .الرعاية املناسبة ومراقبتها
ــق ب       - ٣٥ ــا يتعل ــها م إضــفاء الطــابع  واســتمرت التحــديات قائمــة يف جمــاالت عــدة، مــن بين

وأحرزت اللجنة التوجيهية املعنية خبطـة العمـل        . املؤسسي على معايري حقوق اإلنسان ومبادئها     
 أولويــة لألعمــال أعطــتالوطنيــة حلقــوق اإلنــسان بعــض التقــدم بــشأن خطــة العمــل، إال أهنــا   

ع ووضـ . نـوفمرب /التحضريية لالستعراض الدوري الشامل لليربيا الذي أُجـري يف تـشرين الثـاين            
 توصـية خـالل االسـتعراض، أيـدت احلكومـة           ١١٣جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة       

ــها ٧٢ ــس يف آذار   .  توصــية من ــاع اجملل ــل حــىت اجتم ــارس /وتأجَّ ــى  ٢٠١١م ــة عل  رد احلكوم
التوصيات املتبقية، ومن بينها تلك املتعلقة بعقوبة اإلعدام، وتشويه األعضاء التناسـلية لإلنـاث،          

  .واملصاحلةاحلقيقة  عن القضايا املتصلة بتنفيذ توصيات جلنة التعذيب، فضالًواحملاكمة ب
  

  توطيد سلطة الدولة  - دال  
أُحرز بعض التقدم يف توطيـد سـلطة الدولـة علـى مجيـع أرجـاء البلـد، إال أن احلكومـة                        - ٣٦
 تزال تواجـه حتـديات يف جمـال تقـدمي اخلـدمات خـارج مونروفيـا، بـسبب اسـتمرار املـشاكل                   ال

 يف املقاطعـات اجلنوبيـة      سؤويلباستثناء م و. اللوجستية واالفتقار إىل امليزانيات التشغيلية الكافية     
أصــبح املــسؤولون احملليــون أقــل اعتمــادا علــى البعثــة يف   الــشرقية الــيت يــصعب الوصــول إليهــا، 

ويل وحتّسن أيضا دفع مرتبات املوظفني يف مواعيدها وتزايد حضور مـسؤ          . تنقالهتم واتصاالهتم 
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ولئن كان الطـابع املؤسـسي قـد بـات ُيـضفى علـى اللجـان التوجيهيـة املعنيـة بتنميـة                  . الوزارات
املقاطعات، وهي اآلليات املناط هبا تنفيـذ اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر علـى صـعيد املقاطعـات،          
فإن مشاركتها غـري املنتظمـة يف اجتماعـات التنـسيق، وضـعف مـا تقـوم بـه مـن إبـالغ، وعـدم                     

ويف الوقـت نفـسه،   .  ال تزال تطرح حتديات كربى  كلها أمور  ا على آليات رصد فعالة،    توافره
 املبادئ التوجيهية واإلجراءات املناسبة املتعلقة مبكافحة إساءة اسـتعمال األمـوال            انعدامال يزال   

  .املخصصة للمقاطعات والتنمية االجتماعية يقّوض الثقة يف السلطات احمللية
ســيما الطــرق، يكتــسي أمهيــة حموريــة لبــسط   اهلياكــل األساســية، والوال يــزال تطــوير  - ٣٧

فقد واصلت البعثة إصـالح أجـزاء   . سلطة الدولة وحتقيق اإلنعاش االقتصادي يف املناطق الريفية      
 معينـة بتمويـل   طـرق من الطرق الرئيسية والفرعية احلامسة األمهية لعملياهتا، واضـطلعت بـصيانة     

ويف . ي ميـول أيـضا عمليـات إصـالح الطـرق واجلـسور الرئيـسية       مقدم مـن البنـك الـدويل، الـذ     
طــالق مــشروع ممــّول مــن مــصرف  إ، أعلــن وزيــر األشــغال العامــة عــن  ينــاير/كــانون الثــاين ٧

التنمية األفريقي إلصالح الطريق الواصـل بـني مقـاطَعيت ريفـر غـي وماريالنـد، والـذي سـريبط                   
  . جنوب شرق ليربيا ببقية أطرافها

  
  مةاحلوك  - هاء  

بالرغم من بذل اجلهود الرامية إىل تعزيز عمليـات إصـالح احلكـم ورصـد األداء، فـإن                    - ٣٨
العقبات القانونية أمام حماكمة املتهمني يف قضايا الفساد ال تزال تعطـل تنفيـذ سياسـة احلكومـة                  

 جونـسون   ة الرئيـس  تأكتـوبر، أوصـ   /ففـي تـشرين األول    . املتعلقة مبكافحة الفساد تنفيـذا فعـاال      
ليف باختــاذ تــدابري تأديبيــة يف حــق عــدة شخــصيات بــارزة، منــهم عــضو عامــل يف جملــس   ســري

الشيوخ ووزير سابق للداخلية، تتعلق بادعاء تورطهم يف صـفقة يكتنفهـا االحتيـال ملـنح امتيـاز                  
ومل يبت بعُد يف متابعـة وزارة العـدل هلـذه املـسألة، بـل               . رصيد انبعاثات الكربون املسموح هبا    

ــه مل  ــرضإن ــة   يتع ــستوى يف اإلدارة احلالي ــع امل ــسؤول رفي ــة حــىت اآلن أي م ــذّي   لإلدان ــا يغ ، مم
  . التصور العام بأن احلكومة ضعيفة من حيث تعاملها مع الفساد

وتعطلت أيضا متابعة تقرير مراجعة حـسابات صـندوق تنميـة املقاطعـات الـصادر عـن              - ٣٩
أغـسطس بـسبب   / يف آبةه الرئيستداللجنة العامة ملراجعة احلسابات، وهو الصندوق الذي مجّ    

ــارير عــن الفــساد وســوء    ــهداراإلورود تق ــة الرتكــاهبم    . ة في وتظــل حماكمــة مــسؤويل احلكوم
خمالفات مالية حتديا ماثال، وال يـزال يـتعني إقـرار مـشروع قـانون منـشئ ملدونـة قواعـد سـلوك                    

  .شروعة، األمر الذي من شأنه أن يوسع نطاق األعمال غري املالقطاع العامموظفي 
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 بـل إهنـا نظّمـت       ،ويتواصل حتّسن قدرة اللجنـة الليبرييـة ملكافحـة الفـساد علـى التنفيـذ                - ٤٠
ــشطة  ــد  للأن ــع أحنــاء البل ــة يف مجي ــد اقترحــ و. توعي ــستق ــشمل   ة الرئي  توســيع نطــاق دورهــا لي

  .صالحيات املقاضاة، مما قد يعّجل بالعملية اإلصالحية الالزمة
مهامهمـا، مـع      ومفوضـية األراضـي كالمهـا يف مزاولـة         وشرعت جلنة إصـالح القـوانني       - ٤١

صـالح واسـتراتيجية    لإلقيام املفوضية بإنشاء أمانتـها، وتـأمني التمويـل الـالزم، ووضـع برنـامج                
إال أن القيـود املفروضـة علـى املـوارد وضـعف التنـسيق مـع                . تصاالت مدهتما مخس سـنوات    لال

، ال تـزال    ويف نفـس الوقـت    . ليـة التنفيـذ    األراضـي قـد ُتبطـئ بـدء عم         بـشؤون ة  ينعالوكاالت امل 
وعـززت  .  امليزانيـة   يف فرقة العمل املعنية مبراجعة الدستور معطلة بسبب افتقارها إىل خمصصات         

مبادرة الشفافية يف جمال الصناعات االستخراجية يف ليربيا الشفافية املاليـة يف قطاعـات التعـدين                
ارير عــن حــسابات مــدفوعات الــشركات  وُجمعــت غالبيــة التقــ . واحلراجــة والزراعــة والــنفط 

   .واإليرادات اليت متت مراجعتها، وذلك استعدادا إلعداد التقرير الثالث عن تسويتها
ويظل قطـاع اخلدمـة املدنيـة املتـضخم حتـديا مـاثال أمـام احلكومـة، الـيت متّحـص قائمـة                         - ٤٢

، ال يـزال اجمللـس      فـسه الوقـت ن  ويف  .  منـها  “العمال الـومهيني  ”موظفي اخلدمة املدنية الستبعاد     
فقــد أشــار . التــشريعي يواجــه التحــديات يف االضــطالع مبهامــه التمثيليــة والتــشريعية والرقابيــة  

الـصادر عنـه،   ) Legislative Report Card(املعهد الدميقراطي الليبريي يف تقرير األداء التشريعي 
 املتعلقـة   شاريع القـوانني  مـ وهو أداة من أدوات الرصد الذي يـضطلع بـه اجملتمـع املـدين، إىل أن                 

 بـصورة أسـرع مـن غريهـا، وأوصـى      متـّرر باالمتيازات أو غريها من املسائل االقتـصادية كانـت    
بــأن ينــصب تركيــز النــواب فيمــا يبذلونــه مــن جهــود علــى وضــع التــشريعات املؤيــدة لقــضايا    

  . الشعب
قتصادية ورقـة   حلوكمة ووزارة التخطيط والشؤون اال    اسبتمرب، قدمت جلنة    /ويف أيلول   - ٤٣

وتتوخى تلـك الرؤيـة،   . ٢٠٣٠عام  حىت  هنضة ليربيا   : ، بعنوان مفاهيم بشأن وضع رؤية وطنية    
اليت ُيمكن أن حتل حمل استراتيجية احلد من الفقر، توطيد احلكـم الرشـيد ورسـم مالمـح هويـة                    

يـة، ويف   وطنية يطبعها التوافق يف اآلراء والتوحيد من خـالل األخـذ مببـادئ املواطنـة والالمركز               
، بعــد  أقــر جملــس الــوزراءوقــد. الوقــت ذاتــه دعــم النمــو االقتــصادي والتنميــة الطويلــة األجــل 

رطة طريـق لـصياغة تلـك الرؤيـة، مبـا يف ذلـك التخطـيط إلجـراء مـشاورات                    ا خ سبتمرب،/أيلول
وأُنشئت أمانة لذلك الغرض يف وزارة التخطيط والـشؤون االقتـصادية ومـن املتوقـع أن              . وطنية

 كــي هتتــدي هبــا تلــك ٢٠١١ جونــسون ســريليف جلنــة توجيهيــة يف أوائــل عــام  ةالرئيــسعــني ت
  .العملية
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  إدارة املوارد الطبيعية   - واو  
فقــد . تــهوجتاراملــاس تقــدم حمــدود يف بــسط الــسيطرة علــى قطــاع تعــدين  إال رز مل حيــ  - ٤٤

ــة باملــاس بــشأن تنفيــذ      التوصــيات اعترضــت حــاالت تــأخري خطــة فرقــة العمــل الرئاســية املعني
) S/2009/640انظـر   (املعـين بليربيـا     الصادرة عن بعثة اسـتعراض عمليـة كيمـربيل وفريـق اخلـرباء              

 بعـُد املوافقـة   تـصدر ومل . وذلك بسبب ضعف القيـادة الـيت توالهـا مـسؤولو احلكومـة املعنيـون        
عــادن الرئاســية علــى اقتــراح يقــضي بتحويــل فرقــة العمــل املعنيــة باملــاس إىل جلنــة رقابــة علــى امل 

، يظــل إنفــاذ قــوانني التعــدين واحلــد مــن املمارســات غــري املــشروعة الوقــت نفــسهويف . الثمينــة
، مـع ارتفـاع عـدد       شـركات التعـدين   تقدم يف تـسجيل صـغار       مع أنه حتقق بعض ال    حتديا ماثال،   

 رخـــصة يف ٤٧٠ إىل ٢٠٠٩ديــسمرب  / رخـــصة يف كــانون األول ٣٠٠رخــص التعــدين مــن    
هـــود للتعجيـــل بـــإجراء مـــسح لـــرخص التنقيـــب  اجلوُتبـــذل . ٢٠١٠ديـــسمرب /كـــانون األول

والتعــدين هبــدف اســتكمال قاعــدة بيانــات نظــام إدارة املعلومــات للــسجل العقــاري للمعــادن    
  .وصياغة القواعد التنظيمية لقطاع التعدين

ومن املتوقع أن يدّر علـى احلكومـة        قطاع احلراجة التجارية    يف   من التقدم    مزيدوأحرز    - ٤٥
ــة تقــدر بنحــو   إيــرادت ــة اجلاري هنــاك ثــالث عــشرة شــركة  .  مليــون دوالر١٥ يف الــسنة املالي

وقـد اختتمـت ليبرييـا    .  مقاطعة١١أخشاب تزاول أنشطتها، على مساحة مليون هكتار تغطي   
واملفوضــية األوروبيــة اجلولــة الرابعــة مــن املفاوضــات املتعلقــة باتفــاق الــشراكة الطوعيــة، الــذي 

ويف تلــك األثنــاء، .  أوروبــا إال األخــشاب املقطوعــة بــصورة مــشروعة يقــضي بــأال ُتــصدَّر إىل
اختتمــت هيئــة تنميــة احلراجــة مــشاورات علــى نطــاق البلــد بــشأن القواعــد التنظيميــة الالزمــة   

ولئن كانت ليبرييا تستند إىل الـشراكات القائمـة لوضـع           . لتنفيذ قانون حقوق اجملتمعات احمللية    
، فقد اشـتكت    تفيد اجملتمعات العاملة يف الصناعة احلرجية     غابات  استراتيجيات مالئمة إلدارة ال   

تلك اجملتمعات احمللية من عدم متكينها مـن االسـتفادة مـن االتفاقـات االجتماعيـة الـيت تـربم مـع               
شــركات قطــع األشــجار، والتمــست مــن اجمللــس التــشريعي أن يراجــع تلــك االتفاقــات ويرفــع 

  . يف املائة٦٠ إىل ٣٠جار األراضي من نصيب اجملتمعات احمللية من رسوم استئ
 بليون دوالر إلنـشاء     ١,٦سبتمرب، أبرمت احلكومة اتفاَق امتياز تبلغ قيمته        /ويف أيلول   - ٤٦

مزارع زيت النخيـل ومـصانع جتهيزهـا يف مقاطعـات غرانـد كـرو، وماريالنـد، وريفـر سـيس،                     
ال بـد   إنـه   مالـة الرمسيـة، ف    عفـرص لل   بعـض ال   لقومع أن اتفاقات االمتياز خت    . وريفر جي، وسينو  

 تعزيـز   األمـر نفـسه الـذي ينطبـق علـى         من تعزيز األطر القانونيـة والتنظيميـة لتلـك االمتيـازات،            
عماليـة واجتماعيـة ومـن    اإلشراف على تنفيذها، لكي تـتم معاجلـة مـا قـد ينـشأ مـن منازعـات                  

  .منازعات تتعلق باألراضي
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سؤولون احملليـون وأفـراد األمـن مـساع لطـرد           وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، بذل املـ        - ٤٧
أن اآلالف منــهم ذُكــر ه ســابو الــوطين، حيــث نتــزأشــخاص يــشغلون بــشكل منــاف للقــانون م

ومع أن األنباء تقـول     . يسترزقون بتعدين الذهب والصيد وقطع األشجار بصورة غري مشروعة        
 يقـيم    أن العديـد ممـن كـان        ُيعتقـد   فإنـه  من شـاغليها،  خالية   اآلن   املنتزه باتت  معظم خميمات    إن

، حيــث ال يتــوافر هلــم مــن خيــارات بــدائل نتــزهقــد اســتوطن منــاطق قريبــة مــن املفيهــا ســابقا، 
  .كسب العيش سوى القليل، مما قد يقوض قابلية تلك اإلجراءات لالستمرار

  
  أعمال التحضري لالنتخابات   - زاي  

 لتعـديل ثالثـة أحكـام مـن       رّحب معظم أصحاب املصلحة بقرار إجـراء اسـتفتاء وطـين            - ٤٨
ومـع أن إجـراء االسـتفتاء يف ذروة موسـم           . أغـسطس /الدستور ذات صلة باالنتخابـات يف آب      

األمطار سيطرح حتديات لوجـستية ضـخمة، فـإن مـن شـأن التعـديالت، يف حـال إقرارهـا، أن                     
  .تيّسر ليس فحسب العملية االنتخابية الراهنة، وإمنا أيضا االنتخابات املستقبلية

وقـــد كانـــت عمليـــة تـــسجيل النـــاخبني مبثابـــة اختبـــار مهـــم لقـــدرة اللجنـــة الوطنيـــة     - ٤٩
فقد أنـشأت اللجنـة     . لالنتخابات وغريها من املؤسسات الوطنية على تنظيم حدث وطين كبري         

 مركـــزا مـــن مراكـــز تـــسجيل النـــاخبني، وتولـــت تـــدريب املـــوظفني، وتوزيـــع املـــواد  ١٧٨٠
ــة  ــة، وتنظــيم دورات تثقيفي ــاون مــع منظمــات اجملتمــع   التثقيــف املــدين  يف جمــال االنتخابي  بالتع

ووفّــرت الــشرطة الوطنيــة الليبرييــة األمــن لعمليــة تــسجيل النــاخبني، وعملــت جنبــا إىل . املــدين
ــة الالزمــة لفتــرة االنتخابــات برمتــها، مبــا يف ذلــك       ــة لتحديــد الــشروط األمني جنــب مــع اللجن

وبـدأت عمليـة تـسجيل النـاخبني كمـا كـان            . نـشرها يتعلق بتوفري القوى العاملة وتنقالهتـا و       ما
واقتـصر األمـر علـى    يناير، حيث مل تشهد أي أحداث أمنية كـربى        / كانون الثاين  ١٠مقررا يف   

وإزاء هـذه  . تأخر انطالق العملية يف بعض املناطق النائية ومـشاكل لوجـستية   حتديات بسيطة ك  
حـــىت  وعـــد األصـــلي إلغالقهـــااملبعـــد فتـــرة عمليـــة التـــسجيل يف اللجنـــة التحـــديات مـــددت 

  . فرباير/ شباط٦ من املقرر أن يكون يوم ، وهو املوعد الذي كانفرباير/شباط ١٢
وأنشأت منظومة األمم املتحدة يف ليربيا فرقة عمل لتنسيق الـدعم الـذي تقدمـه األمـم                   - ٥٠

واد املتعلقـة   قـدمت البعثـة املـساندة اللوجـستية إليـصال املـ           و. املتحدة عموما للعمليـة االنتخابيـة     
ــة        ــة يف وضــع خطــة متكامل ــشرطة الوطني ــة، وســاعدت ال ــاطق النائي ــاخبني إىل املن ــسجيل الن بت

وتعمـل األمـم املتحـدة وشـركاؤها اآلخـرون عـن كثـب مـع اللجنـة                  . لشؤون األمن والطوارئ  
   . التدابري الرامية إىل تعزيز مشاركة املرأة يف العملية االنتخابيةعلى وضعالوطنية لالنتخابات 

وقد استجابت اجلهات املاحنة استجابة إجيابية لتمويل امليزانية العامة لالنتخابـات مببلـغ               - ٥١
ــشطة       ٤٦ ــوظفني واألن ــة وتكــاليف امل ــات االنتخابي ــى العملي ــاق عل ــون دوالر تغطــي اإلنف  ملي
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 مليـون دوالر، وسـيقدم صـندوق        ١٥وتعهـدت احلكومـة بتـوفري مبلـغ         . املتعلقة ببناء القـدرات   
 مليون دوالر، بينما وفـرت إحـدى        ٢٧ني الذي يديره برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مبلغ         املاحن

 ماليـني دوالر،  ٤ومع ذلـك، ال يـزال مثـة عجـز قـدره          .  ماليني دوالر  ٤اجلهات املاحنة الثنائية    
سيسده الصندوق الذي يديره برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وتبـذل يف الوقـت الـراهن جهـود                 

، تعمــل الــسلطات الليربيــة علــى إجيــاد التمويــل الــالزم ويف الوقــت نفــسه.  ذلــك العجــزلتغطيــة
لتغطية التكاليف املتصلة بأفراد األمـن خـالل فتـرة االنتخابـات، والـيت تقـدر يف الوقـت الـراهن                     

ــشفافية واملــساءلة يف اســتخدام   .  دوالر٧٠٠ ٠٠٠بنحــو   األمــوال املخصــصة وابتغــاء دعــم ال
اللجنـة العامـة ملراجعـة احلـسابات املـساعدة إىل اللجنـة الوطنيـة لالنتخابـات         النتخابات، تقدم  ل

  . إلنشاء نظم للميزانية واإلدارة املالية
  

  تكامل منظومة األمم املتحدة  -حاء   
ُعقــد اجتمــاع رفيــع املــستوى يــضم ممــثلني مــن احلكومــة واألمــم املتحــدة واملــاحنني             - ٥٢

 األمــم توحيــد أداء”مبــادرة لإلعــالن رمسيــا عــن بــدء     أكتــوبر،/الرئيــسيني، يف تــشرين األول 
قـد أُنـشئت جلنـة توجيهيـة مـشتركة مؤلفـة مـن أربعـة ممـثلني مـن احلكومـة                      و.  يف ليربيـا   “املتحدة

واألمــم املتحــدة عــن كــل منــهما وثالثــة ممــثلني عــن اجلهــات املاحنــة الغــرض منــها توجيــه عمليــة  
ط والشؤون االقتصادية ونائب ممثلي اخلـاص       وسيشارك يف رئاسة اللجنة وزير التخطي     . اإلصالح

  .لشؤون االنتعاش واحلكم، وهو أيضا املنسق املقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية يف ليبرييا
ديــسمرب، أشــار اســتعراض مــستقل إلطــار عمــل األمــم املتحــدة        /ويف كــانون األول  - ٥٣

 أيـضا  أورد لأللفيـة، لكنـه   للمساعدة اإلمنائية إىل إسهامات اإلطار يف حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة     
 اإلصـالحات   يف إجـراء  توصـيات   وسُيـسترشد بال  .  كأداة لإلدارة والتنسيق    حمدود  استخدامه أن

   . ختطيط ذلك اإلطار وهنج توحيد األداءيفيف املستقبل 
  

 الشاملة املسائل  - رابعا  
 اإلعالم  - ألف  

 أجـل  مـن  اآلخـرين  لـشركاء وا احلكومـة  مـع  اوثيقـ  تعاونـا  املتحدة األمم أسرة تعاونت  - ٥٤
 عـشر  سـتة  مـع  بالتزامن بدأت اليت االغتصاب، ملكافحة الوطنية احلملة من الثانية املرحلة تنفيذ
 اجملتمعـات  توعيـة  األوىل وتـشمل  .اجلـنس  نـوع  علـى  القـائم  العنـف  ملناهـضة  النـشاط  مـن  يوما
 ةالليربيــ الوطنيــة الــشرطة مراكــز مثــل املــساعدة، علــى واحلــصول اجملتمــع خفــارة بــشأن احملليــة
 مولــد”للمواهــب  الــسنوية املــسابقة معــا والبعثــة احلكومــة ونظمــت .واألطفــال النــساء حلمايــة
ــدأت .“جنــم ــة وب ــة إذاع ــامج بــث يف البعث ــد برن ــدعم جدي ــة ل ــة، العملي ــامج   االنتخابي هــو برن
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 بـشأن  للتوعيـة  محـالت  وُنظمـت  . املـدين  ثقيـف الت علـى  الربنـامج  زيركو ،“االقتراع صندوق”
 .القضايا من ذلك وغري اجلنسيني، واالنتهاك واالستغالل اإليدز،/البشرية املناعة نقص ريوسف
  

 الشؤون اجلنسانية  - باء  
 نأبــش )٢٠٠٠( ١٣٢٥ األمــن جملــس قــرارالختــاذ  العاشــرة بالــذكرى االحتفــال قبــل  - ٥٥
 الســتعراضا مــن كجــزء ةاخلاصــ يتمبمــثل النــسائية القيــادات اجتمعــت واألمــن، والــسالم املــرأة
 العـاملي  اليـوم  بـشأن  القرار تنفيذ يف احملرز للتقدم املتحدة األمم منظومة نطاق على جيرى الذي

 بوصـفها  األمـن  قطـاع  وإصـالح  الـسالم  وبناء اجلنسي العنف ت هذه القيادات  وحدد .املفتوح
ــة شــواغل ــة للمــرأة جوهري ــان يف الــشواغل هــذه وأُدرجــت .الليربي ــسياسات بي  مــن كجــزء ال
 .العاملي الصعيد على القرار ذلك تنفيذ يف احملرز للتقدم املتحدة األمم راضاستع

  
 اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية  - جيم  

ــة نفــذت  - ٥٦ ــدريبا البعث ــة جمــال يف ت ــشأن التوعي ــريوس ب ــة نقــص ف ــشرية املناع ــدز/الب  اإلي
ــة واألمــراض ــراد مــن اجلــدد للقــادمني اجلنــسي االتــصال طريــق عــن املنقول ــسالم، حفــظ أف  ال
 ووفــرت رفــاالت ووزعــت البــشرية، املناعــة نقــص لفــريوس طــوعي اختبــار إجــراء وعرضــت
 .السلوك لتغيري محلة ونفذت للفريوس، التعرض بعد الوقائي العالج

  
 السلوك واالنضباط  - دال  

 القائمـة  لـسياسيت  التـام  االمتثـال  لـضمان  جهودهـا  ليربيا يف املتحدة األمم بعثة واصلت  - ٥٧
 وقائيـة،  تـدابري  باختـاذ  اجلنـسيني  واالعتـداء  باالسـتغالل  يتعلـق  مـا  يف مطلقـا  التـسامح  عدم على
ــل ــدريب مث ــوجيهي الت ــشيطي الت ــع والتن ــوظفي جلمي ــم م ــشوائي والفحــص املتحــدة، األم  الع

 اجملتمعـات  أوسـاط  يف اجلنسيني واالنتهاك االستغالل بشأن الوعي وإذكاء ،احملظورة للمنشآت
 بـشأن  تـدريبا  املتحـدة  األمـم  موظفي من ٢ ٤٠٥ ، تلقى االستعراض قيد الفترة وخالل .احمللية
 ومعاجلــة مطلقــا، التــسامح عــدم سياســة بــشأن املتكامــل التــدريب عــنو واالنــضباط كالــسلو
 بتـدريب  أيـضا  البعثـة  وقامـت  .اإليـدز /البـشرية  املناعة نقص فريوس جمال يف والتوعية ،اإلجهاد
 التوعيـة  بـشأن  املتحـدة  األمـم  منـشآت  مـن  بـالقرب  املقـيمني  ليـة احمل اجملتمعـات  أفـراد  من ٨٧٠

 .لإلبالغ اجملتمعية واآلليات

 ذي الــسلوك بــسوء إدعــاء ٢١ عــن اإلبــالغ بــالتقرير املــشمولة الفتــرة خــالل وجــرى  - ٥٨
 مياثـل  عـدد  وهـو  اجلنـسيني،  واالنتهاك باالستغالل تتعلق إدعاءات مثانية فيها مبا اخلطري، الطابع

 .البسيطة املخالفات عدد يف اخنفاض ومثة .السابق بالتقرير املشمولة الفترة يف عنه غأُبل ما
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 أمن وسالمة موظفي األمم املتحدة  - هاء  
 يف سـيما  وال وممتلكاهتـا،  املتحدة األمم ملوظفي أمين هتديد أكرب تشكل اجلرمية تزال ال  - ٥٩

 اسـتهدفت  املـسلح  للـسطو  حـوادث  الثـة ث عـن  بـالتقرير  املـشمولة  الفتـرة  خـالل  وأُبلغ .منروفيا
 ذلــك يف مبــا الــسالح، باســتخدام تتعلــق ال جرميــة ٥٣ إىل باإلضــافة املتحــدة، األمــم مــوظفي
 وسـتة  الـوطنيني  البعثة موظفي أحد بالتقرير املشمولة الفترة خالل تويف وقد .واالعتداء السطو
 .احلوادث أو املرض جراء من شرطةوأحد أفراد ال جنود

  
 نشر البعثة  - خامسا 

 العسكري العنصر  -ألف   
 ليربيـا  يف جنـديا  ٧ ٩٥٢ فـيهم  مبـن  ،مـن اجلنـود    ٨ ١٠٢ للبعثـة  العسكري القوام بلغ  - ٦٠
 اخلاصـة  احملكمـة  حلراسة فريتاون يف نشرها جرى جندي ١٥٠ قوامها للحراسة عسكرية وقوة

 باإلضـافة  قطـاعني،  يف مشاة كتائب ست نشر وجرى منروفيا، يف القوة مقر ويقع .لسرياليون
 .امرأة ١٥٨ القوة وتضم .كتيبة حبجم السريع للرد قوة إىل

ديــسمرب  / كــانون األول٢٨ويف رســاليت املوجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن واملؤرخــة        - ٦١
٢٠٠٩) S/2009/679(، بــأن هنــاك حاجــة ملواصــلة نــشر قــوة احلراســة يف مــبىن احملكمــة    أشــرت

وقد اختذت احملكمة اخلاصة    . وظفني واحملفوظات احلساسة  املمن  اخلاصة لتأمني مرافقها وما تبقى      
جناز أنشطتها يف سـرياليون، مبـا يف ذلـك نقـل      إلخالل الشهور القليلة املاضية عددا من اخلطوات        

وقبل القيـام بـذلك النقـل، أبلـغ مـسجل احملكمـة             . ديسمرب/ألولحمفوظاهتا إىل الهاي يف كانون ا     
ــ/ كــانون األول١٣اخلاصــة يف   األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة، بأنــه عقــب نقــل   ٢٠١٠سمرب دي

حمفوظات احملكمة وإجراء املزيد من التخفيض للموظفني الدوليني لـن تكـون هنـاك حاجـة لنـشر                  
ونظـرا  . ٢٠١١فربايـر  / أو شـباط  ينـاير /ثـاين قوة احلراسـة يف مـبين احملكمـة اخلاصـة بعـد كـانون ال              

أبلغت رئيس جملس األمـن     ور مع السلطات يف سرياليون،      قررته احملكمة اخلاصة، وعقب التشا     ملا
األعمـال التحـضريية النـسحاب      ببدء  ) S/2011/74 (٢٠١١فرباير  / شباط ١١يف رساليت املؤرخة    

 .مارس/أوائل آذاريف وأن هذه األعمال ستكتمل قوة احلراسة التابعة للبعثة، 

 البعثــة قــدمت ،)٢٠١٠( ١٩٣٨ و )٢٠٠٥( ١٦٠٩ األمــن جملــس بقــراري وعمــال  - ٦٢
 للمـشاة  يااسـر  ثـالث  مؤقـت  بشكل ونشرت ديفوار، كوت يف املتحدة األمم لعملية تعزيزات
ــألف اجلــوي، للنقــل ووحــدة ــالقرارات   وذلــك للخــدمات، هليكــوبتر طــائريت مــن تت عمــال ب
 ).٢٠١١( ١٩٦٧ و )٢٠١٠( ١٩٦٢ و ،)٢٠١٠( ١٩٥١
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 الشرطة عنصر  -باء   
 احلــد أصــل مـن  فــردا، ١ ٣٢٧ للبعثـة  التابعــة الـشرطة  مقــوا ، كـان فربايــر/شـباط  ١ يف  - ٦٣

 ٨٤٢ و الـشرطة،  لـشؤون  مستـشارا  ٤٧٢ فـيهم  مبن فردا، ١ ٣٧٥ وقدره به املأذون األقصى
 عنــصر ويــضم .اهلجــرة لــشؤون مستــشارا ١٣ و املــشكلة للــشرطة وحــدات ســبع يف شــرطيا
 الـسجون  مـوظفي  مـن  ٣٢ بـه  املأذون الشرطة لقوام األقصى احلد ويضم .امرأة ١٨٤ الشرطة

 املــشكلة للــشرطة وحــدات ثــالث وهنــاك .نــساء ٤ ، بينــهم٢٨ حاليــا منــهم ُنــشر النظــاميني،
 .ولوفا غيديه وغراند باسا وغراند بونغ مقاطعات من كل يف وواحدة منروفيا، يف منتشرة

 بنـاء  علـى  املـساعدة  تقدمي البعثة واصلت ،)٢٠١٠( ١٩٣٨ األمن جملس لقرار ووفقا  - ٦٤
 الفعاليـة  مـستوى  الوطنيـة  الـشرطة  لبلـوغ ممـا يلـزم      ،ةالليربيـ  الوطنية للشرطة املؤسسية دراتالق

 علـى  للحـصول  الـسعي  يف أيـضا  للبعثـة  التـابع  الـشرطة  عنـصر  شـرع  وقـد  .املـستدامة  التشغيلية
 الوطنيـة،  للشرطة املؤسسي التطوير مواصلة لدعم الالزمةو التقنية رفيعةال االستشارية القدرات

 اجلنـــائي، والتحقيـــق واالتـــصاالت، اإلدارة، جمـــاالت يف املـــدنيني اخلـــرباءتـــوفري  ذلـــك يف مبـــا
 .واإلعالم ،املشاريع وإدارة واللوجستيات، املؤسسية، القدرات وبناء املالية، والشؤون

  
 جلنة بناء السالم   - سادسا 

 املمثـل  وُعـني  المالـس  بنـاء  لجنـة ل التابعة ليربيا تشكيلة تكوين سبتمرب،/أيلول يف جرى  - ٦٥
 زار نـوفمرب، /الثـاين  تـشرين  ويف .هلـا  رئيـسا  املتحـدة  األمـم  لدى اهلامشية األردنية للملكة الدائم
 بإرسـاء  الرمسـي  االحتفال يف وشارك الرئيسية املعنية اجلهات مع للتشاور ليربيا التشكيلة رئيس
 الـسالم  بنـاء  صـندوق  ولـه مي لـذي وا غبارنغـا  يف والعدالة منلأل اإلقليمي للمركز األساس حجر
 بيــان ســريليف جونــسون الرئيــسة مبــشاركة منروفيــا يف عتمــداُ نــوفمرب،/الثــاين تــشرين ١٥ ويف
 وسـيادة  األمـن،  قطـاع  دعـم  أولويـات  علـى  يركـز  الـذي  املتبادلـة،  لاللتزامات السالم بناء جلنة

 .ليربيـا  يف مالـسال  لتوطيـد  جوهريـة  مـسائل  تـشكل وهي أولويات    الوطنية، واملصاحلة ،القانون
 خطــة  إقــرار ٢٠١١ ينــاير/الثــاين  كــانون يف جــرى املتبادلــة،  االلتزامــات بيــان إىل واســتنادا
 .أعوام ثالثة لفترة تستمر اليت ليربيا يف السالم بناء صندوق أولويات

  
 التخطيط للمرحلة االنتقالية  - سابعا  

عمليـة االنتقاليـة، والـذي يـضم        املعـين بال   شتركاملـ  عاملال فريقال أعد سبتمرب،/أيلول يف  - ٦٦
 تقييما شـامال للموقـف والتهديـدات، عـرض فيـه اخلطـوط              املتحدة، واألمم احلكومة عن ممثلني

ــا استعراضـــاوأجـــرى الفريـــق العامـــل  .العريـــضة للبيئـــة األمنيـــة  القـــدرات يف للفجـــوات أوليـ
 يف كـانون    الـوطين  مـن األ وجملـس  االنتقاليـة  باملرحلـة  املعين األساسي الفريق فيه نظر األساسية،
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 ةتقنيـ حتلـيالت    إلجـراء  عمـل  فرق الوطين األمن جملس أنشأ الوقت، ذلك ويف .ديسمرب/األول
 األصــول وأمــن والنظــام؛ والقــانون واملطــارات؛ احلــدود أمــن جمــاالت يف للفجــوات ةتفــصيليو

 .واللوجستيات اهلامة؛ والشخصيات

 الـثالث  الفئـات  يف للبعثـة  األمنيـة  ملهاما مجيع تقسيم عملية يف هذهفرق العمل    وبدأت  - ٦٧
 ميكـن  ومهـام  الراهنـة؛  الوطنية للقدرات نظرا عنها املسؤولية تسليم ميكن مهام :التالية العريضة
 ومهـام  الوطنيـة؛  لقـدرات لأو اجلاريـة حاليـا       املقـررة  تعزيزاتال تنفيذ بعد عنها املسؤولية تسليم
 العمليـة،  هـذه  اكتمـال  ومبجـرد  .كـبرية  إضـافية  واردمـ هلا   ُتقدم مل إن الوطنية القدرات تتجاوز

 قـادرا  أكـون  أنوآمـل    .االنتقالية اخلطة وضع سيبدأ الوطين، األمن جملس تأييد على حصوهلاو
 .قادم تقرير يف اخلطة هذه عن املعلومات من مزيد تقدمي على

 عيــةاملرج لنقــاطل تنقــيح إجــراء ،)٢٠١٠( ١٩٣٨ قــراره يف األمــن جملــس طلــبوقــد   - ٦٨
 لنجــاح ضــرورية ُتعتــرب الــيت املرجعيــة النقــاط تلــك لــتعكس للبعثــة التــدرجيي التقلــيص ملرحلــة
 هـذه  وتـرد  .الوطنيـة  للـسلطات  األمـن  مـسؤوليات  البعثـة  تـسليم  ذلـك  يف مبا االنتقالية، املرحلة
 .التقرير هلذا األول املرفق يف االنتقالية للمرحلة املرجعية النقاط

  
 مالحظات  - ثامنا  

 تـسجيل  وعمليـة  .حاسـم  طـرق  مفتـرق  إىل االنتخابيـة    العمليـة  بدايـة  معوصلت ليربيا     - ٦٩
 يف املــشاركة الوطنيــة الــسلطات علــى أثــين أن وأود ، مــشجعة متامــابــسالم متــت الــيت النــاخبني
 كـبري  بقـدر  االنتخابات جناح وسيتوقف .املتحدة األمم من وبدعم النشاط، هذا وتأمني تنظيم
 والـشفافية  باملوضوعية، متسمة لالنتخابات الوطنية اللجنة تظل أن املهم ومن .مصداقيتها على

 الـزمين  باجلـدول  نفـسه  الوقـت  يف تتقيـد  وأن العادلـة،  الفرص إتاحة على حتافظ وأن والتوازن،
 الــسياسية الشخــصيات تتحمــل أن مبكــان األمهيــة فمــن ذلــك، علــى وعــالوة .لالنتخابــات
 سياسـية  بيئـة  هتيئـة  كفالـة  علـى  سيساعد مما ،أفعال أو حاديثأ من عنهم يصدر ماع املسؤولية
 ذلـك  وسـيكون  .للـسلطة  سلس انتقال حتقيقو سلمي وبشكل موثوقة انتخابات إلجراء مواتية
 .األخرية السبعة األعوام يف البلد أحرزه الذي الضخم التقدم على دليال

 املدنيـة للتثقيـف     ومكثفـة  مبكـرة  حبمـالت  القيـام  على الوطنية السلطات أيضا وأشجع  - ٧٠
 االســتفتاءســواء يف  ،املتاحــة خبيــاراهتم املــؤهلني النــاخبني مجيــع إملــام لكفالــة النــاخبني وتوعيــة

 ينبغـي و . مشجع بـصفة خاصـة     املرأة مشاركة على التشديدو املشاركة وعملية ،االنتخابات وأ
 أن كمــا ،لوجــستيةالو واألمنيــة الــسياسية التحــديات شــأن مــن التقليــل معــديف الوقــت نفــسه 

 .يكتسيان أمهية أساسية املبكرين والتنسيق التخطيط
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 لقطـاع  العاجـل  الـدعم  فـإن  والعدالـة،  مـن األ قطـاعي  تطوير يفمستمر   التقدممع أن   و  - ٧١
 عمـل  يـتعني  يـزال  وال ليربيا، يف اهلش السالم توطيد يف اجلوهرية اجلوانب أحد سيشكل األمن
 حاجـة  ومثـة  .الوطنيـة  للـسلطات  األمنيـة  مـسؤولياهتا  البعثـة  سليمتـ  من متوقع هو ملا نظرا الكثري
ــة األمــن قطــاع يف اجلوهريــة الفجــوات لــسد متــضافرة جلهــود  جــرى الــيتو ليربيــا، يف والعدال
 مــع االنتقاليــة، للمرحلــة املتحــدة واألمــم احلكومــة بــني املــشتركة التخطــيط عمليــة يف حتديــدها
 املتـصلة  األساسـية  القـوانني  سـن  ويكتـسي  .منـسقا  وتقنيـا  ماليـا  دعما الرئيسيني الشركاء تقدمي

 ليربيـا  شـركاء  وسـأحث  .األولويـة  ذات األمـور  مـن  بوصـفه  حيوية أمهية األمن قطاع بإصالح
 مثــل الوطنيــة، األولويــات مــع تتــسق آليــات خــالل مــن ســخية ماليــة مــساعدات تقــدمي علــى

 .واألمـن  للعدالـة  اإلمنـائي  ملتحـدة ا األمـم  ربنـامج ل االسـتئماين  صندوقالـ و الـسالم  بنـاء  صندوق
 ذات اجملـاالت  يف مـضافة  قيمـة  سـتوفر  ليربيـا  يف الـسالم  بنـاء  جلنة مشاركة أن يف أمل وحيدوين
 نقــل جنــاح ســتدعمكمــا  الوطنيــة واملــصاحلة القــانون وســيادة األمــن قطــاع إلصــالح األولويــة

  .الوطنية السلطات ىلإ البعثة من املسؤوليات من وغريها الرئيسية األمنية املسؤوليات
لتخطـيط املـشترك اجلـاري بـني        ل يتعني االسـتمرار يف إعطـاء األولويـة       ويف هذا الصدد،      - ٧٢

. احلكومــة واألمــم املتحــدة، مبــا يفــضي يف النهايــة إىل نقــل مــسؤوليات عمليــة حفــظ الــسالم    
 املرفقـة  وسيكون من املهم للغاية بذل جهود حثيثـة لبلـوغ النقـاط املرجعيـة لنقـل املـسؤوليات،         

لمهـام األساسـية الـيت جيـب إجنازهـا مـن            ل تـوفري صـياغة تفـصيلية     هبذا التقرير، والـيت تـسعى إىل        
أجل تنفيذ عملية النقـل هـذه بطريقـة مـسؤولة، ألهنـا الـسبيل إىل تـسليم املهـام األمنيـة بطريقـة                        

ط لنقـل    حكومة ليربيا على املشاركة الكاملة يف عملية التخطـي         بقوةوأشّجع  . سلسة ومستدامة 
ــى     ــساعد عل ــادي سي ــدور ري ــة ب ــسؤوليات، ألن اضــطالع احلكوم ــد   حتــسنيامل  صــياغة وحتدي

  .اإلجراءات اليت يتعني اختاذها
وأرّحــب بإنــشاء اللجنــة الوطنيــة املــستقلة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان، وهــو إجــراء طــال      - ٧٣

 متكـني ليربيـا مـن       انتظاره، إذ سيكون هلذه اللجنة دور حيـوي يف عمليـة املـصاحلة الوطنيـة ويف               
 وقد أصبحت اللجنة جـاهزة للعمـل،        ،واآلن. الوفاء بالتزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان      

 واملـصاحلة،  احلقيقـة فإنين أحثّ احلكومة على التعجيل بوضع خطة حمّددة لتنفيذ توصيات جلنة            
 وإحـراز تقـدم يف      مبا يف ذلك إنشاء هياكل ملعاجلة مـسألة اإلصـالح املؤسـسي بطريقـة مشوليـة،               

  .جماالت أخرى من اجملاالت املشمولة بالتقرير
وينتابين القلق إزاء العراقيل القانونية والقيود األخرى اليت حالت دون إحـراز تقـدم يف                 - ٧٤

ــساد  ــضايا     . مكافحــة الف ــت يف الق ــة الب ــسياسية لكفال ــز اإلرادة ال ــة حاجــة إىل تعزي ــةومث  املتبقي
 أدعو احلكومة إىل منهجـة نظـام احلوكمـة وتعزيـز سـيادة القـانون                ولذلك، فإنين . بطريقة فّعالة 
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ــاإلفالت مــن العقــاب         ــها فيمــا يتعلــق ب ــتمكن مــن ســد فجــوة املــصداقية الــيت تعــاين من كــي ت
  .حاالت الفساد يف
والنمو االقتصادي وزيادة االسـتثمارات األجنبيـة يف ليربيـا عالمـات مـشّجعة علـى أن                   - ٧٥

لصحيح لتحقيـق االنتعـاش االقتـصادي، مبـا يف ذلـك زيـادة فـرص العمـل                  البلد يسري يف االجتاه ا    
واإليرادات احلكومية، ومها عامالن حيويان لتقدمي اخلدمات االجتماعية وغريها مـن اخلـدمات            

ويف نفس الوقت، من املهم أن تكفل احلكومة ما يكفـي مـن الرقابـة علـى تنفيـذ            . بطريقة فّعالة 
ف حــّدة املنازعــات املتعلقــة بالعمــل واألراضــي، والــيت كــثريا  اتفاقــات االمتيــاز، وذلــك لتخفيــ

واجلهود الـيت ُبـذلت يف هـذا الـصدد حـىت            . تنشأ عن تنفيذ هذه االتفاقات أو توسيع نطاقها        ما
  .أدعو السلطات الوطنية لتعزيزهاواآلن هي جهود مشّجعة، 

ــد أمــن       - ٧٦ ــوار إىل هتدي ــق يف كــوت ديف ــثرية للقل ــؤدي التطــورات امل ــد ت ــة دون وق  املنطق
وأوّد أن أعــرب عــن تقــديري العميــق لليربيــا، حكومــةً وشــعباً، لتكرمهــا        . اإلقليميــة ككــل 

باستضافة عـشرات اآلالف مـن الالجـئني اإليفـواريني الفـارين مـن االضـطرابات الـيت يـشهدها           
 لعبء امللقى على عاتق ليربيا نتيجـة هـذه احلالـة      فا. بلدهم، ومعظم هؤالء من النساء واألطفال     

ولـذلك أدعـو اجلهـات املاحنـة إىل االسـتجابة بـسخاء خلطـة             . اإلنسانية اخلطرية هو عـبء ثقيـل      
العمل اإلنساين يف حـاالت الطـوارئ املتعلقـة بليربيـا، حـىت يتـسىن تـوفري مـا يكفـي مـن املـوارد              

وأرّحـب بـاجلهود االسـتباقية الـيت تبـذهلا احلكومـة والبعثـة لرصـد احلالـة                  . للتصدي هلذه األزمـة   
غـري أنـين   . ى طول احلدود، وأدعـو إىل اليقظـة املـستمرة لكفالـة عـدم انتـشار أعمـال العنـف              عل

ضلوع مرتزقــة ليــربيني يف األزمــة اإليفواريــة،  بــأشــعر بانزعــاج شــديد مــن التقــارير الــيت تفيــد   
  .جتنيد جديدةاملناهض ألي حاالت  جونسون سريليف ةلرئيسباملوقف العلين لوأرّحب 

ــا، الــسيدة إلــني     وختامــاً، أوّد  - ٧٧  أن أعــرب عــن خــالص امتنــاين ملمــثليت اخلاصــة يف ليربي
مارغريتــه لــوي، وأفــراد البعثــة املــدنيني والعــسكريني إلســهامهم يف اجلهــود الراميــة إىل توطيــد   

ــا  ــدان املــسامهة بقــوات وبــشرطة، واجلماعــة     . الــسالم يف ليربي ــع البل وأوّد أيــضا أن أشــكر مجي
ا، واالحتاد األفريقي، وفريق االتـصال الـدويل لليربيـا، ووكـاالت            االقتصادية لدول غرب أفريقي   

األمم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا، واجلهـات املاحنـة الثنائيـة واملتعـددة األطـراف، واملنظمـات              
 باحلفــاظ علــى الــسالم ودعــم التنميــة يف ليربيــا   اغــري احلكوميــة الدوليــة واحملليــة، علــى التزامهــ  

  . يف ذلكاوإسهامه
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  فق األولاملر
  النقاط املرجعية لنقل مسؤوليات البعثة     

يتمثل اهلدف االستراتيجي لألمم املتحدة يف ليربيـا يف مـساعدة احلكومـة الليربيـة علـى                   
توطيد السالم وحتقيق حالة أمنية مستقرة، مع إنشاء مؤسسات وطنية قادرة على احلفاظ علـى               

  .السالم حفظ أي بعثةاألمن واالستقرار بصورة مستقلة عن 
  

  مؤشرات التقدم  ) أ(النقاط املرجعية األساسية

إمتام وتنفيذ استراتيجية وخطة لتسليم املسؤوليات األمنيـة        
  من بعثة األمم املتحدة إىل السلطات الوطنية

قيـام حكومـة ليربيـا واألمـم املتحـدة بـإجراء تقيـيم للحالـة، مبـا يف          
ــرات     ــدرات والثغ ــد الق ــدات وحتدي ــيم التهدي ــك تقي ــة يف ذل  احلالي

  .جمال األمن الوطين يف مجيع أحناء البلد
يف القــدرات، ينبغــي ســدها قبــل    معينــة حتديــد ثغــرات أساســية     

  .انسحاب البعثة
قيــام حكومــة ليربيــا واألمــم املتحــدة باعتمــاد هنــج اســتراتيجي          

  .لتسليم املسؤوليات األمنية من البعثة إىل السلطات الوطنية
م التــدرجيي للمــسؤوليات األمنيــة إىل وضــع خطــة مفــصلة للتــسلي   

الــسلطات الوطنيــة، تــشمل معــايري لتــسليم املــسؤولية عــن األمــن    
  .بطريقة تدرجيية

  .قيام السلطات الوطنية بتأمني املنشآت الوطنية احليوية  
إضـــفاء طـــابع مؤســـسي علـــى هيكـــل األمـــن الـــوطين مبـــا  

  يتماشى مع استراتيجية األمن الوطين
ألساسـية، مبـا يف ذلـك قـانون إصـالح األمـن             اعتماد التـشريعات ا   

  .الوطين واالستخبارات
  .املوافقة على استراتيجية الدفاع الوطين وتنفيذها  

__________ 
النقاط املرجعية األساسية عالمـات لقيـاس التقـدم احملـرز صـوب تنفيـذ واليـة البعثـة وتـوفري الـشروط الالزمـة                      ) أ(  

لنقطـة الـيت ُتطـّور فيهـا مؤسـسات          واملقـصود باحلالـة األمنيـة املـستقرة ا        . لتحقيق هدفها االستراتيجي يف ليربيا    
األمن الوطين إىل مستوى تستطيع فيه العمل بصورة مستقلة، دون احلاجة إىل دعم من إحـدى بعثـات األمـم             
املتحــدة حلفــظ الــسالم، وميكــن للحكومــة الليربيــة زيــادة تطويرهــا بــشكل مــستمر مبــساعدة مــن شــركائها     

  .الثنائيني
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الزيادة التدرجيية يف خمصصات القطـاع األمـين يف امليزانيـة العامـة،               
مع زيادة الدعم الدويل املوجه حتديدا لتعزيز قدرة القطـاع األمـين            

اهلياكـل  لوجستية والقـدرة علـى التنقـل و   على مستوى اخلدمات ال   
  .األساسية

تعزيز الرقابة املدنية على القطـاع األمـين بـسبل منـها تعزيـز فعاليـة             
اللجــان التــشريعية احلاليــة املعنيــة بالــشؤون األمنيــة وإنــشاء آليــات 

  .إلشراك اجملتمع املدين
حفــاظ املؤســسات األمنيــة الوطنيــة علــى القــانون والنظــام  

  الةبطريقة فّع
توفري مـا يلـزم علـى مـستوى اخلـدمات اللوجـستية والقـدرة علـى                 

 للـشرطة الوطنيـة الليربيـة،       واهلياكل األساسـية  التنقل واالتصاالت   
مبا يف ذلك وحداهتا املتخصصة، واحلفاظ علـى هـذه القـدرات يف             

  .مجيع أحناء البلد
مواصلة تطوير مؤسسات الشرطة الوطنية وإدارهتا بطريقـة تكفـل            

  .اً من املساءلة والفعاليةمزيد
 من وحدة دعم الـشرطة الوطنيـة الليربيـة          شرطي ١ ٠٠٠تدريب    

  .وتسليحهم وجتهيزهم ونشرهم يف خمتلف أحناء البلد
  .) ب(اإلعالن عن جاهزية وحدة دعم الشرطة الوطنية الليربية  
اإلعــالن عــن جاهزيــة وحــدة التــصدي للطــوارئ التابعــة للــشرطة   

، وجتهيزها مبـا يلـزم ملواجهـة التحـديات األمنيـة يف             الوطنية الليربية 
  .املناطق الريفية واحلضرية

حتـــسني قيـــادة ومراقبـــة الـــشرطة الوطنيـــة الليربيـــة، مبـــا يف ذلـــك     
  .وحداهتا املتخصصة، مع اعتماد سياسة الالمركزية يف ذلك

ــيد         ــة، وترشـ ــة الليربيـ ــشرطة الوطنيـ ــوام الـ ــديل قـ ــتعراض وتعـ اسـ
  .طية فّعالة ملختلف أحناء البلدالوظائف لكفالة تغ

تــوفري أكادمييــة الــشرطة الوطنيــة لتــدريبات فّعالــة لوكــاالت إنفــاذ   
  .القانون النظامية

__________ 
ات هياكـل قيــادة وإدارة واضـحة املعـامل؛ وهيكــل تنظيمـي مالئـم يتــسم       قــدرات وظيفيـة ذ وجـود : اجلاهزيـة   ) ب(  

ــام بالتــدريب وإعــادة التــدريب املــستند إىل املهــارات بــشكل متواصــل؛       بالــشفافية وخيــضع للمــساءلة؛ والقي
وينبغـي أن تكـون هـذه القـدرات         . ووجود مرافق لوجستية مالئمة، تشمل املوارد املالية واملواد واالتـصاالت         

  . رؤية أساسية، وتعترب مستدامة وطنياً على املدى البعيد/مببدأمدعومة 
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ــام باملهــام األمنيــة الروتينيــة يف الــسجون       تطــوير القــدرة علــى القي
  .الوطنية، مبا يف ذلك التصدي لالضطرابات، بطريقة فّعالة

خلطـــط االســـتراتيجية للـــشرطة إحـــراز تقـــدم مـــستمر يف تنفيـــذ ا   
الوطنية الليربية ومكتب املؤسسات اإلصالحية ومؤسسات إعـادة        

  .التأهيل
إكمال القوات املسلحة الليربيـة تنفيـذ خطتـها التدريبيـة الـسنوية،               تعزيز القدرة الوطنية على تأمني احلدود ومراقبتها

  .مبا يف ذلك التدريب املشترك املقرر إجراؤه مع البعثة
دود بـصورة مـستقلة     احلـ دوريات  لـ يري القوات املسلحة الليربية     تس  

  .عن البعثة
اإلعــالن عــن جاهزيــة القــوات املــسلحة الليربيــة علــى مــستوى          

  .باخلدماتالكتائب، مبا يف ذلك وحداهتا اخلاصة 
بلوغ خفر السواحل الليربي حدا أدىن من اجلاهزيـة، مبـا يف ذلـك           

  .دات احليويةتوفري التدريبات األساسية واملع
توفري ما يلـزم ملكتـب اهلجـرة والتجنـيس علـى مـستوى اخلـدمات                  

، اهلياكـل األساسـية   اللوجستية والقدرة على التنقل واالتصاالت و     
مع وضع خطـة تـشغيلية لكفالـة احلفـاظ علـى هـذه القـدرات مـع               

  .مرور الوقت
تــدريب مــوظفي مكتــب اهلجــرة والتجنــيس وجتهيــزهم ونــشرهم    

  . العبور احلدودية الرمسيةنقاط  نقطة من٣٦يف 
إحراز تقدم مستمر يف تنفيـذ اخلطـة االسـتراتيجية ملكتـب اهلجـرة                

  .والتجنيس
إنــشاء وحــدة ملكافحــة اجلرميــة عــرب الوطنيــة وبلوغهــا مــستوى          

  .التأهب للقيام مبهامها
 الوصـول إىل األجـزاء الرئيـسية        قدرة مسؤويل حكومة ليربيا علـى       زيادة فّعالية سلطة الدولة يف خمتلف أحناء ليربيا

من البلد من خالل تعزيز قدرة املوظفني احلكـوميني علـى التنقـل،     
  . احليويةاهلياكل األساسيةوذلك بسبل منها تطوير 

  .مواصلة مكاتب اإلدارة احمللية تطوير قدراهتا التشغيلية  
  .ألمن والعدالةلإنشاء مخسة مراكز إقليمية   
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ة األساسية على املستوى احمللـي، مبـا يف ذلـك           إنشاء اهلياكل األمني    
  .جمالس األمن احمللية، وجاهزيتها للعمل

ــة وذات مــصداقية      ــة ســلمية مقبول ــات وطني إجــراء انتخاب
  ٢٠١١ عام

االلتزام باجلدول الزمين لالنتخابات كما حددته جلنة االنتخابـات         
  .الوطنية، والتنظيم الناجح جلميع األحداث احلامسة

الت األمــن الــوطين بتــوفري خــط أمــين أمــامي لألنــشطة   قيــام وكــا  
  .االنتخابية، مبا يف ذلك االنتخابات نفسها

إجــراء انتخابــات عامــة وانتخابــات دورة التــصفية ذات الــصلة يف   
  .أجواء سلمية تتسم باملصداقية

  .انتقال سلمي إىل احلكومة املنتخبة دميقراطياوجود   
  شرات التقدممؤ  ) ج(السياقيةالنقاط املرجعية 

ــة     ــة نظــام العدال ــة اللجــوء إىل القــضاء وفّعالي تعزيــز إمكاني
  اجلنائية

الـشرطة والنيابـة    إنـشاء   أي  (وجود خمتلف عناصر العدالة اجلنائيـة       
ــالحية    ــسات اإلصـ ــضاء واملؤسـ ــدفاع والقـ ــة والـ ــع ) العامـ يف مجيـ

  .، مع توافر املوظفني واملعدات واملرافقاملقاطعات
تــشريعية األساســية الــيت أوصــت هبــا جلنــة      إمتــام اإلصــالحات ال   

ــوق      ــة حلقـ ــايري الدوليـ ــا للمعـ ــا وفقـ ــوانني، وإجراؤهـ ــالح القـ إصـ
  .اإلنسان

وضع وتطبيق آليات إلدارة القضايا وُنظم حلفظ الـسجالت علـى             
  . ككلنظام العدالة اجلنائيةنطاق 

إنــشاء مؤســسات تدريبيــة وتعليميــة يف جمــال القــانون لتــدريب         
 درجــاهتم، وحمــاميي الــدفاع واملــدعني العــامني   القــضاة، مبختلــف

  .وطالب القانون وأعضاء هيئات احملامني، وجاهزيتها للعمل
ُيعَهـد   وضع آليات للمساءلة عن األموال اليت ُتدفع إىل احملـاكم أو       

  .هبا إليها
تطــوير قــدرة مكتــب املؤســسات اإلصــالحية علــى تــوفري الرعايــة    

  .األساسية للسجناء

__________ 
النقاط املرجعية السياقية ظروف أو عوامل حيتمل أن تشعل جمددا فتيل صراعات عنيفة أو تتفاعل مع النقـاط                    ) ج(  

  .املرجعية األساسية على حنو يهدد األمن
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لجنة الوطنية املـستقلة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان وإمكانيـة            جاهزية ال   
  .الوصول إليها يف مجيع أحناء البلد

وضـــع أســـس نظـــام للقـــضاء العـــسكري، مبـــا يف ذلـــك املبـــادئ     
  .والسياسات والقوانني

إنــشاء اهلياكــل الالزمــة لتنفيــذ توصــيات جلنــة تقــصي احلقــائق          إحراز تقدم يف جمال املصاحلة الوطنية
  .ةواملصاحل

قيام فرقة العمـل املعنيـة مبراجعـة الدسـتور وجلنـة إصـالح القـوانني              
  .بتقدمي مقترحات بشأن اإلصالحات التشريعية والدستورية

إضـــفاء صـــفة رمسيـــة ومؤســـسية علـــى اآلليـــات البديلـــة لتـــسوية    
الســتخدامها يف تــسوية املنازعــات املتعلقــة باألراضــي (املنازعــات 

  ).واملنازعات العرقية
  . قانون بشأن بيع األراضي العامة والترويج له وتنفيذهسن  

ــة       تعزيز قدرة احلكومة على ختفيف حدة عوامل الصراع امــتالك احلكومــة للقــدرة علــى ختفيــف حــدة التحــديات األمني
املتــصلة بالفئــات الــساخطة، مثــل الــشباب العــاطلني عــن العمــل،   

طر وذلك بسبل منـها وضـع بـرامج تـستهدف املنـاطق ذات املخـا              
  .األمنية العالية

وضــع آليــات لتخفيــف حــدة التــوترات املتــصلة بتنظــيم اســتغالل     
ــاز، مبــا يف ذلــك    ــذ عقــود االمتي ــة وتنفي  املنازعــات املــوارد الطبيعي

  . الرئيسية، وإضفاء طابع مؤسسي عليهاالعمالية
  .ة وتنفيذهالترويج لقانون اإلدارة املالية العام  التقدم صوب حتسني اإلدارة املالية العامة

الشفافية يف استغالل املوارد الطبيعية، مبا يف ذلك االمتثـال          إحالل    
ملتطلبــات مبــادرة الــشفافية يف جمــال الــصناعات االســتخراجية يف   

  .ليربيا وعملية كيمربيل
توصـيات يف تقـارير املراجعـة الـصادرة عـن اللجنـة العامـة               صدور    

  . وتنفيذ تلك التوصياتملراجعة احلسابات
يام جلنة مكافحة الفساد يف ليربيـا بتنفيـذ اسـتراتيجيات مكافحـة             ق  

  .الفساد والترويج هلا
  


