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  التقرير اخلاص لألمني العام عن بعثة األمم املتحدة يف ليربيا    
    

  مقدمة  - أوال  
 ٢٠٠٨قام جملـس األمـن بتمديـد واليـة بعثـة األمـم املتحـدة يف ليربيـا، مبوجـب قـراره                         - ١
ويف القرار نفسه، طلـب اجمللـس إيلّ أن أوفـد بعثـة     . ٢٠١٢سبتمرب / أيلول٣٠، حىت   )٢٠١١(

، تركــز علــى نقــل املــسؤوليات  ٢٠١٢يــا، بعــد تنــصيب احلكومــة يف عــام  تقيــيم تقــين إىل ليرب
األمنية، وأن أضع أيضا مقترحات تفصيلية للمراحل املقبلة من التخفيض التـدرجيي لقـوام بعثـة                
ــق النقــاط        ــدم احملــرز حنــو حتقي ــا، اســتنادا إىل اســتعراض مــستفيض للتق ــم املتحــدة يف ليربي األم

 هبدف إعداد جداول زمنية وتوصيات إلجـراء مزيـد مـن التخفـيض              املرجعية للعملية االنتقالية،  
ــة  ــيم املـــذكورة   . للعنـــصر العـــسكري يف البعثـ ــة التقيـ ــتنتاجات بعثـ ــذا التقريـــر اسـ ويتـــضمن هـ

وتوصــياهتا، فــضال عــن معلومــات ُمحّدثــة عــن املــستجدات الرئيــسية الــيت جــرت منــذ تقريــري 
ــؤرخ  ــسطس / آب٥املـــ ــرد يف تق). S/2011/497 (٢٠١١أغـــ ــؤرخ   وتـــ ــاص املـــ ــري اخلـــ ريـــ

معلومات عن االستراتيجيات والعمليـات املنـسقة الـيت         ) S/2012/186 (٢٠١٢مارس  /آذار ٢٩
تــضطلع هبــا بعثــة األمــم املتحــدة يف ليربيــا وعمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار يف املنــاطق  

ــرارين         ــوب يف الق ــوار، حــسبما هــو مطل ــا وكــوت ديف ــني ليربي ــة مــن احلــدود ب  ٢٠٠٠القريب
  ).٢٠١١ (٢٠٠٨ و) ٢٠١١(
  

  معلومات ُمحّدثة بشأن املستجدات الرئيسية  - ثانيا  
  املستجّدات السياسية  - ألف  

ــا االنتخابــات الرئاســية والتــشريعية الــيت      - ٢  لقــد هيمنــت علــى الوضــع الــسياسي يف ليربي
 ، والــيت بلغــت ذروهتــا لــدى افتتــاح اهليئــة التــشريعية الثالثــة واخلمــسني   ٢٠١١جــرت يف عــام 

ــاين  ٩ يف ــاير /كــانون الث ــة      ٢٠١٢ين ــة ثاني ــسون ســريليف لوالي ــني جون ــسة إيل ــصيب الرئي  وتن
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 لوضــع ٢٠١١أغــسطس / آب٢٣وأجــري اســتفتاء دســتوري يف . ينــاير/كــانون الثــاين ١٦ يف
وبادعاء أن أحكام االستفتاء ُتحايب احلزب احلاكم، قـاد بعـض           . إطار قانوين منقّح لالنتخابات   

ضــدها، وقــدم أحــد األحــزاب التماســا بــالطعن يف شــرعية االســتفتاء،  أحــزاب املعارضــة محلــة 
وكـان يـوم التـصويت هادئـا عمومـا، علـى الـرغم        . رفضت احملكمة العليا االلتماس الحقـا      وقد

من أن اإلقبال على التصويت كان منخفضا بسبب مقاطعة حـزب املعارضـة، املـؤمتر مـن أجـل           
 علـى بطاقـة االقتـراع املطبوعـة، وقـد أبطلـت             وقـد ثـار جـدل بـسبب خطـأ         . التغيري الدميقراطي 

ويف حني أّنه مل ُيجز أي مـن أحكـام االسـتفتاء، فقـد قـضت                . نسبة عالية من بطاقات االقتراع    
احملكمــة العليــا يف وقــت الحــق لــصاحل االلتمــاس، الــذي قدمــه رئــيس حــزب الوحــدة احلــاكم، 

يل عــدد األصــوات عنــد والــذي مــؤداه أن األصــوات الباطلــة ال ينبغــي أن حتــسب ضــمن إمجــا  
ــد النتيجــة  ــديل الــ    . حتدي ــز التع ــد أُجي ــذلك، فق ــدال    ونتيجــة ل ــسيطة ب ــة ب ــى أغلبي ــنص عل ذي ي

  .أغلبية مطلقة لتحديد نتائج مجيع االنتخابات، باستثناء االنتخابات الرئاسية من
واتسمت الفترة اليت سبقت االنتخابات بقدر عال من التوتر، حيـث وّجـه املرشـحون                 - ٣

ــة ــب    للرئاس ــالتحريض أو الترهي ــا ب ــض، هتم ــضهم ضــد بع ــن أحــزاب    . ، بع ــد م ــى العدي وادع
املعارضة أن احلزب احلاكم كانت له ميزة غري عادلة بسبب متتعـه بـسبل احلـصول علـى مـوارد             

كما وصـف   . عامة وحصوله على معاملة تفضيلية من جلنة االنتخابات الوطنية واجملتمع الدويل          
سـريليف قبـل أربعـة أيـام         - ل للـسالم إىل الرئيـسة جونـسون       أعضاء املعارضـة مـنح جـائزة نوبـ        

ــة ا     مــن ــى العملي ــأثري عل ــا للت ــة ال مــربر هل ــه حماول ــات بأن ــا االنتخاب ــة يف ليربي ــسياسية الداخلي . ل
خفّت حّدة اخلطاب امللتهب قبل االنتخابـات، ويعـزى ذلـك جزئيـا إىل املـساعي احلميـدة            وقد

ياسية النشطة للجماعة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا،           اليت بذهلا ممثلي اخلاص واملشاركة الس     
ــسابقان      ــسان الـ ــا الرئيـ ــاطة قادهـ ــود وسـ ــذلت جهـ ــيت بـ ــر    الـ ــو بكـ ــسالم أبـ ــد الـ ــرال عبـ اجلنـ

  .كوفور، فضال عن مبعوث خاص، هو اجلنرال سيث أوبينغ وجون
أكتـوبر، بنـسبة مـشاركة بلغـت        / تـشرين األول   ١١ومضت عملية التـصويت بـسالم يف          - ٤

 يف املائة، وأصدر مجيع املراقبني الـوطنيني والـدوليني بيانـات أوليـة إجيابيـة بـشأن نزاهـة                    ٧٢زهاء  
. غـري أن حـّدة التـوتر بـدأت يف االرتفـاع يف أثنـاء عمليـة عـد األصـوات                    . االنتخابات وشفافيتها 

ــسعة أحــزاب معارضــة، متذرعــة بوجــود    / تــشرين األول١٥ويف  ــوبر، أصــدرت ت عيــوب ”أكت
ة، بيانــا مــشتركا اهتمــت فيــه اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات بتزويــر االنتخابــات   يف العمليــ“كــبرية

واحنــسر التــوتر عنــدما أكــدت النتــائج . لــصاحل الرئيــسة احلاليــة، وذكــرت أهنــا لــن تقبــل بالنتــائج
سـريليف وونـستون تومبـان     - املؤقتة احلاجة إىل جولة إعادة لالنتخابـات بـني الرئيـسة جونـسون       

  .التوايل  أجل التغيري الدميقراطي، اللذين احتالّ املركزين األول والثاين، علىمن حزب املؤمتر من
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ويف اليـــوم األول مـــن احلملـــة االنتخابيـــة جلولـــة اإلعـــادة، أعلـــن حـــزب املـــؤمتر أنـــه      - ٥
. يــشارك يف االنتخابــات مــا مل ُيَعــد تــشكيل جلنــة االنتخابــات، ضــمن شــروط أخــرى          لــن
أكتــوبر، متــّسك حــزب /ن منــصبه يف هنايــة تــشرين األولرئــيس اللجنــة قــد اســتقال مــ أن ومــع

املؤمتر بوجوب اختاذ املزيد من التدابري لضمان شرعية العملية، وقدم أيضا عّدة شكاوى تتعلـق               
. باجلولة األوىل من االنتخابات لدى اللجنة الوطنية لالنتخابات، اليت وجدت أنه ال أسـاس هلـا       

واجلماعة االقتصادية لـدول غـرب وجمموعـة االتـصال          وطوال هذه الفترة، واصل ممثلي اخلاص       
الدوليــة حلــوض هنــر مــانو إشــراك مجيــع األحــزاب بغيــة إجيــاد معــايري لالنتخابــات يتفــق اجلميــع 

نـوفمرب، أعلـن الـسيد تومبـان أن حـزب املـؤمتر سـيقاطع انتخابـات         / تشرين الثـاين  ٤ويف  . عليها
  .اإلعادة نظرا لعدم تلبية شروط احلزب

ــاين  ٧ويف   - ٦ ــشرين الث ــا يقــارب     /ت ــات اإلعــادة، جتمــع م ــسابق النتخاب ــوم ال ــوفمرب، الي ن
 من أنصار حزب املـؤمتر يف مقـر احلـزب، وحـاولوا تنظـيم مـسرية علـى طـول الطريـق                      ١ ٠٠٠

الرئيسي يف مونروفيا، رغم أهنم حرموا من احلـصول علـى تـصريح ألن فتـرة احلملـة االنتخابيـة               
 تفريـق املـدنيني العـزل، اسـتخدمت عناصـر أجهـزة األمــن       ولـدى . قـد انتـهت يف اليـوم الـسابق    

الليربية الغاز املسيل للدموع والذخرية احلية، مما أسفر عن مقتل ما ال يقـل عـن شـخص واحـد        
وتـدخلت قـوات حفـظ الـسالم التابعـة للبعثـة السـتعادة النظـام                . وإصابة عدة أشخاص آخرين   

 شخــصا، ٨٠ت الـشرطة مـا يزيـد علـى     ويف أعقـاب احلـادث، اعتقلـ   . ومنـع املزيـد مـن العنـف    
وأصيب بعضهم أثناء االعتقال؛ وقد ُمنع أحد ممثلي حزب املؤمتر املنتخبني حديثا مـن اخلـروج                
من البلد؛ وأغلقت الشرطة أربعة من وسـائل اإلعـالم املرتبطـة باملعارضـة ووجهـت إليهـا هتمـة                    

وأفــرج . شرطةلــبــث رســائل تتــسم بالكراهيــة ضــد احلكومــة والتحــريض علــى العنــف ضــد ا   
األشخاص الذين اعتقلوا بعـد ذلـك بأيـام قليلـة، وأعيـد فـتح وسـائل اإلعـالم يف األسـبوع                        عن

نـوفمرب، أعلنـت الرئيـسة إنـشاء        / تـشرين الثـاين    ١١ويف  . التايل، بعـد أن أدانتـها حمكمـة جنائيـة         
، نــوفمرب/ تــشرين الثــاين٧جلنــة مــستقلة خاصــة كلِّفــت بــالتحقيق يف األحــداث الــيت وقعــت يف 

، وذلك فضال عن إنـشاء      ٢٠١٢مارس  / آذار ٨وقدمت اللجنة تقريرها النهائي إىل الرئيسة يف        
  .مبادرة للسالم واملصاحلة على الصعيد الوطين تقودها ليماه غبوي، احلائزة على جائزة نوبل

نـوفمرب، بنـسبة مـشاركة      / تشرين الثـاين   ٨وجرت جولة إعادة االنتخابات الرئاسية يف         - ٧
 تــشرين ١٥وأعلنــت اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات النتــائج النهائيــة يف   .  يف املائــة٣٨,٦بلغــت 
 يف املائة من األصوات، والـسيد       ٩٠,٧حصلت الرئيسة جونسون سريليف على      : نوفمرب/الثاين

ويف حــني رأى املراقبــون الــدوليون أن االنتخابــات كانــت عمومــا .  يف املائــة٩,٣تومبــان علــى 
الحظ العديـدون أن االنقـسامات الـسياسية املتزايـدة قـد أكـدت احلاجـة        حرة ونزيهة وشفافة،    

وعلـــى هـــذه اخللفيـــة، بـــدأت الرئيـــسة سلـــسلة      . إىل تـــضميد اجلـــراح واملـــصاحلة الوطنيـــة   
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املشاورات مع السيد تومبان وغريه من أعضاء املعارضة بشأن خمـاوفهم، وُيقـال إن الرئيـسة             من
، ٢٠١٢أبريـل   / نيـسان  ٢وحـىت   . كومـة شـاملة   وافقت خالل تلك املشاورات على تشكيل ح      

 مسؤوال يف جملس الوزراء ومناصب حكومية أخرى، مشلت يف املقـام األول             ٢٩٥جري تعيني   
 عــضوا مــن أحــزاب غــري احلــزب احلــاكم،  ١١ أنــصار الرئيــسة، مبــا يف ذلــك أفــراد أســرهتا، و 

  .أدى إىل إعراب من استبعدوا حىت اآلن عن سخطهم مما
 يف املائـة مـن النــواب   ٣٣ نائبـا، مل يـنجح سـوى    ٧٣نـواب، الـذي يـضم    ويف جملـس ال   - ٨

ــساء إىل         ــل الن ــسبة متثي ــات، واخنفــضت ن ــادة االنتخاب ــة إع ــسابقني يف ســعيهم لكــسب جول ال
ــن   يف ٧ ــة، م ــة واخلمــسني   ١٣املائ ــشريعية الثاني ــة الت ــة يف اهليئ ــى   .  يف املائ ــافس عل وجــرى التن
، ومل يفلـــح ســـوى اثـــنني  ٢٠١١عـــام ني يف مقعـــدا مـــن مقاعـــد جملـــس الـــشيوخ الـــثالث  ١٥
أعضاء اجمللس السابقني يف الفوز بواليـة ثانيـة، واخنفـض عـدد عـضوات اجمللـس مـن مخـسة                      من
ورغــم عــدم حــصول أي حــزب علــى أغلبيــة مطلقــة يف أي مــن اجمللــسني، فحــزب  . أربعــة إىل

لـى رئاسـة    مقعدا يف جملس النواب وع٢٢الوحدة احلاكم يف موقف أقوى، حيث يسيطر على       
وقــد حتــّول احلــراك جمــددا داخــل   .  مقعــدا يف جملــس الــشيوخ ١١اجمللــس، وذلــك فــضال عــن  

األحــزاب الــسياسية عقــب االنتخابــات، وحــدثت تغــيريات يف قيــادة كــل مــن احلــزبني اللــذين  
  .حصال على نسبة كبرية من األصوات يف اجلولة األوىل من االنتخابات الرئاسية

  
  األمن  - باء  

من مستقرا عموما، ولكنـه هـش، وذلـك بـسبب االضـطرابات املدنيـة املتفرقـة،            ظل األ   - ٩
 حـادث عنـف ارتكبتـها       ٢٦وكـان هنـاك     . والتقلبات السياسية، وعدم االسـتقرار عـرب احلـدود        

  .، منها هجمتان استهدفتا الشرطة٢٠١١أغسطس /الغوغاء منذ تقريري املقّدم يف آب
 طالب يف أحناء خمتلفـة  ٥ ٠٠٠رب، جتمع حنو    ديسم/ كانون األول  ٢٣  و ٢٢ويف يومي     - ١٠

وعنـدما  . من مونروفيـا لتلقـي مبـالغ ماليـة يف إطـار برنـامج للعمـل أثنـاء العطلـة برعايـة الرئيـسة                       
ــام حنــو    ــز املــدفوعات، ق ــأخر يف جتهي ــإغالق عــّدة طــرق ورجــم   ١٨ ٠٠٠حــدث ت  شــخص ب

ردا علــى ذلــك، فرضــت  و. املــسؤولني احمللــيني ورجــال الــشرطة باحلجــارة وتــدمري املمتلكــات  
وأُلقـي  . ديـسمرب / كـانون األول   ٢٤  و ٢٣احلكومة حظر التجول علـى نطـاق املدينـة يف يـومي             

القبض على أحد عشر شخصا، مبن فيهم األمني العـام حلـزب املـؤمتر، الـذي وجهـت إليـه هتمـة                      
  .وقد أسقطت هذه التهمة يف وقت الحق لعدم كفاية األدلة. التحريض على العنف
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 من احملّتجني خارج حمطة إذاعة حمليـة      ٦٠٠، جتمع زهاء    ٢٠١٢فرباير  / شباط ٢٣يف  و  - ١١
يف مونروفيا كانت تبث حوارا على اهلواء مع ناشط يف جمال حقوق املثلـيني، ورددوا عبـارات                 

وردت الشرطة الوطنية الليربية بـروح مهنيـة علـى هـذه      . تتسم بالكراهية وقاموا بإلقاء احلجارة    
  .وادث أخرىاحلادثة وعدة ح

ــا      / آذار١٥ويف   - ١٢ ــدود إىل ليربيـ ــرياليون احلـ ــواطين سـ ــن مـ ــة مـ ــربت جمموعـ ــارس، عـ مـ
وأضرمت النـار يف عـدة منـازل يف قريـة قريبـة مـن احلـدود، وقيـل إن ذلـك كـان انتقامـا ملقتـل                            

. وتدخلت شرطة ليربيا وبعثة األمم املتحـدة السـتعادة النظـام   . مواطن سرياليوين يف تلك القرية  
  .التوتر  ذلك يف القرية خلفض حّدةبعدجتمع أفراد األمن والسلطات املدنية من البلدين وقد ا
ــا ورد يف تقريـــري املـــؤرخ    - ١٣ ــا/ آذار٢٩ومثلمـ ــز مـ  مـــشتبها هبـــم ٨٨رس، فقـــد احُتجـ
 /آذار ١٣ويف . ٢٠١١يونيـه  /مقاتلي كوت ديفوار يف سجن يف مقاطعة بونـغ يف حزيـران    من

ــالغ عــددهم  مــن األشــ٦٩مــارس، أُفــرج عــن    الــذين كــانوا ال يزالــون يف ذلــك  ٧٤خاص الب
ويف اليــوم نفــسه، اعتقــل األشــخاص . يــا الــشرقيةرباملخــيم، ونقلــوا إىل خميمــات الالجــئني يف لي

 ووجهـت إلـيهم هتـم ارتكـاب         - ثالثة من ليربيا واثنان من كوت ديفـوار          -ن  واخلمسة اآلخر 
ووجهـت الـسلطات الليربيـة      .  قتل واالجتـار    والتآمر الرتكاب جرائم   “االرتزاق”جرائم، منها   

ويف تلــك . التــهم إىل مــواطين كــوت ديفــوار االثــنني بنــاء علــى طلــب حكومــة كــوت ديفــوار  
مارس، بني الجئ من كوت ديفوار ومـواطن ليـربي          / آذار ١٩األثناء، تصاعد نزاع، نشب يف      

ــد غيــ       ــة غران ــدمري للممتلكــات يف خمــيم لالجــئني يف مقاطع ــع  ده،إىل أعمــال عنــف وت ــا دف  مم
 الجـئني  ٩وُوجِّهـت إثـر ذلـك هتـم إىل        . الجئ إىل تقـدمي طلـب لنقلـهم إىل مكـان آخـر             ٣٠٠

  .باالعتداء اجلسيم وسرقة املمتلكات وأعمال الشغب
  

  بعثة التقييم التقين  - ثالثا  
ــا إدارة عم     - ١٤ ــيت قادهت ــيم، ال ــة التقي ــشاركني    قامــت بعث ــسالم وضــمت م ــظ ال ــات حف لي
مليــداين وإدارة الــشؤون الــسياسية وإدارة شــؤون الــسالمة واألمــن ومفوضــية إدارة الــدعم ا مــن

األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان ومكتــب دعــم بنــاء الــسالم وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي     
ومفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني والبنــك الــدويل، وكــذلك، يف املوقــع، بعثــة األمــم  

 فربايـر إىل / شباط٢٠م املتحدة القطري، بزيارة ليربيا يف الفترة من         ليربيا وفريق األم   املتحدة يف 
ــصلحة       . مــارس/آذار ٢ ــع قطــاع عــريض مــن خمتلــف أصــحاب امل ــيم م ــة التقي ــشاورت بعث وت

الليربيني والدوليني، مبن فيهم الرئيـسة إيلـني جونـسون سـريليف ووزراء ومؤسـسات حكوميـة                 
ة وممثلني عن األحزاب السياسية واجملتمـع املـدين         وأعضاء يف السلطة التشريعية والسلطة القضائي     
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وقيــادة اجلــيش الــوطين والــشرطة وســائر األجهــزة األمنيــة واملنظمــات غــري احلكوميــة وأعــضاء   
  .السلك الدبلوماسي واجلهات املاحنة وممثلني عن الشركات اخلاصة املستثمرة يف ليربيا

اسـا وغرانـد غيـده ولوفـا وماريالنـد          وزار أعضاء بعثة التقييم مقاطعات بونغ وغراند ب         - ١٥
وهنر سيس، وشارك بعضهم يف إجراء تقييم للمناطق احلدودية يف كوت ديفوار وليربيـا، وتـرد                

ــؤّرخ    ــري امل ــا يف تقري ــارس/ آذار٢٩نتائجه ــشت     . م ــا، ناق ــيم ليربي ــة التقي ــادر بعث ــل أن تغ وقب
ــضاء ا       ــا وأع ــس وزرائه ــضاء جمل ــسة وأع ــع الرئي ــتنتاجاهتا وتوصــياهتا م ــسلك الدبلوماســي  اس ل

 .وكيانات األمم املتحدة يف ليربيا
  

  النتائج اليت توصلت إليها بعثة التقييم  -ألف   
ــا أن يوضــع     - ١٦ ــة يف ليربي ــيم موضــوعي للحال ــل،   جيــب ألي تقي ــا الطوي  يف ســياق تارخيه
 عامـاً مـن احلـرب    ١٤  عامـاً مـن األزمـات الـسياسية و     ٢٤ذلك إرثها املؤمل النـاجم عـن         يف مبا
وحــني ُنــِشَرت . إىل تــدمري البلــد وشــعبه، وإىل زعزعــة االســتقرار يف املنطقــة ممــا أدى هليــة، األ

 وكانــت .، كانــت ليربيــا دولــة منــهارة، منقــسمة بــني طوائــف متحاربــة ٢٠٠٣البعثــة يف عــام 
هياكلــها األساســية احملــدودة أصــالً حمطمــة متامــاً، وقواهتــا األمنيــة مفتتــة ومنقــسمة إىل فــصائل،  

ها العام منهاراً، واقتصادها الرمسي مهترئاً وموسوماً مببادالت االقتـصاد اإلجراميـة،            وكان قطاع 
  .مشرداً ثلث سكاهناكان و

ففـي الفتـرة بـني    . ويف ضوء هذه اخللفية، فإن ما جرى حتقيقـه يف ليربيـا هلـو إجنـاز كـبري                 - ١٧
تعش االقتـصاد انتعاشـاً     ، انـ  ٢٠١١عـام    والثانية يف    ٢٠٠٥االنتخابات الدميقراطية األوىل يف عام      

، ٢٠١٠ ويف عـام  .  مليـون دوالر   ٥١٦ مليون دوالر إىل     ٨٤زادت امليزانية الوطنية من     و،  كبريا
 بليـون   ٤,٦بلغت ليربيـا نقطـة اإلجنـاز للبلـدان الفقـرية املثقلـة بالـديون، ممـا أهَّلـها لتلقِّـي حـوايل                        

فقـد  : رات االجتماعية واالقتصادية  ويف الوقت نفسه، حتسنت املؤش    . دوالر ختفيفاً ألعباء الديون   
ت اإلملــــام بــــالقراءة والكتابــــة  معــــدالتعامــــاً، وحتــــّسن ٥٦ إىل ٤٢العمــــر املتوقــــع مــــن زاد 
اقتـصادية طويلـة     - احلكومـة اسـتراتيجية اجتماعيـة     أطلقـت    يف املائـة، و    ٥٧املائة إىل    يف ٣٨ من

 ١٦٩ ٠٠٠ عـدد يقـدَّر بــ        ومنـذ انتـهاء الـرتاع، عـاد       . “٢٠٣٠ليربيا الـصاعدة    ”األجل بعنوان   
زالـوا مـشردين يف اخلـارج،      ليـربي مـا  ٦٢ ٠٠٠الجئ ليربي طوعـاً إىل البلـد، وبـالرغم مـن أن          

، ٢٠١٢يونيــه /حزيــران ٣٠إطــالق صــفة الجــئ علــى الالجـئني الليــربيني اعتبــاراً مــن  سـيتوقف  
  .نظراً للتطورات اإلجيابية اجلارية يف البلد
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  دات القائمةتقييم احلالة والتهدي  -باء   
ــة،           - ١٨ ــشر البعث ــذ ن ــام من ــستقرة بوجــه ع ــا ظلــت م ــة يف ليربي ــة العام ــن أن احلال ــالرغم م ب
بعثة التقييم أن السالم هٌش وأن املكاسب احملققة منذ انتهاء الـرتاع            من حاورهتم   أكد مجيع    فقد

ولئن مل جيرِ حتديد خطر عسكري وشيك داخلي أو خارجي يف طبيعتـه، كـان               . معرضة للنقض 
هناك اتفاق يف الرأي على أن التهديدات األمنية الكامنة داخل البلد، وكـذلك املخـاطر احملتملـة                 

ة دون اإلقليمية، ميكنها أن تقوض استقرار ليربيا يف غياب الردع وبناء الثقـة الـذي                طقداخل املن 
وخباصـة القالقـل    واملخاطر األمنية الرئيسية اليت تتهدَّد ليربيا خمـاطر داخليـة،           . يوفره وجود البعثة  

املدنيــة، وامليــل املتكــرر ألن تتــصاعد اخلالفــات البــسيطة وتتحــّول إىل مواجهــات عنيفــة تفــوق   
ويف بعـض البـؤر يف البلـد، حيـتفظ املقـاتلون الـسابقون       . قدرة الشرطة الوطنية على التـصدي هلـا       

. ٢٠١١ هبياكل للقيادة والسيطرة، وهي اليت جـرى حـشدها خـالل الـرتاع اإليفـواري يف عـام                 
زال الكــثري مــن الليــربيني خيــشون علــى أمنــهم الشخــصي نظــراً الرتفــاع معــدالت جــرائم    ومــا

. العنف وعدم كفايـة نظـام إقامـة العدالـة، الـذي يزيـده سـوءاً تكـدس الـسجون وقلـة موظفيهـا                       
  .وأُعرِب عن القلق بوجه خاص إزاء استمرار تعرض النساء والفتيات ملخاطر العنف اجلنسي

يـع احملـاورين الـضوء علـى اخلطـر اهلائـل الـذي يتهـدَّد اسـتقرار البلـد بـسبب                      وسلط مج   - ١٩
العدد الكبري مـن الـشباب غـري املهـرة العـاطلني املتـضررين مـن احلـرب، ومنـهم كثـرة مقـاتلون                        
سابقون ال سبيل هلم لكسب الرزق، ورأى حمـاورون كـثريون أن التغلـب علـى مـشكلة بطالـة                    

ورغــم اجلهــود الــيت تبــذهلا  . ة الــسالم واملــصاحلة يف البلــد الــشباب مــن شــأنه أن ينــهض بعمليــ 
مـن خـالل    مبـا يف ذلـك      احلكومة لتوفري بعض التدريب املهين وبرامج قصرية األجل للتوظيـف،           

ــام      ــن برنـ ــزءاً مـ ــشكل جـ ــشباب يـ ــوعني الـ ــامج للمتطـ ــصبح   برنـ ــسالم، سيـ ــاء الـ ــا لبنـ ج ليربيـ
  .الفرص املستقبليةالضروري اتباع هنج موسَّع لتنمية املهارات وآفاق  من
األراضــي مــن األســباب اخلطــرية إلثــارة     علــى تنــازع الزال  ويف الوقــت نفــسه، مــا    - ٢٠

الرتاعات، وتزيد ذلك تفاقماً يف حاالت كثرية االنقسامات القائمـة منـذ أمـد طويـل فيمـا بـني                    
 ويف بعــض أحنــاء البلــد، نــشبت نزاعــات حــني حــاول . اجلماعــات أو اجملتمعــات احملليــة اإلثنيــة 

أصحاب امتيازات ممنوحة من احلكومة إخراج بعـض اجملتمعـات احملليـة مـن أراضٍ هـي تارخييـاً                   
وجـار بـذل اجلهـود مـن خـالل جلنـة األراضـي ملعاجلـة هـذه القـضايا           . صاحبة احلق العريف فيهـا  

. احلساسة، مبا يف ذلك مواءمـة الـنظم التقليديـة والتـشريعية حليـازة األراضـي وتوزيـع األراضـي                   
ت اللجنة تعمل أيـضاً علـى إجيـاد آليـات بديلـة ملعاجلـة املنازعـات املتعلقـة باألراضـي،                     وما برح 

  .والتشاور مع اجملتمعات احمللية بشأن االمتيازات
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ــة ومنازعــات األراضــي       - ٢١ والحــظ بعــض احملــاورين أن اســتمرار مــشاكل القالقــل املدني
لشواغل اليت أثارهـا الكـثريون بوجـه     وأحد ا . نم عن استمرار االنقسامات العميقة يف البلد      ي إمنا

إىل نـشوب  تـؤدي  زال يتعني التـصدي بـشكل كامـل لألسـباب اجلذريـة الـيت               خاص هو أنه ما   
ــة، وعــدم املــساواة االقتــصادية،     البلــدالــرتاع يف  ــة والديني ــة واإلقليمي ، مبــا فيهــا التــوترات اإلثني

، واالســتبعاد والتــهميش والفــساد، واحملــسوبية، واإلفــالت مــن العقــاب، ومنازعــات األراضــي  
الــسياسيان، وانتــهاكات حقــوق اإلنــسان، وعــدم فعاليــة آليــات املــساءلة، وضــعف مؤســسات  

هــذه العوامــل، فإهنــا، ومعهــا شــعب يتطلــع جلــين فوائــد الــسالم، تــشكل ُتعــاجل ومــا مل . الدولــة
  .خطراً جسيماً يتهدد استدامة السالم وميكن أن تؤجج العنف من جديد

ــة     وأشــار حمــا   - ٢٢ ــصالحيات املخول ــد بال ــسياسي مقي ــز ال ــضاً إىل أن احلي ورون كــثريون أي
للرئاســة، مــن خــالل الــسلطة الدســتورية لتعــيني املــسؤولني احلكــوميني علــى مجيــع املــستويات   

وما مل يوضع كذلك نظـام للـضوابط واملـوازين، سينـشأ خلـل يف التـوازن بفعـل منطـق                     . تقريباً
ــا  ، ويزيــده ســو“الفــائز يظفــر بكــل شــيء ” . ءاً ســيطرة القطــاع العــام علــى االقتــصاد يف ليربي

ــراء      ــذ إجـ ــرة منـ ــيقاً يف الفتـ ــسياسي ازداد ضـ ــز الـ ــاده أن احليـ ــثريون عـــن رأي مفـ وأعـــرب كـ
ويزيـد  . االنتخابات األخرية، مؤكدين خماطر السلطة املتغلغلة يف ظل الوضع الـدميقراطي اهلـش             

وأشار حماورو بعثة التقيـيم     . يها احلكم الوضع تفاقماً ضعف اهلياكل واملؤسسات اليت يرتكز عل       
أن الكثري مـن هـذه التحـديات متجـذر يف دسـتور البلـد، إىل جانـب قـضايا تارخييـة أخـرى                 إىل  

ــة  ــدين واإلثني ــة وال ــايل، ســيلزم إجــراء إصــالح دســتوري شــامل، وكــذلك    . تتعلــق باهلوي وبالت
ة تنطــوي علــى ومؤسـسية، مــن خــالل عمليــ ) تــشمل إصــالحات انتخابيــة(إصـالحات قانونيــة  

قـدمت الرئيـسة   بعثـة التقيـيم،     إيفـاد   ومنـذ   . إشراك نطاق عريض من األطـراف املعنيـة يف ليربيـا          
مشروع قانون ينشئ هيئة لإلصـالح الدسـتوري، سـتواجه قيـوداً، حـسبما هـو مقتـرح، بـشأن              

ــة     ــوارد الالزم ــدراهتا، وامل ــها، وق ــشاورات    الســتقالليتها نطــاق واليت ــزم مــن م ــا يل وإلجــراء م
  .مجيع أحناء البلد يف
ويف الوقت نفسه، تبقـى قـضية توزيـع املـوارد الوطنيـة بـشفافية وإنـصاف مـن القـضايا                       - ٢٣

فقد أبلََغت احلكومة بعثـة التقيـيم باعتزامهـا اختـاذ إجـراءات ملكافحـة الفـساد، بطـرق                   . اخلطرية
ملؤســسات ســيلزم تعزيــز قــدرة او. مـن بينــها وضــع مدونــة للقواعــد اإلداريــة للقطـاع التنفيــذي  

احلكوميـة علـى االضـطالع بالرقابـة الفعالـة واالسـتفادة مـن إيـرادات الـشركات العامـة، والـيت            
، وســيلزم كــذلك تعزيــز جتــاوب املؤســسات العامــة مــع عمليــات الوطنيــةُتــدَرج يف امليزانيــة  ال

  .مراجعة احلسابات



S/2012/230  
 

12-28579 9 
 

ــق بعــض التحــسينات         - ٢٤ ــن حتقي ــالرغم م ــشريعية، فب ــة الت ــق باهليئ ــا يتعل  يف اهلياكــل وفيم
باضــطالعها زالــت توجــد صــعوبات فيمــا يتعلــق   ، مــا٢٠٠٦األساســية والقــدرات منــذ عــام  

وأفاد املشرعون جلنـة التقيـيم      . مبسؤولياهتا الدستورية من حيث وضع القوانني والرقابة والتمثيل       
ممارسـة  بأنه سيلزمهم املزيد من الدعم الدويل، مشريين إىل أنه ليس باسـتطاعة اهليئـة التـشريعية              

  .التنفيذي بدون توافر املوارد والقدرات الكافيةاجلهاز الرقابة املدنية على 
ويف ضوء هذه اخللفية، اتفق مجيع احملاورين على أنه ال بد من حتقيق املـصاحلة الوطنيـة                   - ٢٥

 يـزال  الهن يف هـذا الـصدد   التوطيد السالم الدائم يف ليربيا، إال أن التقدم احملرز حىت الوقت الر    
عقب كل نزاع أو أزمـة سياسـية        ُتطلق  ورغم املناشدات بتحقيق املصاحلة الوطنية اليت       . احمدود

وأكـد  . ، فإنه ال توجد َبْعد رؤية مشتركة بشأن ما يستتبعه حتقيق ذلـك       ١٩٧٩تقريباً منذ عام    
ة حماورون كثريون، ترديداً لتوصيات جلنة تقصي احلقائق واملصاحلة، أنـه ينبغـي لعمليـة املـصاحل               

اهلادفة اليت تتسم باملصداقية أن تكون أكثر مشـوالً، حبيـث تـضم مجيـع شـرائح اجملتمـع الليـربي،             
وينبغي أن تعاجل على حنو شامل املظامل املعلقة والباقية مبثابة بـؤر لالحتقـان، وتوثيـق مـا حيـدث            

اكل ومن ِقَبل َمن، وتوفري سبل اجلرب حسب االقتضاء، وإنشاء آليات مؤسسية للتـصدي للمـش              
  .لدى نشوئها

وأقــرت احلكومــة بأمهيــة املــصاحلة الوطنيــة، وأطلقــت عــدداً مــن املبــادرات، مــن بينــها    - ٢٦
عمليتا وضع الرؤية الوطنية واستراتيجية احلد من الفقر، ومبادرة املصاحلة الـيت تقودهـا الـسيدة                

 قــوق اإلنــسانغبــوي، وآليــة لالجتماعــات البلديــة تقودهــا اللجنــة الوطنيــة املــستقلة املعنيــة حب   
ــسالم  إطــار  يف ــاء ال ــا لبن ــامج ليربي ــذه      . برن ــيم ه ــى ضــرورة تعم وشــدد حمــاورون كــثريون عل

ويف الوقت نفسه، اعُتبِرت آليات تسوية املنازعات على الـصعيد احمللـي، مثـل جلـان                 . املبادرات
  .السالم يف املقاطعات، أدوات هامة لتوطيد السالم وتعزيز التماسك االجتماعي

 بعثــة التقيــيم أن الــشعب واحلكومــة حباجــة إىل االتفــاق علــى عمليــة للمــصاحلة   وتــرى  - ٢٧
الوطنيــة شــاملة للجميــع، تعــاجل املظــامل القائمــة منــذ أمــد طويــل وتــصحح أيــضاً أوجــه الــنقص    

هذا النهج الـشامل مـسائل األمـن،        سيتضمن  و. اهليكلية اليت تزيد االنقسامات القائمة استفحاالً     
، وإجــراءات مكافحــة )مبــا فيــه القــانون االنتخــايب(لدســتوري، والقــانون والعدالــة، واإلصــالح ا

اإلفالت من العقاب، واإلصالح السياسي، واألخذ بالمركزية السلطة وعدم تركُّزها جغرافيـاً،            
ونظـراً ملـا يـشكله عـدم التـصدي          . األمر الذي يستلزم وجود رؤية واستراتيجية وقيـادة واضـحة         

يف ذلـك    ة تتهدد دوام االستقرار، فإنـه ينبغـي لألمـم املتحـدة، مبـا             هلذه القضايا من خماطر جسيم    
والـشركاء املـاحنون،     لـشعب واحلكومـة، هـي     إىل ا ، أن تعزز الدعم الـذي تقدمـه         بعثتها يف ليربيا  
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استراتيجية وخطة متـسقتني،     وضع للنهوض بعملية شاملة للمصاحلة الوطنية، يف جماالت تشمل       
  .ل اإلصالحات الدستورية والقانونيةوبدعم اإلصالحات اهليكلية، مث

زال  ومير كـل بلـد مـن بلـدان احتـاد هنـر مـانو مبرحلـة انتقاليـة داخليـة بـشكل مـا، ومـا                      - ٢٨
زالت هناك شبكات لالسـتغالل      وما. منها عرضة للتعطُّل بسبب سهولة اختراق حدودها       كلٌّ
صـول إليهــا علـى حــدود   املــشروع للمـوارد الطبيعيــة، وخباصـة يف املنــاطق الـيت يــصعب الو    غـري 

خــدرات واألســلحة مــستمراً، رغــم  جتــار يف املزال اال كــوت ديفــوار وغينيــا وســرياليون، ومــا 
ـــ    أن ــن األنـــشطة اإلجرامي ــبرياً مـ ــاً كـ ــردع كمـ ــة يـ ــود البعثـ ــةوجـ ــو . ة عـــرب الوطنيـ ويبقـــى حنـ

 الجـئ الـذين دخلـوا       ١٩٠ ٠٠٠من الالجئني اإليفواريني وعددهم حـوايل       ،  الجئ ٧٠ ٠٠٠
املؤسـسات الوطنيـة تفتقـر إىل       ولكن  أثناء األزمة اليت تلت االنتخابات يف كوت ديفوار،         ليربيا  

وكمـا ورد يف تقريــري  . القـدرة لفــرزهم بفعاليـة مــن أجـل احلفــاظ علـى الطــابع املـدين للجــوء     
زالـت هنـاك دواع للقلـق الـشديد إزاء وجـود األسـلحة يف منـاطق                  مارس، ما /آذار ٢٩املؤرخ  

زال يـتعني وضـع اسـتراتيجيات        ويف الوقـت نفـسه، مـا      . يا املقاتلني الـسابقني   احلدود، وإزاء نوا  
وقـد أجرَيـت مباحثـات هامـة بـني          . وطنية ملعاجلة املسائل املتعلقة باملرتزقـة واملقـاتلني األجانـب         

حكــوميت كــوت ديفــوار وليربيــا، ويف إطــار اهليئــات دون اإلقليميــة، هبــدف التــصدي لقــضايا    
لعناصــر الوضــع اســتراتيجية إقليميــة للتــصدي ملخــاطر حتركــات   يــة مثــة جهــود جاراحلــدود، و

  .عرب احلدود جتار غري املشروعاملسلحة واألسلحة واال
  

  حالة تنفيذ النقاط املرجعية لنقل مسؤوليات البعثة  -جيم   
، النقـاط   )، املرفـق األول   S/2011/72 (٢٠١١فربايـر   / شـباط  ١٤تضمن تقريري املؤرخ      - ٢٩

 إمتـام   )أ(: ة التالية بالتفـصيل لالسترشـاد هبـا يف مرحلـة نقـل مـسؤوليات البعثـة                املرجعية األساسي 
وتنفيــذ اســتراتيجية وخطــة لتــسليم املــسؤوليات األمنيــة مــن بعثــة األمــم املتحــدة إىل الــسلطات   

 إضفاء طابع مؤسسي على هيكل األمن الوطين مبا يتماشى مع استراتيجية األمـن              )ب(الوطنية؛  
تعزيـز   )د(املؤسسات األمنية الوطنية علـى القـانون والنظـام بطريقـة فّعالـة؛       حفاظ )ج(الوطين؛  

أحنـاء  مجيـع     زيـادة فّعاليـة سـلطة الدولـة يف         )هــ (القدرة الوطنيـة علـى تـأمني احلـدود ومراقبتـها؛            
  .٢٠١١عام يف  إجراء انتخابات وطنية سلمية مقبولة وذات مصداقية )و(ليربيا؛ 

  
  م األمنيةملهااستراتيجية وخطة تسليم ا    

. ، عمليــة مــشتركة لوضــع خطــة انتقاليـــة    ٢٠١٠بــدأت احلكومــة والبعثــة، يف عــام       - ٣٠
وأسفرت تلـك العمليـة، حتـت قيـادة جملـس األمـن الـوطين لليربيـا، عـن إنـشاء آليـات مـشتركة                         

 فــرق عمــل، تغطــي ٤للتخطــيط، تــشمل فريقــا أساســيا مــن كبــار املــسؤولني وفريقــا عــامال و 
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 واكتمـل   . نطاقا املتعلقة باألمن والقانون والنظام وأمن األصول واللوجستيات        اجملاالت األوسع 
منــذ ذلــك احلــني تقيــيم احلالــة وحتديــد املهــام الــيت ستــسلم إىل الــسلطات الوطنيــة، مــع حتليــل     

وتبقت بعـض املهـام ذات األمهيـة، وال سـيما فيمـا يتعلـق بتحديـد األولويـات                   . الثغرات املتبقية 
ثغرات البالغة األمهية اليت جيب سدها قبـل مغـادرة البعثـة، والتوصـل اىل اتفـاق                 وتوفري املوارد لل  

  .مع الشركاء املاحنني بشأن كيفية ملء تلك الثغرات يف حدود زمنية معينة
 املهــام األمنيــة، جــرى االتفــاق  هج الــيت ميكــن اتباعهــا جتــاه تــسليم وبعــد النظــر يف الــنُ   - ٣١
ليات البعثـة األمنيـة بـصورة تدرجييـة، خـالل فتـرة زمنيـة               احلكومة على أن يتم تسليم مسؤو      مع

ولكي يتحقق التوازن بني احلاجة إىل اختبـار القـدرة   . تتناسب مع وترية تنمية القدرات الوطنية    
ة خـارج  دالوطنية على حفـظ األمـن بـصورة فعالـة، والواقـع املتمثـل يف أن سـلطة الدولـة حمـدو             

 للمـسؤوليات   املطـرد  ع النـهج املتبـع بـني التـسليم        ن جيمـ  مونروفيا، جرى االتفاق كذلك على أ     
علــى الــصعيدين اجلغــرايف والــوظيفي، وبــني إرجــاء تــسليم املنــاطق واملهــام األشــد أمهيــة لألمــن  

النـسحاب الفعلـي للبعثـة، ينبغـي        يـا بـشأن ا    ويف ضـوء قلـق شـعب ليرب       . الوطين إىل هنايـة الفتـرة     
  .ةتصحب إعادة تشكيلها استراتيجية اتصاالت قوي أن
ــة مــع احلكومــة، مبــا يف ذلــك        - ٣٢ وجــرت مناقــشة حتــديات اســتمرار تــسليم املهــام األمني

ــادة      ــسنوات الــيت جيــري إعــدادها، وزي ــة املتعــددة ال ــة يف امليزاني ضــرورة إدراج تكــاليف العملي
 الـذي أجرتـه البعثـة والبنـك الـدويل           ،وجـاء يف تقـديرات االسـتعراض      . خمصصات قطاع األمـن   

 مليـون دوالر تقريبـا   ٨٦ا قـدره   تواجـه عجـز  ليربيـا ام يف قطـاع األمـن، أن      مؤخرا لإلنفـاق العـ    
 يف املائـة  ٥اإلنفـاق والبالغـة   السنوات الـثالث املقبلـة، وفقـا للنـسبة املخصـصة حاليـا لـذلك          يف
 مليون دوالر إذا ارتفعت تلك النـسبة        ٢٥الناتج احمللي اإلمجايل، وأن العجز سينخفض إىل         من

وميكن زيادة اخنفاض تلك التكلفة عن طريـق احلـد مـن الوظـائف املزدوجـة             .  يف املائة  ١مبقدار  
والوظائف غري الضرورية، لكن ستتبقى مع ذلك فجوات يتطلب سدها مساعدة شركاء البلـد              

وأوصى بعـض املـشاركني يف احلـوار، يف ذلـك الـصدد، بـأن تراعـي عمليـة التخطـيط                 . الثنائيني
سياسية والتنسيق، وأن تشمل دعم تنمية القـدرة الوطنيـة فيمـا            االنتقالية املشتركة االعتبارات ال   

 يف ذلـك    ،واقترحـت بعثـة التقيـيم     . يتعلق بالتنسيق والتخطيط ملبادرات إصـالح القطـاع األمـين         
بالتعـاون مـع شـركائها، هبـدف تعزيـز       الصدد، أن تنظر احلكومة يف مـسألة عقـد مـؤمتر وطـين،      

ــسياق    اتــساق إصــالح قطــاع األمــن والعمليــة االنت   ــة، مــن خــالل االتفــاق علــى ال ــة األمني قالي
  .راتيجي وترتيب األولويات واخلططوالتوجه االست
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  استراتيجية وبنية األمن الوطين    
يتطلب استمرار العملية االنتقالية إحراز مزيد من التقدم يف جمـال تطـوير قطـاع األمـن                   - ٣٣

. رؤيـة االسـتراتيجية واالسـتدامة املاليـة       يف البلد، الذي اكتنفته التحـديات، حـىت فيمـا يتعلـق بال            
ــسم         ــة للمــساءلة وتت ــة قابل ــة ضــرورة وجــود هياكــل أمني ــة األمني وتؤكــد االســتراتيجية الوطني

لكن اجلهود تركـزت حـىت اآلن علـى تطـوير املؤسـسات األمنيـة بـدون أن يقابـل          . بالدميقراطية
القـــضائية خططـــا وقـــد أعـــدت غالبيـــة املؤســـسات األمنيـــة و . ذلـــك تطـــوير ألطـــر احلوكمـــة

استراتيجية، بدعم من البعثة، لكن آليات املساءلة والتنسيق ال تزال ضـعيفة، وكـذلك إشـراف                
وأشــار كــثري . اللجــان التــشريعيةالــسلطات املدنيــة علــى تلــك املؤســسات، مبــا يف ذلــك رقابــة  

األمنيـة  املشاركني يف احلوار إىل أن عدم وجود رقابة دميقراطية فعالة يـسر قيـام املؤسـسات          من
  . ضد السكان أثناء احلرب األهليةالفاسدة واالستغاللية اليت استخدمت

وقــد حتقــق بعــض التقــدم فيمــا يتعلــق مبعاجلــة مــسألة تعــدد املؤســسات ذات الواليــات    - ٣٤
أغـسطس  /املزدوجة أو غري الضرورية، إثر اعتماد قانون األمن الـوطين واالسـتخبارات، يف آب             

نفيذ أشياء كثرية لتحسني التنـسيق واالتـساق، وخفـض مـا تبقـى              لكن ما زال يتعني ت    . ٢٠١١
وأعرب بعض املـشاركني يف احلـوار عـن ضـرورة إجـراء             . من ترهل يف أوساط تلك الوكاالت     

استعراض وظيفي على نطاق القطاع، هبدف معاجلة مسائل تداخل الواليـات والتوسـع املفـرط        
وعـالوة علـى    . ؤسسات القـضائية واألمنيـة     امل  من لوزارة العدل، وهي اجلهة املسؤولة عن كثري      

ــك، مل تـُـ  ــا يف ذلــك   ذل ــوانني األساســية، مب ــد بعــض الق ــة    سن بع ــانون مراقب ــشرطة وق ــانون ال ق
ومـع أن قـانون الـدفاع       . األسلحة النارية وقانون مكافحة املخدرات وقانون إصـالح الـسجون         

ــام    ــد يف عـ ــوطين اعتمـ ــاع و   ٢٠٠٨الـ ــتراتيجية دفـ ــع اسـ ــشروع وضـ ــزال مـ ــد  ، ال يـ ــة قيـ طنيـ
ومــن الــضروري أيــضا تكثيــف اجلهــود مــن أجــل دفــع عجلــة تطــوير الوكــاالت   . االســتعراض

األمنية، اليت مل حتظ حىت اآلن سوى بقليل من اهتمام الـشركاء الـدوليني، مبـا يف ذلـك مكتـب                     
وباإلضافة إىل ذلـك، يـتعني تعزيـز الـدعم املقـدم      . اهلجرة والتجنس ووكالة مكافحة املخدرات  

 األمن الوطين، الذي يضطلع مبسؤولية التنـسيق وحتديـد األولويـات يف اجملـال األمـين،            إىل جملس 
  .مبا يف ذلك ما الدعم اخلاص بتعزيز قدرة أمانته

  
  م العام على يد املؤسسات الوطنيةفعالية استباب القانون والنظا    

ن حفظ االسـتقرار    برغم التقدم الكبري احملرز، ال تزال وكاالت األمن الليربية عاجزة ع            - ٣٥
وكانت التقييمات املتعلقة بالشرطة الوطنية الليربية هـي أكثـر التقييمـات    . بدون دعم من البعثة 

 مـن أفـرد الـشرطة ونـشرهم،         ٤ ٢٠٠وسـاعدت البعثـة احلكومـة علـى تـدريب           . إثارة لالنتبـاه  
ر إىل أنـه  وبينمـا أشـار معظـم املـشاركني يف احلـوا     .  يف املائة منهم من النـساء ١٧وكانت نسبة   
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 فرد قبل انسحاب البعثة، أكد آخـرون أن حتـسني   ٨ ٠٠٠يتعني زيادة عدد قوات الشرطة إىل    
دت سـوء   دِّومشلت التحديات اليت حُـ    . نوعية خدمات الشرطة أوىل باالهتمام من تعزيز قوامها       

 شروط اخلدمة، الذي حيد من القدرة على اجتذاب األفراد املؤهلني وجتنيدهم واالحتفاظ هبـم؛             
والصعوبات اليت تكتنف بناء اإلطار املؤسسي واالداري لقوات الشرطة؛ وعدم كفايـة وسـائل              
النقــل ومعــدات االتــصاالت واهلياكــل األساســية، وهــي أشــياء مــشتركة بــني مجيــع الوكــاالت   

ولوحظت بعض جوانب التحسن يف تنفيذ املشاريع، لكن معظـم التقـدم احملـرز احنـصر             . األمنية
وبينمـا أدى قيـام آليـات أمنيـة يف احملافظـات إىل تعزيـز التنـسيق             .  قلة املوارد  يف مونروفيا بسبب  

وسط األطراف الفاعلة يف قطاع األمن يف كثري من تلك احملافظـات، فـإن نـشر قـوات الـشرطة               
ــة       ــشرطة اجملتمعي ــزال تنظيمــات ال ــدوريات، وال ت ــة ال ــدر رؤي ــع املقاطعــات، وتن مل يــشمل مجي

شاركني يف احلـوار أن املمارسـات اجملافيـة لـروح االحتـراف املهـين             والحظ كثري من امل   . ضعيفة
وال يـزال هنـاك قلـق بـشأن اسـتخدام      . ضعفت ثقـة اجلمهـور يف خـدماهتا    ألبعض أفراد الشرطة    

  . قوات الشرطة لالضطرابات العامةالقوة املفرطة ضد املدنيني أثناء تصدي
 فـــردا ٣٢١ابعـــة للـــشرطة الوطنيـــة ويبلـــغ عـــدد أفـــراد وحـــدة التـــصدي للطـــوارئ الت   - ٣٦
وقـد أوقفـت عمليـة جتنيـد     .  فـرد ٥٠٠جمموع قوام الوحدة اليت تقـرر مبـدئيا أن تتكـون مـن          من

، نظـرا السـتنفاد جمموعـة املرشـحني املـؤهلني للتجنيـد       ٢٠٠٩املزيد من األفراد للوحدة، يف عـام    
حققـت الوحـدة منـذ ذلـك احلـني          و. والشواغل املتعلقة باألداء وهيكل القيادة وقابليـة االسـتدامة        

ـــ   ــسنا عنـ ــا حــ ــان أداؤهــ ــايت، وكــ ــتقالل العمليــ ــدود  بعــــض االســ ــة احلــ دما نــــشرت يف منطقــ
أجـل   ال تزال تعتمد على دعـم البعثـة مـن         رية، لكنها   اديفوار، يف أعقاب األزمة اإليفو     كوت مع

امــة، ويف ضــوء احلاجــة إىل تعزيــز القــدرة علــى التــصدي لالضــطرابات الع  . االســتجابة الــسريعة
ومت حــىت اآلن تــدريب ونــشر . ٢٠١٠منحــت األولويــة لزيــادة قــوام وحــدة دعــم الــشرطة، يف   

ــراد املــسته  ٦٨١ ــة عــام  فــردا، مــن جممــوع عــدد األف ــرد ١ ٠٠٠، وقــدره ٢٠١١دف بنهاي . ف
 فــرد ٢ ٠٠٠وبينمـا يـرى بعـض املـشاركني يف احلـوار أنـه ينبغـي زيـادة عـدد أفـراد الوحـدة إىل            

 القادمة، من أجل التأهب للحالـة األمنيـة املرتقبـة، أعـرب الـبعض اآلخـر            خالل السنوات الثالث  
عن حتفظات جادة بشأن إمكانية حتقيق هـذا التوسـع الـسريع، بـسبب قلـة املـوارد وعـدم وجـود                      

وختطـط  . مرشحني مـؤهلني وقـصور اهلياكـل األساسـية والقـدرة علـى احلركـة ونقـص األسـلحة                  
ــا   وحــدة دعــم الــشرطة لالنتــشار يف مخــسة م   راكــز قــضائية وأمنيــة إقليميــة، تقــوم حكومــة ليربي

بتشييدها يف إطار برنامج بناء السالم، بغرض مساندة أفراد الشرطة غري املسلحني يف املقاطعـات               
 فـردا يف مركـز غبارنغـان الـذي ال يـزال يف مرحلـة                ٧٠ ـوقد اكتمل النشر األويل لـ     . واحملافظات

ــشييد، يف تــشرين األول  ــوبر /الت ــشرطة واهلجــرة    ، ٢٠١١أكت ــصر ال ــشر عن وينتظــر أن يكتمــل ن
  .مراكز إضافية ٤وسيجري تشييد . ٢٠١٢يونيه /والقضاء والسجون بأكمله، حبلول حزيران
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وقــد حتققــت اجنــازات هامــة يف جمــال بنــاء القــدرات باألكادمييــة الوطنيــة لتــدريب            - ٣٧
. مجيـع الـدوائر األمنيـة     الشرطة، واجلهود جارية من أجل توسيعها لتصبح معهدا لتدريب أفراد           

.  داخــــل املراكــــز اإلقليميــــةوخيطــــط أيــــضا إلنــــشاء وحــــدات للتــــدريب يف موقــــع العمــــل 
ــاألكادمي أن غــري ــدريب  ي ــستطيع ت ــدابري     ٣٠٠ة ت ــة اختــاذ ت ــام، وحــىت يف حال ــرد فقــط يف الع  ف

ــى جــودة          ــشكل ســليب عل ــؤثر ب ــشاركني يف احلــوار أن ي ــا خيــشى بعــض امل اســتثنائية، وهــو م
ولـذلك  .  فرد يف العام ٦٠٠كون احلد األقصى لعدد األفراد الذين ميكن تدريبهم         التدريب، سي 

فـــرد عـــددا  ٨ ٠٠٠سيـــستغرق تنفيـــذ اخلطـــط الراميـــة إىل زيـــادة قـــوام قـــوات الـــشرطة إىل   
  .األكادميية احملدودة السنني، بسبب قدرة من
 ذلـك حتديـد     وُحدِّدت عدة أسباب ألوجه النقص اليت تواجهها قوات الشرطة، مبـا يف             - ٣٨

جوانب القصور يف اإلرشاد الذي يقدمه مستشارو الشرطة التابعني للبعثة، بسبب نقـص عـدد               
وهناك حاجة أيضا لتوفري دعم إضايف كبري من املاحنني جلميع الوكـاالت            . املدربني املتخصصني 

وسـائل  األمنية، من أجل تطوير هياكلها األساسية يف احملافظات واملقاطعات، وتوفري املعـدات و   
. وستتضاعف هذه االحتياجات يف ضـوء العمليـة االنتقاليـة األمنيـة           . النقل واالتصاالت الكافية  

وسيتعني على احلكومة أن تدرج يف ميزانيتها خمصـصات متويـل ال تقتـصر علـى كفالـة الفعاليـة                
ــسية         ــات صــيانة رئي ــذ اســتثمارات وعملي ــضا تنفي ــشمل أي ــل ت ــشرطة فحــسب، ب ــة لل العملياتي

لثنــائيني مليــات التطــوير، ورمبــا يتطلــب ذلــك أن تبحــث احلكومــة مــع شــركائها ا  ومواصــلة ع
  .خيارات تعزيز املساعدة

وجيب أن تصحب تعزيز قدرة املؤسسات األمنيـة جهـود مماثلـة هبـدف تطـوير قطـاعي                    - ٣٩
القــضاء واملؤســسات اإلصــالحية، نظــرا إىل أن اســتمرار ضــعفهما ســيقوض مــصداقية وفعاليــة   

، مبــا يف ذلــك تنميــة قــدرة التــدريب الوطنيــة،   ٢٠٠٣ تقــدم كــبري منــذ عــام  وأحــرز. الــشرطة
. وتطوير إجراءات السجون، وبذل جهود لكفالة االتساق بني نظامي القضاء الرمسـي والعـريف             

ومع ذلـك ال تـزال بعـض الـنظم تواجـه حتـديات مـن قبيـل تقـادم عهـد اإلطـار القـانوين وعـدم                   
 إحــراز تقــدم بطــئ يف جمــال اإلصــالحات التــشريعية وجــود آليــات للمــساءلة، علــى الــرغم مــن

ويزيــد القــصور احلــاد يف القــدرات واهلياكــل     . وتنفيــذ املعاهــدات الدوليــة حلقــوق اإلنــسان    
ونتيجـة   .األساسية وطأة التحديات اليت يواجهها النظام القضائي ونظام املؤسسات اإلصالحية         

ــداد       ــاع أع ــراءات وارتف ــأخر اإلج ــان بت ــسم النظام ــذلك ات ــاطي   ل احملتجــزين يف احلــبس االحتي
  .كتظاظ السجون وحوادث اهلرب منهاوا
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وال تزال اجلهود الرامية إىل معاجلة هذه املسائل جاريـة مـن خـالل مبـادرات حكوميـة                - ٤٠
متنوعــة، لكــن ينبغــي تنفيـــذ أشــياء كــثرية كــي يعمـــل النظــام القــضائي ونظــام املؤســـسات          

. ية االحتكـام إىل القـضاء بـشكل متـساو جلميـع النـاس      اإلصالحية بفعالية من أجل إتاحة إمكان 
وعالوة على ذلك، جيب أن تبدأ اللجنة الوطنية املـستقلة حلقـوق اإلنـسان تنفيـذ مهـام واليتـها                   
بــشكل فّعــال، مــن أجــل التــرويج للمــسائل املتعلقــة حبقــوق اإلنــسان ورصــد االنتــهاكات الــيت  

أ احلكومة التخطيط لتويل املـسؤولية األمنيـة        ويتعني أيضا أن تبد   . يدعى حدوثها والتحقيق فيها   
يف مجيــع املرافــق اإلصــالحية، مبــا يف ذلــك املرفقــان اللــذان تــوفر هلمــا البعثــة اخلــدمات األمنيــة    

ـــ  . حاليــــا ــرابط نظــــم القــــضاء واملؤسـ ــرا إىل تــ سات اإلصــــالحية والــــشرطة، ســــيكون  ونظــ
  .ون بصورة شاملةالضروري أن تعاجل، يف املرحلة املقبلة، مسألة سيادة القان من
  

  القدرة الوطنية ملراقبة احلدود وتأمينها    
ــد         - ٤١ ــة حــدود البل ــة ملراقب ــة القــدرة الوطني ــة يف جمــال تنمي حتققــت بعــض املكاســب اهلام

نقطــة عبــور رمسيــة علــى احلــدود،    ٣٦وينتــشر أفــراد مكتــب اهلجــرة والتجــنس يف   . وتأمينــها
نقطـة عبـور غـري رمسيـة، ويراقـب املكتـب        ١٧٦توجد سوى قدرة حمدودة لنـشر أفـراد يف      وال

وجرى إمـداد املكتـب بأزيـاء رمسيـة         . التحركات عرب احلدود من مواقع استراتيجية داخل البلد       
ــة       ومعــدات ومركبــات ووســائل اتــصاالت أساســية، مــن خــالل الــصندوق االســتئماين للعدال

دة للـدوريات مكونـة     ري إنـشاء وحـ    واألمن التابع لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، بغـرض تيـس             
ــردا وتغطــي  ١٢٨ مــن وبينمــا أحــرز تقــدم   . حمافظــات علــى احلــدود مــع كــوت ديفــوار   ٤ ف
. تنفيذ خطة استراتيجية لتعزيز فعالية التنفيذ واإلدارة، ال يزال إصالح تلك املؤسـسة متعثـرا       يف

 وتقنيـة   وقد تلقى بعض األفراد تدريبا يف غانا، لكن مل تتـوفر حـىت اآلن سـوى مـوارد ماليـة أو                    
. حمدودة لدعم املكتب من قبل الشركاء الدوليني، ومل يسّرح املكتب بعد األفراد غري املـؤهلني              

فر حىت اآلن سوى قدر حمدود مـن الـدعم يف جمـال اإلرشـاد مـن ِقَبـل البعثـة الـيت تـضم                         اومل يتو 
  .اهلجرة  موظفا فقط من موظفي١٦حاليا 
وأعــرب . ٢٠١٤يــة مبهامهــا يف عــام  الليربن أن تــضطلع القــوات املــسلحة  ويتوقــع اآل  - ٤٢

يـة  ووالية القوات املـسلحة الليرب مجيع املشاركني يف احلوار عن وجهات نظر متباينة بشأن دور        
ــا          ــوات حالي ــك الق ــيت ال متل ــات احلــدود ال ــة بعملي ــب املتعلق ــك اجلوان ــا يف ذل ــستقبل، مب يف امل

 فـردا، ويـشمل     ١ ٩٨٢لوقـت الـراهن     ويبلـغ قـوام اجلـيش يف ا       . التدريب واملعدات املناسبة هلـا    
ويرتفـع معـدل التنـاقص الطبيعـي        . ذلك سرية هندسـية والـشرطة العـسكرية وحـرس الـسواحل           

وتـؤدي حمدوديـة    .  يف املائة تقريبا، وتثري مـسألة االنـضباط قلقـا عميقـا            ١٠لألفراد، حيث يبلغ    
ــى فعاليــ       ــاظ عل ــة للحف ــاورات املطلوب ــذ املن ــوارد املتاحــة لتنفي ــدريب وتطــوير  الفــرص وامل ة الت
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وأوشـكت قـوات حـرس الـسواحل الليربيـة املكونـة       . املهارات إىل إعاقة تنمية القوات املـسلحة      
 فردا أن تستقل يف تنفيذ عملياهتا، لكـن يـتعني توسـيع نطـاق دورياهتـا، الـيت تنفـذ مـرة                       ٥١من  

  .واحدة يف كل اسبوعني، لتشمل موانئ أخرى باإلضافة إىل مونروفيا
  

  الدولة يف مجيع أرجاء البلدبسط سلطة     
وخصـصت  . حرز بعـض التقـدم يف جمـال بـسط سـلطة الدولـة يف مجيـع أرجـاء الـبالد                    أُ  - ٤٣

ــع عواصــم احملافظــات ويقــبض املوظفــو    ــة يف مجي ــان إداري ــصورة منتظمــة مب ــاهتم ب ــد . ن مرتب بي
 للغايــة، يفيــة ال تــزال حمــدودة قــدرة الدولــة اإلمجاليــة علــى تقــدمي اخلــدمات إىل املنــاطق الر   أن
وال يـزال   . يتعدى وجـود سـلطة الدولـة حـدود عواصـم احملافظـات يف معظـم منـاطق البلـد                    وال

هناك شعور بعدم الثقة بني السكان واملسؤولني، الذين غالبـا مـا تكـون قـدرهتم حمـدودة بـرغم                     
 وعلى صعيد آخر، يفتقر املسؤولون احملليون بـصفة       . اجلهود الرامية إىل تعزيز احلوكمة الرشيدة     

. عامة إىل القدرة علـى إدارة شـؤون التمويـل وال تكـون حتـت تـصرفهم سـوى مـوارد حمـدودة              
ــات للتنــ       ــشاء آلي ــدء اجلهــود مــن أجــل إن ــرغم مــن ب ــى ال ــى مــستوى احملافظــات،  وعل سيق عل

ذلك آليات لتنسيق الشؤون األمنية، فقد ظلت فعاليتها حمدودة بسبب اقتـصار التسلـسل         يف مبا
  .اإلداري على مونروفيا

ــاير، اعتمــدت احلكومــة الــسياسة الوطنيــة للحكــم الالمركــزي،   /ويف كــانون الثــاين  - ٤٤ ين
ووضـــعت بـــذلك اخلطـــوط األوليـــة إلصـــالح احلوكمـــة يف اجملـــاالت اإلداريـــة والـــسياسية        

وتتمثـل األولويـات االبتدائيـة يف ترشـيد اهلياكـل           . ٢٠٢٠واالقتصادية، خالل الفترة حىت عـام       
نوين وتعزيــز املؤســسات احملليــة وحتــسني قــدرهتا علــى إدارة الــشؤون   احملليــة وتأســيس إطــار قــا 

ــا الــوطين املتعلــق     . املاليــة وجيــري تــوفري الــدعم الــتقين لتلــك الــسياسة مــن خــالل برنــامج ليربي
ــه      ــغ ميزانيتـ ــذي تبلـ ــة، الـ ــة احملليـ ــة والتنميـ ــتركت   ٥٠بالالمركزيـ ــذي اشـ ــون دوالر، والـ  مليـ

ومـــع أن ذلـــك الربنـــامج الـــوطين .  واألمـــم املتحـــدةتـــصميمه احلكومـــة واالحتـــاد األورويب يف
.  حمافظــات٩سيــشمل مجيــع احملافظــات يف هنايــة املطــاف، فهــو ينفــذ اآلن بــصورة جتريبيــة يف   

وعالوة على ذلـك، جيـري العمـل علـى تنفيـذ عـدة مبـادرات تتعلـق بنـاء القـدرات يف القطـاع                         
 مليـون دوالر لربنـامج دعـم        ٤٤,٥ قـدره    وتوفر الوكالة األمريكية للتنمية الدولية متـويال      . العام

احلكومــة واإلدارة االقتـــصادية ذي اخلمـــس ســنوات، الـــذي يهـــدف إىل دعــم تعزيـــز مراقبـــة    
كترونيــة للمــصرف املركــزي، وتعزيــز الــنظم  وإدارهتــا، وإعــداد نظــم مــدفوعات إل االمتيــازات 

  .اإلدارية، وتوفري الدعم لألجهزة اإلدارية يف احملافظات
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 بالضعف، وخباصة يف اجلنـوب الـشرقي الـذي يكـاد            ليربيااهلياكل األساسية يف    وتتسم    - ٤٥
ويعتمـد موظفـو احلكومـة وأفـراد        . يستحيل الوصول إليه عرب الطـرق الربيـة يف موسـم األمطـار            

األمن على البعثة يف الوصول إىل هناك، بينما تقوم البعثة أيضا ببعض أعمال الصيانة كي تظـل                 
وجيــري العمــل علــى تنفيــذ بــرامج لتعزيــز . ة مــن أجــل تنفيــذ عملياهتــاالطــرق الرئيــسية مفتوحــ

 لكــن هــذه األشــياء تتقــدم بــبطء اهلياكــل األساســية لقطــاع النقــل وإعــداد إطــار مؤســسي لــه، 
وسـيتعني  . تتـيح إمكانيـة الوصـول إىل مجيـع احملافظـات طـوال العـام، يف املـستقبل القريـب                    ولن

 مناقـشات مـع شـركائها بـشأن إجيـاد بـدائل لتعزيـز             مـن مث، الـشروع يف إجـراء        ،على احلكومـة  
  .الوصول إىل أجزاء البلد الداخلية، متهيدا النسحاب البعثة إمكانية

  
  إجراء انتخابات وطنية سلمية ومقبولة وموثوق هبا    

النقطــة  أعــاله، وجــدت بعثــة التقيــيم أن ٨ إىل ٢الفقــرات مــن  علــى حنــو مــا تقــدم يف  - ٤٦
لكـن نظـرا للجـدل الـدائر حـول كـل حـدث انتخـايب،                . نتخابات قد حتقـق    املتعلق باال  املرجعية

والذي خففت حدتـه جهـود األطـراف الفاعلـة الدوليـة، أكـد كـثري مـن املـشاركني يف احلـوار                       
على الضرورة امللحة إلجراء اإلصالحات، مبـا فيهـا اإلصـالحات الدسـتورية واالنتخابيـة، الـيت                 

هـة االنتخابـات وجهـود الـدعم الراميـة إىل تعزيـز قـدرة               من شأهنا أن تعزز مفاهيم شـفافية ونزا       
  .األحزاب السياسية وترسيخ النظام احلزيب

  
  التعديالت املقترحة على البعثة  - رابعا  

 بعيدة عن حتقيق حالة أمنيـة مـستقرة عـن طريـق مؤسـسات أمنيـة وطنيـة                   ليربياال تزال     - ٤٧
مل تـصل أيـة مؤسـسة أمنيـة يف البلـد          و. قادرة على حفظ األمن مبعزل عن عملية حفـظ الـسالم          

ــق       ــة تواجــه حتــديات فيمــا يتعل ــزال احلكوم ــايت، وال ت ــة االســتقالل العملي حــىت اآلن إىل مرحل
ولذلك يوصى، يف ظل حمدوديـة التقـدم احملـرز جتـاه       . بتطوير هذه املؤسسات وكفالة استدامتها    

عـاد   احلالة األمنية الـسائدة، بـأن ي     للعملية االنتقالية، باالقتران مع هشاشة     النقاط املرجعية حتقيق  
تـــدرجيي، وأن تتناســـب التخفيـــضات تيجية االنـــسحاب التـــشكيل البعثـــة علـــى أســـاس اســـترا

  .التقدم يف بناء القدرات الوطنية مع
  

  العنصر العسكري    
علــى غــرار مــا جــرى توضــيحه يف تقــاريري الــسابقة، أدت التعــديالت املدخلــة علــى     - ٤٨

ــسكري يف  ــة العـ ــام عنـــصر البعثـ ـــ ٢٠٠٦ عـ ــافة إىل التخفيـــضات ال ــرة يت، إضـ  جـــرت يف الفتـ
 فـردا مـن العـسكريني       ١٥ ٢٥٠، إىل تقليص القوات التابعة للبعثة مـن         ٢٠١٠ إىل   ٢٠٠٧ من
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 كتائــب مــشاة منتــشرة ٧ة البعثــة قــو وتــضم.  فــردا٧ ٩٥٢إىل القــوام املــأذون بــه اآلن البــالغ 
؛ ومقـر قيـادة القـوة    ) فـردا ٥ ١٥٦(تيبـة  قطاعني، مبا يف ذلك قوة للتدخل الـسريع حبجـم ك      يف
  . مراقبا عسكريا١٣٣؛ و ) فردا٢ ٥٧٩(؛ ووحدات التمكني )من ضباط األركان ٤٨(

وأجرت بعثة التقييم، أثناء إعـداد توصـياهتا للمرحلـة املقبلـة مـن انـسحاب عنـصر البعثـة                 - ٤٩
لتهديـدات األمنيـة   العسكري، تقييما دقيقا للتهديدات، وفحصت قدرة احلكومـة علـى مواجهـة ا      

بــشكل فعــال، وحللــت موقــف العنــصر العــسكري للبعثــة وتــشكيله، واستعرضــت الــدروس          
ولذلك يوصـي، بنـاء علـى التهديـدات احلاليـة واملتوقعـة،        . املستفادة من التعديالت السابقة للقوة    

 ا كتائب مشاة مع قوات التمكني املرتبطـة هبـ         ٤اليت ليس من بينها أي هتديد عسكري، بأن تعاد          
ــا ــاء إىل أوطاهن ــن آب    ٤ ٢٠٠، أي زه ــرة م ــالث مراحــل، خــالل الفت ــى ث ــرد، عل أغــسطس / ف

 فـردا تقريبـا،   ٣ ٧٥٠، حبيث تتبقى يف البعثة قوة عسكرية قوامها     ٢٠١٥يوليه  / إىل متوز  ٢٠١٢
مبا يف ذلك الكتائب املقدمة من بلدان اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا وعناصـر الـتمكني                

 عملياهتـا  يت مل تعـد البعثـة حتتـاج إليهـا يف          وميكن أن تعاد املعدات العـسكرية الرئيـسية الـ         . املناسبة
 طـائرات هليكـوبتر، ميكـن نقلـها اىل عمليـة        ٣، مبا يف ذلك وحدة طريان مكونـة مـن           إىل أوطاهنا 

  .مارس/آذار ٢٩األمم املتحدة يف كوت ديفوار، وفقا للتوصية الواردة يف تقريري املؤرخ 
عني أن يعــاد تــشكيل البعثــة بــصورة تدرجييــة خــالل تلــك الفتــرة، وأن تعــزز قــدرة ويــت  - ٥٠

دوديــــة، وخباصــــة علــــى احلــــدود  املتبقيــــة يف مونروفيــــا وعلــــى طــــول املنــــاطق احل  القــــوات
ويتعني أيضا أن تتخذ البعثة هيئة متنقلـة وأن متلـك القـدرة علـى االسـتجابة                 . ديفوار كوت مع

حتفاظ جبميع طائرات اهلليكوبتر العـسكرية اخلدميـة احلاليـة،          السريعة، الشئ الذي يستدعي اال    
يف مجيـع احملافظـات عنـد الـشروع         على أن يؤخذ يف االعتبار أن البعثة لـن تكـون لـديها قـوات                

وينبغــي التــشاور مــع احلكومــة واألطــراف املــؤثرة املعنيــة األخــرى، . تنفيــذ تلــك املقترحــات يف
  .ار البعثةبشأن أية تغيريات هامة يف مواقع انتش

تعلقـة بعمـل ترتيبـات مـستقبلية        ويوصي باإلضـافة إىل ذلـك، باستكـشاف اخليـارات امل            - ٥١
ضوء تقليص حجم البعثة، نظرا إىل أنه يتعني االتفـاق مـسبقا علـى شـكل ومتويـل أي خيـار         يف

وميكــن االســتفادة، حــسب االقتــضاء، مــن خيــارات التعزيــز الــسريع للبعثــة مــن جانــب   . منــها
مم املتحدة يف كـوت ديفـوار، مـن خـالل ترتيبـات التعـاون فيمـا بـني البعثـات، وفقـا                       عملية األ 

  .والقرارات الالحقة ذات الصلة) ٢٠٠٥ (١٦٠٩لقرار جملس األمن 
  

  عنصر الشرطة    
، يف ضـوء التحـديات      ٢٠٠٨جرى جتميد خفض عنصر الشرطة التابع للبعثة منذ عام            - ٥٢

ــة مــستق    ــاء قــوة شــرطة وطني ــاالــيت تعتــرض بن ويبلــغ قــوام عنــصر الــشرطة املــأذون   . لة عملياتي
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ــه ــشمل  ١ ٣٧٥ ب ــردا، وي ــشارا، و ٤٩٨ ف ــردا يف ٨٤٥ مست ــشكلة،   ٧ ف  وحــدات شــرطة م
  . من ضباط السجون٣٢ و

ونظرا إىل عـدم وجـود قـدرة وطنيـة للحفـاظ علـى النظـام العـام، يوصـى بعـدم خفـض                     - ٥٣
دخــال تعــديالت علــى أولويــات  عنــصر الــشرطة التــابع للبعثــة، لكــن ســيكون مــن الــضروري إ  

اإلرشاد لدى دوائر األمن الوطنية، وال سيما دائريت الشرطة واهلجـرة، بغـرض تعجيـل تأهبـهما                  
ويوصي كذلك بزيادة عدد وحدات الشرطة املشكلة التابعة للبعثـة          . لتحمل املسؤوليات األمنية  

 مـن أجـل بنـاء الثقـة      وحدات،٧ وحدات إضافية فوق قوامها احلايل املكون من  ٣مبا يصل إىل    
وسط السكان وختفيف اآلثار احملتملة ألي فراغ أمين ينتج عن انسحاب قوات البعثة، يف ضـوء                

وسـيجري تقـدير االحتياجـات بـشكل        . حمدودية قدرة الـشرطة الوطنيـة علـى مكافحـة الـشغب           
  .دقيق على أساس تطورات األوضاع خالل مرحلة االنسحاب العسكري

سـتثمارات الكـبرية الـيت نفـذت يف جمـال تطـوير الـشرطة الوطنيـة،                 وعلى الرغم مـن اال      - ٥٤
اخلطرية مزيدا مـن التنـسيق وتعزيـز جهـود مجيـع الـشركاء، مبـن فـيهم                   تتطلب جوانب القصور  

وســيكون مــن الــضروري . حكومــة ليربيــا وقيــادة الــشرطة الوطنيــة والبعثــة والــشركاء املــاحنون
طة للبعثة خرباء استـشاريني مـؤهلني، ألغـراض الرصـد     أيضا أن توفر البلدان املسامهة بأفراد شر 

التخطيط والتنظيم؛ واملوارد البـشرية؛ واإلدارة؛ واإلعـالم؛        : يف جماالت األولويات، اليت تشمل    
والطب الشرعي؛ والتحقيقات اجلنائية، واجملاالت املتخصصة ملكافحة اجلـرائم والتحقيـق فيهـا،           

م علــى نــوع اجلــنس؛ وحتليــل اجلــرائم والبيانــات؛   مبــا يف ذلــك العنــف اجلنــسي والعنــف القــائ  
  .واملخابرات؛ وإدارة احلدود؛ والشؤون الداخلية؛ ومعايري االحتراف؛ وإدارة املشاريع

  
  العنصر املدين    

يتعني على البعثة، من أجل دعم األولويـات الناشـئة يف ليربيـا، إدخـال تعـديالت علـى                     - ٥٥
التخطــيط  :عدة حمــسنة، وخباصــة يف جمــاالت  عنــصرها املــدين كــي يــتمكن مــن تقــدمي مــسا      

االستراتيجي وإدارة العملية االنتقالية؛ واملصاحلة الوطنية، مبـا يف ذلـك اإلصـالحات الدسـتورية      
وعمليــة تطبيــق الالمركزيــة؛ والــدعم االســتراتيجي والــتقين ألغــراض تطــوير القطــاعني األمــين    

 مؤســسات الدميقراطيــة وتبــسط وستواصــل البعثــة أيــضا دعــم احلكومــة كــي تعــزز. والقــضائي
ومن الـضروري أن يكـون لألمـم املتحـدة وجـود      . سلطتها وتوفر خدماهتا يف مجيع أرجاء البلد  

  .بري لبناء الثقة ضمن أشياء أخرىمدين على نطاق البلد، كتد
ــة وفريــق األمــم املتحــدة القطــري عمليــة حتديــد املــسؤوليات املدنيــة       - ٥٦ وقــد بــدأت البعث

. الفريق القطري حاليا تقييما للقدرات يتركز اهتمامه علـى حتديـد املزايـا النـسبية             للبعثة، وينفذ   
 يكــون الفريــق القطــري يف وضــع ميكنــه مــن النــهوض بــاجلزء أالبيــد أن بعثــة التقيــيم رّجحــت 
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ولــذلك ينبغــي أن يركــز التخطــيط علــى نقــل الوظــائف إىل   . األكــرب مــن املهــام املدنيــة للبعثــة 
 ويــتعني علــى الفريــق . ريهــم مــن الــشركاء غــري التــابعني لألمــم املتحــدة  الــشركاء الليــربيني وغ

  .القطري أيضا النظر يف االحتياجات اللوجستية املتعلقة بتنفيذ الربامج بعد انسحاب البعثة
  

  االعتبارات املتعلقة بالدعم    
 أكتوبر من كل عـام،    /مايو إىل تشرين األول   /يشكل موسم األمطار الذي ميتد من أيار        - ٥٧

حتديات مميزة للبعثة فيما يتعلـق باالحتياجـات اللوجـستية، نظـرا إىل أن الطـرق الربيـة يف ليربيـا                     
تكــون غــري صــاحلة للــسري وال تــسمح بــإجراء حتركــات لوجــستية كــربى، وتكــون العمليــات    

ويشكل هذا حتديا فيما يتعلـق بتنفيـذ تعـديالت          . اجلوية أيضا حمدودة بشكل كبري نتيجة لذلك      
 ويــصبح مــن الــضروري تــوخي احلــرص     تــشكيل البعثــة علــى وجــه اخلــصوص،    رئيــسية يف 

التخطيط وترتيب عمليات اإلعادة إىل الوطن، وإعادة تشكيل الوحدات ونشرها علـى حنـو               يف
ى البعثـة، يف ضـوء      ويـتعني علـ    .يسمح بـأكرب قـدر مـن احلركـة خـالل موسـم اجلفـاف القـصري                

عديالت والنهوض بأعبـاء عملياهتـا اللوجـستية    ستية لتحريك القوات وتنفيذ التالتحديات اللوج 
العادية، أن حتتفظ بقدرات متكينية حيوية، تشمل القدرة على رفع األمحـال الثقيلـة وغـري ذلـك       

  .من القدرات اجلوية، وقدرة النقل البحري، والقدرة اهلندسية، واملرافق الطبية
ملتعلقة بالتصفية املـستقبلية،    وقد شرعت البعثة، كجزء من استراتيجيتها طويلة األجل ا          - ٥٨

. تنفيذ أنشطة إلصحاح البيئة، جبانب شطب املعدات اململوكة لألمـم املتحـدة والـتخلص منـها               
وقامت البعثة واحلكومة، من خالل الفريق العامـل املـشترك املعـين بالعمليـة االنتقاليـة، بتحديـد                  

ــصلة الــيت ســتتوقف عقــب انــس    ــةالوظــائف اللوجــستية ذات ال ، واملهــام الــيت جيــب  حاب البعث
ت الـيت   آطلبـت احلكومـة أيـضا تـسليمها املنـش         و. تضطلع هبا احلكومة، والثغرات يف املـوارد       أن

  .يتم إخالؤها أثناء ختفيض البعثة
  

 سالمة املوظفني وأمنهم    

ما زالت االضطرابات األهلية واجلرمية تشكالن هتديدا رئيـسيا ملـوظفي األمـم املتحـدة                 - ٥٩
مـل احلكومـة املـسؤولية األوليـة        وتتح. ربيـا، وميثـل الـسطو املـسلح اجتاهـا متزايـدا           العاملني يف لي  

كفالــة أمــن وســالمة مــوظفي األمــم املتحــدة وممتلكاهتــا، ولكنــها مــا زالــت بــصدد تطــوير   عــن
وجيري حاليا ختفيف أثر املخاطر علـى مـوظفي األمـم املتحـدة املـدنيني بوجـود قـوات                   . قدراهتا

تلـك   لـن تعـود      ،ن يبـدأ االنـسحاب املوصـى بـه        ؛ ولكـن مـا أ     يع أحناء البلـد   البعثة املنتشرة يف مج   
ويف إطـار بعثـة التقيـيم، أجـري تقيـيم أمـين كامـل               . املظلة األمنية ممتدة لتشمل مجيع املقاطعات     

لتحديــد ماهيــة الترتيبــات األمنيــة البديلــة للمــدنيني املطلــوب وضــعها يف منــاطق ال توجــد فيهــا 
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م املتحـدة يف ليربيـا، وذلـك كـي يتـسىن لألمـم املتحـدة أن حتـافظ علـى                     قوات تابعـة لبعثـة األمـ      
ويف هــذا الــصدد، تــشمل تــدابري التخفيــف وضــع  .  يف مجيــع أحنــاء البلــدللعنــصر املــدينوجــود 

معايري العمل األمنية الدنيا املنقحة يف املناطق اليت ال ُتوجد فيها قوات تابعة لبعثة األمم املتحـدة              
 . قدرة األمم املتحدة على توفري األمن للمدنينييف ليربيا، وتعزيَز

  
 مالحظات  - خامسا 

ــا يف مرحلــة مــا بعــد    ٢٠١١عــام تعــد انتخابــات   - ٦٠ ، وهــي ثــاين انتخابــات جتريهــا ليربي
.  يف ليربيـا نتعـاش يف مرحلـة مـا بعـد انتـهاء الـرتاع      االالرتاع، معلمـا رئيـسيا علـى طريـق حتقيـق           

اركته الـسلمية يف العمليـة الدميقراطيـة، وعلـى اللجنـة الوطنيـة              وأود الثناء على شعب ليربيا ملـش      
اء الـذي   وأرحـب كـذلك بالـدور البنّـ       . لالنتخابات لنجاحها يف تنظـيم االنتخابـات واالسـتفتاء        

ســيما  اتيــة إلجــراء انتخابــات ســلمية، والؤاضــطلع بــه شــركاء ليربيــا الــدوليون يف هتيئــة بيئــة م
 .قيا ومجيع املنظمات اليت وفرت مراقبني دولينياجلماعة االقتصادية لدول غرب أفري

 اجلـراح   تـضميد ومع ذلك، فقد أكد اجلدل الذي رافق العمليـة االنتخابيـة احلاجـة إىل                 - ٦١
 التصورات املتعلقـة بـشرعية االنتخابـات        حتسِّنالوطنية، بوسائل منها مواصلة اإلصالحات اليت       

تعني أن تـضطلع املؤسـسات الدميقراطيـة مثـل          وبـنفس القـدر، يـ     . ونزاهتها وشفافيتها ومشوليتها  
أحزاب املعارضة املتمكنة ووسائل اإلعالم احلرة بـدور هـام يكفـل أن يكـون جلميـع الليـربيني،                   

 النـسيج الـسياسي واالجتمـاعي       تكـوين بصرف النظر عن آرائهم السياسية، مصلحة كـربى يف          
 .واملؤسسي للبلد

 واالنتعـاش االقتـصادي والتقـدم االجتمـاعي،         وقد حتقق الكثري من أجل تعزيـز الـسالم          - ٦٢
غـري أن املكاسـب     .  جونـسون سـريليف    ةوتوطيد أواصر التعاون اإلقليمي يف ظـل قيـادة الرئيـس          

اليت حتققت حىت اآلن ما زالت هـشة وسـتظل عرضـة للتراجـع مـا مل جتـد األسـس االجتماعيـة                       
ويتطلـــب بنـــاء . ينيوالـــسياسية للحكـــم طريقـــا للوصـــول إىل فهـــم مـــشترك بـــني مجيـــع الليـــرب

ــة، وبــشكل خــاص يف قطــاعي األمــن وســيادة القــانون،      مؤســسات تتــسم باملــصداقية والفعالي
. إحراز تقدم بالتغلـب علـى األسـباب اجلذريـة للـرتاع يف ليربيـا، مبـا فيهـا االخـتالالت اهليكليـة              

 ولــذا، ر مجيــع أصــحاب املــصلحة قــدرا كــبريا مــن اإلرادة الــسياسية وااللتــزام،بــد أن ُيظهِــ وال
 مــن جهــود ترمــي إىل تعزيــز أســس  ُيبــذلفــإنين أدعــو شــعب وحكومــة ليربيــا إىل مواصــلة مــا  

الدميقراطيــة، وأدعــو الــشركاء الــدوليني إىل مواصــلة الــسري علــى نفــس املنــوال يف ليربيــا ودعــم  
 .اجلهود الوطنية الرامية إىل هتيئة الظروف الالزمة لتوطيد أسس السالم الدائم وحتقيق التنمية
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 شـعب وحكومـة ليربيـا املـصاحلة الوطنيـة يف صـلب              واآلن قد حان الوقت لكـي يـضع         - ٦٣
عملية الـسالم، حيـث إن احلفـاظ علـى الـسالم، الـذي حتقـق بـشق األنفـس، يتطلـب التـصدي                        

. البلـــدالـــيت ســـامهت يف تـــأجيج الـــرتاع يف الـــيت قـــد تكـــون خالفيـــة ذاهتـــا وسائل املـــملعاجلـــة 
لية تشاركية تشمل طائفة واسعة مـن أصـحاب املـصلحة املعنـيني             ُيعترب الدخول يف عم    ،مث ومن

، مبـا يف ذلـك اجملتمـع        اولذا، أود أن أحث مجيع مواطنني ليربيـ       . أمرا بالغ األمهية يف هذا الصدد     
املدين واألحزاب السياسية والزعماء التقليديون والدينيون والـسياسيون، إىل االشـتراك يف بـذل              

إىل توافق وطين بشأن املسائل اهلامـة مثـل اإلصـالح الدسـتوري     جهود متواصلة هبدف التوصل  
. واألخـذ بالالمركزيـة وحتقيــق األمـن وإمكانيــة الوصـول إىل العدالـة واحتــرام حقـوق اإلنــسان      

وأدعو كذلك إىل إعادة تفعيـل اللجنـة الوطنيـة املـستقلة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان، حبيـث تكـون                
 .كُلفت هباقادرة على الوفاء باملسؤوليات اليت 

ويعتمد استمرار االستقرار يف ليربيا أيضا على تطور الوضع يف املنطقة دون اإلقليميـة،                - ٦٤
وتنمية القدرات الوطنية واإلقليمية ملواجهة التهديـدات دون اإلقليميـة الـيت يتعـرض هلـا الـسالم           

 املتحـدة، بوسـائل     وأود أن أؤكد جمـددا اسـتعداد األمـم        . واألمن، واليت ما زالت تثري قلقا بالغا      
منها وجودها يف غرب أفريقيا، لدعم املبادرات اليت طُرحت وتعززت يف إطـار احتـاد هنـر مـانو                  

 .واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا

وإنين أرحب مبا أُحرز حىت اآلن من تقدم يف عملية التخطيط لنقل املسؤليات األمنيـة،                 - ٦٥
ا وقد مت االتفاق على اتباع هنـج اسـتراتيجي لتنفيـذ تـسليم              أم. مبشاركة بناءة من حكومة ليربيا    

املسؤوليات األمنية يف البعثة إىل السلطات الوطنية، فـسيلزم وضـع خطـة تفـصيلية ذات جـدول       
ولكـي تكـون عمليـة التخطـيط        . زمين واضح، وتتضمن كـذلك اسـتراتيجية فعالـة لالتـصاالت          

 يف احلـسبان حتـديات عريـضة تتجـاوز مـسألة            للمرحلة االنتقالية مـستدامة، ينبغـي هلـا أن تأخـذ          
ويتطلــب هــذا األمــر .  وســيادة القــانون، وكــذلك اإلطــار الــسياسي احلوكمــةاألمــن، وتــشمل 

توسـيع الفـرص    ووجود قيادة قوية وتـوفري مزيـد مـن املـوارد إلصـالح نظـام العدالـة وتطـويره،                    
ــصه مــن ال      ــه، وختلي ــه واالســتفادة من ــام الــسكان للوصــول إلي فــساد، ومــن القــوانني  املتاحــة أم

ــسجون     ــة احتياجــات نظــام ال ــه تلبي ــة، ويف الوقــت ذات ــضاالتمييزي ــع أصــحاب  .  أي وأدعــو مجي
 األطــراف والــشركاء  واملــصلحة، مبــا يف ذلــك احلكومــة واألمــم املتحــدة والــشركاء املتعــدد       

فعـل،  ، إىل تعزيز جهودها يف تلك اجملاالت، وذلك بالبناء على أطـر العمـل القائمـة بال                ونالثنائي
وسُتجري بعثـة األمـم املتحـدة    .  يف البلدمبا يف ذلك برنامج بناء السالم وبرنامج العدالة واألمن   

تعديالت داخلية مالئمة، وأوصي بأن تكون هلا والية حمـددة تتعلـق بتقـدمي الـدعم إىل الـشعب              
حلة واحلكومة مـن أجـل املـضي قـدما يف تنفيـذ األولويـات الـيت جـرى حتديـدها، مبـا فيهـا املـصا                  

الوطنية واإلصالح الدستوري واألخذ بالالمركزية، مـع تعزيـز دعمهـا املقـدم إىل قطـاع األمـن          
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املــساعي بــذل وسيواصــل ممثلــي اخلــاص املــشاركة يف . واإلصــالحات املتعلقــة بــسيادة القــانون
 .احلميدة دعما هلذه العمليات احليوية والعمليات األخرى

سكري، إال أن البلـد مـا زال يواجـه حتـديات كـبرية      ومل تعد ليربيا تواجه أي هتديـد عـ          - ٦٦
تـؤدي إىل زعزعـة     ميكـن أن    ، فضال عن وجود عوامل أخرى       الوطينبسبب حمدودية قدرة أمنه     

ولذا أوصي بإجراء ختفيض تدرجيي للبعثـة مبـا يقـرب           . االستقرار جرى حتديدها يف هذا التقرير     
، وبعـد ذلـك     ٢٠١٥ و   ٢٠١٢ علـى ثـالث مراحـل بـني عـامي            من أفراد القوات   ٤ ٢٠٠من  

 .من أفراد القوات ٣ ٧٥٠يتبقى وجود يبلغ قوامه حوايل 

وتــساورين شـــواغل إزاء التحــديات الـــيت واجهـــت بنــاء قطـــاع أمــن وطـــين يتـــصف       - ٦٧
 ومجيع شركائها إىل مضاعفة جهودهـا لبنـاء أجهـزة           ابالدميقراطية واملهنية، وأدعو حكومة ليربي    

ويف ضــوء اســتمرار هــذه    . بيــة فعالــة تتمتــع بثقــة الــسكان     أمنيــة قويــة، تــدعمها آليــات رقا   
 مستـشارا   ٤٩٨بعثة بقوام قوته احلالية البالغ      الالتحديات، أوصي بأن حيتفظ عنصر الشرطة يف        

 ضابطا موزعني على سبع وحدات من الشرطة املـشكلة، وأن يـؤذن بإضـافة مـا يـصل        ٨٤٥ و
. لـى مـدى الـسنوات الـثالث املقبلـة         إىل ثالث وحدات شرطة مشكَّلة إضافية حسب احلاجة ع        

رطة وأود أن أكرر مناشـديت الـسابقة إىل البلـدان املـسامهة بقـوات شـرطة بـأن تقـدم ضـباط شـ                       
 .ذوي اخلربة واملهارات املتخصصة املطلوبة إىل بعثة األمم املتحدة يف ليربيا من

ل بعثــة وســيجري اســتعراض احلالــة بــصورة منتظمــة لتقيــيم تنفيــذ عمليــة إعــادة تــشكي   - ٦٨
 ،ومبجــرد إمتــام املرحلــة التاليــة مــن االنــسحاب العــسكري للبعثــة       . األمــم املتحــدة يف ليربيــا  

، أوصي بإجراء مزيد مـن التقيـيم الـشامل الـذي يتـيح وضـع توصـيات             ٢٠١٥منتصف عام    يف
بعثة وخيارات الوجود احملتمل الذي سيخلفها، استنادا إىل احلالة يف البلد وبنـاء علـى               الملستقبل  

 . ُيحرز من تقدم يف عملية بناء القدرات الوطنية للحفاظ على السالم واألمنما

وإنين أرحب بالشراكة القوية بني األمم املتحـدة وحكومـة ليربيـا، الـيت أتاحـت حتقيـق                    - ٦٩
وستواصل بعثـة األمـم املتحـدة يف ليربيـا الـسعي لتحقيـق اهلـدف             . كثري من املكاسب حىت اآلن    
 جملــس األمــن، املتمثــل حتديــدا يف مــساعدة ليربيــا علــى حتقيــق حالــة االسـتراتيجي الــذي حــدده 

استقرار أمين مبؤسسات أمنية وطنية قادرة مبفردها على حفظ االستقرار مبعزل عن بعثـة حفـظ                
تحتاج أيضا إىل تلقي دعم مـستمر علـى املـدى البعيـد لتطـوير            سومع ذلك، فإن ليربيا     . السالم

نبغي هلا أن تبـدأ منـذ اآلن يف استكـشاف الترتيبـات الثنائيـة            هذه املؤسسات واحلفاظ عليها، وي    
البعثــة، ويف الوقــت ذاتــه ينبغــي أو اإلقليميــة الالزمــة لتقــدمي الــدعم إليهــا اســتعدادا النــسحاب  

بعثة ما تضطلع به من تنـسيق للمـساعدات الدوليـة هبـدف تعزيـز متاسـك التـدخالت               التعزز   أن
 .يف اجملاالت ذات األولوية احلامسة
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ليربيــا، الــسيد لويف اخلتـام، أود أن أعــرب عــن خـالص امتنــاين ملمثلــي اخلـاص باإلنابــة      - ٧٠
مـــصطفى ســـوماري، والرجـــال والنـــساء العـــاملني يف البعثـــة وفريـــق األمـــم املتحـــدة القطـــري 

وأود أيـضا أن أعـرب عـن تقـديري       . اللتزامهم بدعم اجلهود املبذولـة لتوطيـد الـسالم يف ليربيـا           
رغريته لوي، اليت عملت بصورة رائعـة يف منـصب ممـثليت اخلاصـة يف ليربيـا ملـدة                   للسيدة إلني ما  

وأود كذلك أن أتقدم بالشكر إىل مجيع البلدان املسامهة بقوات وبأفراد شـرطة،             . أربع سنوات 
ــا، واالحتــاد األفريقــي، وفريــق االتــصال الــدويل      وإىل اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقي

ة بناء الـسالم، واملنظمـات اإلنـسانية، واجلهـات املاحنـة الثنائيـة واملتعـددة                ، وجلن حلوض هنر مانو  
األطــراف، فــضال عــن املنظمــات غــري احلكوميــة، علــى كــل مــا قدمتــه هــذه اجلهــات مــن دعــم 

  .يقدر بثمن ومسامهات مهمة ال
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 املرفق
  قوام األفراد العسكريني وأفراد الشرطة: بعثة األمم املتحدة يف ليربيا    

  )٢٠١٢أبريل /نيسان ٢ حىت(
  
     العنصر العسكري  

  البلد
ــون املراقبـــــــــــ
  اجملموع  أفراد القوات  ضباط األركان  العسكريون

الــشرطة  وحــدات
  الشرطة املدنية  املشكَّلة

٤٨صفرصفر٤ اإلحتاد الروسي
صفر١٣صفر٩٤ إثيوبيا

١٣صفرصفرصفرصفر  األرجنتني
٤٥١١٥١٢٤٢٤٠١١ األردن
صفر٣صفر٢١ إكوادور
٤صفرصفرصفرصفر أملانيا

صفر١صفرصفر١ إندونيسيا
٤صفرصفرصفرصفر أوروغواي

٨صفرصفرصفرصفر أوغندا
٢٢٢٧٥٢٧٩١٨ أوكرانيا
صفر٣صفر٢١ باراغواي
٩٥٩١٨ ٩٤٢٢ ٧١٠٢ باكستان
صفر٤صفر٢٢ الربازيل
صفر٢صفرصفر٢ بلغاريا

٤٥١١٣ ٤٣١١ ١٣٧١ بنغالديش
صفر٣صفر٢١ بنن

٧صفرصفرصفرصفر البوسنة واهلرسك
٢٣صفرصفر٢ بولندا

ــا   املتعـــددة -دولـــة (بوليفيـ
صفر٣صفر٢١ )القوميات

صفر٤صفر٢٢ بريو
٢٧صفرصفرصفرصفر تركيا
صفر٤صفر٣١ توغو

١صفرصفرصفرفرص جامايكا
صفر٢صفرصفر٢ سوداجلبل األ

٥صفرصفرصفرصفر اجلمهورية التشيكية
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     العنصر العسكري  

  البلد
ــون املراقبـــــــــــ
  اجملموع  أفراد القوات  ضباط األركان  العسكريون

الــشرطة  وحــدات
  الشرطة املدنية  املشكَّلة

صفر٢صفر١١ مجهورية كوريا
صفر٢صفرصفر٢ مجهورية مولدوفا

صفر٥صفر٣٢ الدامنرك
٨صفرصفرصفرصفر رواندا
صفر٢صفرصفر٢ رومانيا
٣١٨صفرصفر٣ زامبيا

٢٣٥صفرصفر٢  مبابويز
صفرصفرصفرصفرصفر ساموا

١٤صفرصفرصفرصفر سري النكا
٢٢صفرصفر٢ السلفادور
صفر٣صفر١٢ السنغال
١٥صفرصفرصفرصفر السويد
٤صفرصفرصفرصفر سويسرا
٤٥صفرصفر٤ صربيا
٢٦٥٥٨٥٦٦١٧ الصني
٣٢١صفرصفر٣ غامبيا
٩٧٦٩٩٧١٥٢٣ غانا

صفر١صفر١صفر فرنسا
٢١١١٥١١٨٣٦ الفلبني
صفر٢صفر٢صفر فنلندا
٢٤صفرصفرصفرصفر فيجي

٣٣صفرصفر٣ قريغيزستان
صفر٢صفر٢صفر كرواتيا
١٤صفرصفرصفرصفر كينيا
صفر١صفرصفر١ مايل

صفر٦صفرصفر٦ ماليزيا
٧٥صفرصفر٧ مصر

صفرصفرصفرصفرصفر منغوليا
٣٢صفر٣صفر ناميبيا
١٠صفرصفرصفرصفر النرويج
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     العنصر العسكري  

  البلد
ــون املراقبـــــــــــ
  اجملموع  أفراد القوات  ضباط األركان  العسكريون

الــشرطة  وحــدات
  الشرطة املدنية  املشكَّلة

٢٣١٥٢٠٢٤٠١١ نيبال
صفر٢صفرصفر٢ النيجر
٥٧٧١٢٠٩ ٥٥٨١ ١١٨١ نيجرييا
٢٤٣٣صفرصفرصفرصفر اهلند

٩١٣صفر٤٥ الواليات املتحدة األمريكية
١٤صفر١صفر اليمن

٩٢٢٨٤٣٤٥٦ ٧٠٨٧ ١٣٣٨١٧  اجملموع  
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  اخلريطة

  
  
  


	التقرير الخاص للأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة في ليبريا
	أولا - مقدمة
	1 - قام مجلس الأمن بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبريا، بموجب قراره 2008 (2011)، حتى 30 أيلول/سبتمبر 2012. وفي القرار نفسه، طلب المجلس إليّ أن أوفد بعثة تقييم تقني إلى ليبريا، بعد تنصيب الحكومة في عام 2012، تركز على نقل المسؤوليات الأمنية، وأن أضع أيضا مقترحات تفصيلية للمراحل المقبلة من التخفيض التدريجي لقوام بعثة الأمم المتحدة في ليبريا، استنادا إلى استعراض مستفيض للتقدم المحرز نحو تحقيق النقاط المرجعية للعملية الانتقالية، بهدف إعداد جداول زمنية وتوصيات لإجراء مزيد من التخفيض للعنصر العسكري في البعثة. ويتضمن هذا التقرير استنتاجات بعثة التقييم المذكورة وتوصياتها، فضلا عن معلومات مُحدّثة عن المستجدات الرئيسية التي جرت منذ تقريري المؤرخ 5 آب/أغسطس 2011 (S/2011/497). وترد في تقريري الخاص المؤرخ 29 آذار/مارس 2012 (S/2012/186) معلومات عن الاستراتيجيات والعمليات المنسقة التي تضطلع بها بعثة الأمم المتحدة في ليبريا وعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار في المناطق القريبة من الحدود بين ليبريا وكوت ديفوار، حسبما هو مطلوب في القرارين 2000 (2011) و 2008 (2011).
	ثانيا - معلومات مُحدّثة بشأن المستجدات الرئيسية
	ألف - المستجدّات السياسية
	2 - لقد هيمنت على الوضع السياسي في ليبريا الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت في عام 2011، والتي بلغت ذروتها لدى افتتاح الهيئة التشريعية الثالثة والخمسين في 9 كانون الثاني/يناير 2012 وتنصيب الرئيسة إيلين جونسون سيرليف لولاية ثانية في 16 كانون الثاني/يناير. وأجري استفتاء دستوري في 23 آب/أغسطس 2011 لوضع إطار قانوني منقّح للانتخابات. وبادعاء أن أحكام الاستفتاء تُحابي الحزب الحاكم، قاد بعض أحزاب المعارضة حملة ضدها، وقدم أحد الأحزاب التماسا بالطعن في شرعية الاستفتاء، وقد رفضت المحكمة العليا الالتماس لاحقا. وكان يوم التصويت هادئا عموما، على الرغم من أن الإقبال على التصويت كان منخفضا بسبب مقاطعة حزب المعارضة، المؤتمر من أجل التغيير الديمقراطي. وقد ثار جدل بسبب خطأ على بطاقة الاقتراع المطبوعة، وقد أبطلت نسبة عالية من بطاقات الاقتراع. وفي حين أنّه لم يُجز أي من أحكام الاستفتاء، فقد قضت المحكمة العليا في وقت لاحق لصالح الالتماس، الذي قدمه رئيس حزب الوحدة الحاكم، والذي مؤداه أن الأصوات الباطلة لا ينبغي أن تحسب ضمن إجمالي عدد الأصوات عند تحديد النتيجة. ونتيجة لذلك، فقد أُجيز التعديل الذي ينص على أغلبية بسيطة بدلا من أغلبية مطلقة لتحديد نتائج جميع الانتخابات، باستثناء الانتخابات الرئاسية.
	3 - واتسمت الفترة التي سبقت الانتخابات بقدر عال من التوتر، حيث وجّه المرشحون للرئاسة، بعضهم ضد بعض، تهما بالتحريض أو الترهيب. وادعى العديد من أحزاب المعارضة أن الحزب الحاكم كانت له ميزة غير عادلة بسبب تمتعه بسبل الحصول على موارد عامة وحصوله على معاملة تفضيلية من لجنة الانتخابات الوطنية والمجتمع الدولي. كما وصف أعضاء المعارضة منح جائزة نوبل للسلام إلى الرئيسة جونسون - سيرليف قبل أربعة أيام من الانتخابات بأنه محاولة لا مبرر لها للتأثير على العملية السياسية الداخلية في ليبريا. وقد خفّت حدّة الخطاب الملتهب قبل الانتخابات، ويعزى ذلك جزئيا إلى المساعي الحميدة التي بذلها ممثلي الخاص والمشاركة السياسية النشطة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي بذلت جهود وساطة قادها الرئيسان السابقان الجنرال عبد السلام أبو بكر وجون كوفور، فضلا عن مبعوث خاص، هو الجنرال سيث أوبينغ.
	4 - ومضت عملية التصويت بسلام في 11 تشرين الأول/أكتوبر، بنسبة مشاركة بلغت زهاء 72 في المائة، وأصدر جميع المراقبين الوطنيين والدوليين بيانات أولية إيجابية بشأن نزاهة الانتخابات وشفافيتها. غير أن حدّة التوتر بدأت في الارتفاع في أثناء عملية عد الأصوات. وفي 15 تشرين الأول/أكتوبر، أصدرت تسعة أحزاب معارضة، متذرعة بوجود ”عيوب كبيرة“ في العملية، بيانا مشتركا اتهمت فيه اللجنة الوطنية للانتخابات بتزوير الانتخابات لصالح الرئيسة الحالية، وذكرت أنها لن تقبل بالنتائج. وانحسر التوتر عندما أكدت النتائج المؤقتة الحاجة إلى جولة إعادة للانتخابات بين الرئيسة جونسون - سيرليف وونستون توبمان من حزب المؤتمر من أجل التغيير الديمقراطي، اللذين احتلاّ المركزين الأول والثاني، على التوالي.
	5 - وفي اليوم الأول من الحملة الانتخابية لجولة الإعادة، أعلن حزب المؤتمر أنه لن يشارك في الانتخابات ما لم يُعَد تشكيل لجنة الانتخابات، ضمن شروط أخرى. ومع أن رئيس اللجنة قد استقال من منصبه في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، تمسّك حزب المؤتمر بوجوب اتخاذ المزيد من التدابير لضمان شرعية العملية، وقدم أيضا عدّة شكاوى تتعلق بالجولة الأولى من الانتخابات لدى اللجنة الوطنية للانتخابات، التي وجدت أنه لا أساس لها. وطوال هذه الفترة، واصل ممثلي الخاص والجماعة الاقتصادية لدول غرب ومجموعة الاتصال الدولية لحوض نهر مانو إشراك جميع الأحزاب بغية إيجاد معايير للانتخابات يتفق الجميع عليها. وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلن السيد توبمان أن حزب المؤتمر سيقاطع انتخابات الإعادة نظرا لعدم تلبية شروط الحزب.
	6 - وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر، اليوم السابق لانتخابات الإعادة، تجمع ما يقارب 000 1 من أنصار حزب المؤتمر في مقر الحزب، وحاولوا تنظيم مسيرة على طول الطريق الرئيسي في مونروفيا، رغم أنهم حرموا من الحصول على تصريح لأن فترة الحملة الانتخابية قد انتهت في اليوم السابق. ولدى تفريق المدنيين العزل، استخدمت عناصر أجهزة الأمن الليبرية الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن شخص واحد وإصابة عدة أشخاص آخرين. وتدخلت قوات حفظ السلام التابعة للبعثة لاستعادة النظام ومنع المزيد من العنف. وفي أعقاب الحادث، اعتقلت الشرطة ما يزيد على 80 شخصا، وأصيب بعضهم أثناء الاعتقال؛ وقد مُنع أحد ممثلي حزب المؤتمر المنتخبين حديثا من الخروج من البلد؛ وأغلقت الشرطة أربعة من وسائل الإعلام المرتبطة بالمعارضة ووجهت إليها تهمة بث رسائل تتسم بالكراهية ضد الحكومة والتحريض على العنف ضد الشرطة. وأفرج عن الأشخاص الذين اعتقلوا بعد ذلك بأيام قليلة، وأعيد فتح وسائل الإعلام في الأسبوع التالي، بعد أن أدانتها محكمة جنائية. وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت الرئيسة إنشاء لجنة مستقلة خاصة كلِّفت بالتحقيق في الأحداث التي وقعت في 7 تشرين الثاني/نوفمبر، وقدمت اللجنة تقريرها النهائي إلى الرئيسة في 8 آذار/مارس 2012، وذلك فضلا عن إنشاء مبادرة للسلام والمصالحة على الصعيد الوطني تقودها ليماه غبوي، الحائزة على جائزة نوبل.
	7 - وجرت جولة إعادة الانتخابات الرئاسية في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، بنسبة مشاركة بلغت 38.6 في المائة. وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية في 15 تشرين الثاني/نوفمبر: حصلت الرئيسة جونسون سيرليف على 90.7 في المائة من الأصوات، والسيد توبمان على 9.3 في المائة. وفي حين رأى المراقبون الدوليون أن الانتخابات كانت عموما حرة ونزيهة وشفافة، لاحظ العديدون أن الانقسامات السياسية المتزايدة قد أكدت الحاجة إلى تضميد الجراح والمصالحة الوطنية. وعلى هذه الخلفية، بدأت الرئيسة سلسلة من المشاورات مع السيد توبمان وغيره من أعضاء المعارضة بشأن مخاوفهم، ويُقال إن الرئيسة وافقت خلال تلك المشاورات على تشكيل حكومة شاملة. وحتى 2 نيسان/أبريل 2012، جري تعيين 295 مسؤولا في مجلس الوزراء ومناصب حكومية أخرى، شملت في المقام الأول أنصار الرئيسة، بما في ذلك أفراد أسرتها، و 11 عضوا من أحزاب غير الحزب الحاكم، مما أدى إلى إعراب من استبعدوا حتى الآن عن سخطهم.
	8 - وفي مجلس النواب، الذي يضم 73 نائبا، لم ينجح سوى 33 في المائة من النواب السابقين في سعيهم لكسب جولة إعادة الانتخابات، وانخفضت نسبة تمثيل النساء إلى 7 في المائة، من 13 في المائة في الهيئة التشريعية الثانية والخمسين. وجرى التنافس على 15 مقعدا من مقاعد مجلس الشيوخ الثلاثين في عام 2011، ولم يفلح سوى اثنين من أعضاء المجلس السابقين في الفوز بولاية ثانية، وانخفض عدد عضوات المجلس من خمسة إلى أربعة. ورغم عدم حصول أي حزب على أغلبية مطلقة في أي من المجلسين، فحزب الوحدة الحاكم في موقف أقوى، حيث يسيطر على 22 مقعدا في مجلس النواب وعلى رئاسة المجلس، وذلك فضلا عن 11 مقعدا في مجلس الشيوخ. وقد تحوّل الحراك مجددا داخل الأحزاب السياسية عقب الانتخابات، وحدثت تغييرات في قيادة كل من الحزبين اللذين حصلا على نسبة كبيرة من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
	باء - الأمن
	9 - ظل الأمن مستقرا عموما، ولكنه هش، وذلك بسبب الاضطرابات المدنية المتفرقة، والتقلبات السياسية، وعدم الاستقرار عبر الحدود. وكان هناك 26 حادث عنف ارتكبتها الغوغاء منذ تقريري المقدّم في آب/أغسطس 2011، منها هجمتان استهدفتا الشرطة.
	10 - وفي يومي 22 و 23 كانون الأول/ديسمبر، تجمع نحو 000 5 طالب في أنحاء مختلفة من مونروفيا لتلقي مبالغ مالية في إطار برنامج للعمل أثناء العطلة برعاية الرئيسة. وعندما حدث تأخر في تجهيز المدفوعات، قام نحو 000 18 شخص بإغلاق عدّة طرق ورجم المسؤولين المحليين ورجال الشرطة بالحجارة وتدمير الممتلكات. وردا على ذلك، فرضت الحكومة حظر التجول على نطاق المدينة في يومي 23 و 24 كانون الأول/ديسمبر. وأُلقي القبض على أحد عشر شخصا، بمن فيهم الأمين العام لحزب المؤتمر، الذي وجهت إليه تهمة التحريض على العنف. وقد أسقطت هذه التهمة في وقت لاحق لعدم كفاية الأدلة.
	11 - وفي 23 شباط/فبراير 2012، تجمع زهاء 600 من المحتّجين خارج محطة إذاعة محلية في مونروفيا كانت تبث حوارا على الهواء مع ناشط في مجال حقوق المثليين، ورددوا عبارات تتسم بالكراهية وقاموا بإلقاء الحجارة. وردت الشرطة الوطنية الليبرية بروح مهنية على هذه الحادثة وعدة حوادث أخرى.
	12 - وفي 15 آذار/مارس، عبرت مجموعة من مواطني سيراليون الحدود إلى ليبريا وأضرمت النار في عدة منازل في قرية قريبة من الحدود، وقيل إن ذلك كان انتقاما لمقتل مواطن سيراليوني في تلك القرية. وتدخلت شرطة ليبريا وبعثة الأمم المتحدة لاستعادة النظام. وقد اجتمع أفراد الأمن والسلطات المدنية من البلدين بعد ذلك في القرية لخفض حدّة التوتر.
	13 - ومثلما ورد في تقريري المؤرخ 29 آذار/مارس، فقد احتُجز 88 مشتبها بهم من مقاتلي كوت ديفوار في سجن في مقاطعة بونغ في حزيران/يونيه 2011. وفي 13 آذار/ مارس، أُفرج عن 69 من الأشخاص البالغ عددهم 74 الذين كانوا لا يزالون في ذلك المخيم، ونقلوا إلى مخيمات اللاجئين في ليبريا الشرقية. وفي اليوم نفسه، اعتقل الأشخاص الخمسة الآخرون - ثلاثة من ليبريا واثنان من كوت ديفوار - ووجهت إليهم تهم ارتكاب جرائم، منها ”الارتزاق“ والتآمر لارتكاب جرائم قتل والاتجار. ووجهت السلطات الليبرية التهم إلى مواطني كوت ديفوار الاثنين بناء على طلب حكومة كوت ديفوار. وفي تلك الأثناء، تصاعد نزاع، نشب في 19 آذار/مارس، بين لاجئ من كوت ديفوار ومواطن ليبري إلى أعمال عنف وتدمير للممتلكات في مخيم للاجئين في مقاطعة غراند غيده، مما دفع 300 لاجئ إلى تقديم طلب لنقلهم إلى مكان آخر. ووُجِّهت إثر ذلك تهم إلى 9 لاجئين بالاعتداء الجسيم وسرقة الممتلكات وأعمال الشغب.
	ثالثا - بعثة التقييم التقني
	14 - قامت بعثة التقييم، التي قادتها إدارة عمليات حفظ السلام وضمت مشاركين من إدارة الدعم الميداني وإدارة الشؤون السياسية وإدارة شؤون السلامة والأمن ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومكتب دعم بناء السلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والبنك الدولي، وكذلك، في الموقع، بعثة الأمم المتحدة في ليبريا وفريق الأمم المتحدة القطري، بزيارة ليبريا في الفترة من 20 شباط/فبراير إلى 2 آذار/مارس. وتشاورت بعثة التقييم مع قطاع عريض من مختلف أصحاب المصلحة الليبريين والدوليين، بمن فيهم الرئيسة إيلين جونسون سيرليف ووزراء ومؤسسات حكومية وأعضاء في السلطة التشريعية والسلطة القضائية وممثلين عن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وقيادة الجيش الوطني والشرطة وسائر الأجهزة الأمنية والمنظمات غير الحكومية وأعضاء السلك الدبلوماسي والجهات المانحة وممثلين عن الشركات الخاصة المستثمرة في ليبريا.
	15 - وزار أعضاء بعثة التقييم مقاطعات بونغ وغراند باسا وغراند غيده ولوفا وماريلاند ونهر سيس، وشارك بعضهم في إجراء تقييم للمناطق الحدودية في كوت ديفوار وليبريا، وترد نتائجها في تقريري المؤرّخ 29 آذار/مارس. وقبل أن تغادر بعثة التقييم ليبريا، ناقشت استنتاجاتها وتوصياتها مع الرئيسة وأعضاء مجلس وزرائها وأعضاء السلك الدبلوماسي وكيانات الأمم المتحدة في ليبريا.
	ألف - النتائج التي توصلت إليها بعثة التقييم
	16 - يجب لأي تقييم موضوعي للحالة في ليبريا أن يوضع في سياق تاريخها الطويل، بما في ذلك إرثها المؤلم الناجم عن 24 عاماً من الأزمات السياسية و 14 عاماً من الحرب الأهلية، مما أدى إلى تدمير البلد وشعبه، وإلى زعزعة الاستقرار في المنطقة. وحين نُشِرَت البعثة في عام 2003، كانت ليبريا دولة منهارة، منقسمة بين طوائف متحاربة. وكانت هياكلها الأساسية المحدودة أصلاً محطمة تماماً، وقواتها الأمنية مفتتة ومنقسمة إلى فصائل، وكان قطاعها العام منهاراً، واقتصادها الرسمي مهترئاً وموسوماً بمبادلات الاقتصاد الإجرامية، وكان ثلث سكانها مشرداً.17 - وفي ضوء هذه الخلفية، فإن ما جرى تحقيقه في ليبريا لهو إنجاز كبير. ففي الفترة بين الانتخابات الديمقراطية الأولى في عام 2005 والثانية في عام 2011، انتعش الاقتصاد انتعاشاً كبيرا، وزادت الميزانية الوطنية من 84 مليون دولار إلى 516 مليون دولار. وفي عام 2010، بلغت ليبريا نقطة الإنجاز للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، مما أهَّلها لتلقِّي حوالي 4.6 بليون دولار تخفيفاً لأعباء الديون. وفي الوقت نفسه، تحسنت المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية: فقد زاد العمر المتوقع من 42 إلى 56 عاماً، وتحسّنت معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة من 38 في المائة إلى 57 في المائة، وأطلقت الحكومة استراتيجية اجتماعية - اقتصادية طويلة الأجل بعنوان ”ليبريا الصاعدة 2030“. ومنذ انتهاء النزاع، عاد عدد يقدَّر بـ 000 169 لاجئ ليبري طوعاً إلى البلد، وبالرغم من أن 000 62 ليبري ما زالوا مشردين في الخارج، سيتوقف إطلاق صفة لاجئ على اللاجئين الليبريين اعتباراً من 30 حزيران/يونيه 2012، نظراً للتطورات الإيجابية الجارية في البلد.
	باء - تقييم الحالة والتهديدات القائمة
	18 - بالرغم من أن الحالة العامة في ليبريا ظلت مستقرة بوجه عام منذ نشر البعثة، فقد أكد جميع من حاورتهم بعثة التقييم أن السلام هشٌ وأن المكاسب المحققة منذ انتهاء النزاع معرضة للنقض. ولئن لم يجرِ تحديد خطر عسكري وشيك داخلي أو خارجي في طبيعته، كان هناك اتفاق في الرأي على أن التهديدات الأمنية الكامنة داخل البلد، وكذلك المخاطر المحتملة داخل المنطقة دون الإقليمية، يمكنها أن تقوض استقرار ليبريا في غياب الردع وبناء الثقة الذي يوفره وجود البعثة. والمخاطر الأمنية الرئيسية التي تتهدَّد ليبريا مخاطر داخلية، وبخاصة القلاقل المدنية، والميل المتكرر لأن تتصاعد الخلافات البسيطة وتتحوّل إلى مواجهات عنيفة تفوق قدرة الشرطة الوطنية على التصدي لها. وفي بعض البؤر في البلد، يحتفظ المقاتلون السابقون بهياكل للقيادة والسيطرة، وهي التي جرى حشدها خلال النزاع الإيفواري في عام 2011. وما زال الكثير من الليبريين يخشون على أمنهم الشخصي نظراً لارتفاع معدلات جرائم العنف وعدم كفاية نظام إقامة العدالة، الذي يزيده سوءاً تكدس السجون وقلة موظفيها. وأُعرِب عن القلق بوجه خاص إزاء استمرار تعرض النساء والفتيات لمخاطر العنف الجنسي.
	19 - وسلط جميع المحاورين الضوء على الخطر الهائل الذي يتهدَّد استقرار البلد بسبب العدد الكبير من الشباب غير المهرة العاطلين المتضررين من الحرب، ومنهم كثرة مقاتلون سابقون لا سبيل لهم لكسب الرزق، ورأى محاورون كثيرون أن التغلب على مشكلة بطالة الشباب من شأنه أن ينهض بعملية السلام والمصالحة في البلد. ورغم الجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير بعض التدريب المهني وبرامج قصيرة الأجل للتوظيف، بما في ذلك من خلال برنامج للمتطوعين الشباب يشكل جزءاً من برنامج ليبريا لبناء السلام، سيصبح من الضروري اتباع نهج موسَّع لتنمية المهارات وآفاق الفرص المستقبلية.
	20 - وفي الوقت نفسه، ما زال التنازع على الأراضي من الأسباب الخطيرة لإثارة النزاعات، وتزيد ذلك تفاقماً في حالات كثيرة الانقسامات القائمة منذ أمد طويل فيما بين الجماعات أو المجتمعات المحلية الإثنية. وفي بعض أنحاء البلد، نشبت نزاعات حين حاول أصحاب امتيازات ممنوحة من الحكومة إخراج بعض المجتمعات المحلية من أراضٍ هي تاريخياً صاحبة الحق العرفي فيها. وجار بذل الجهود من خلال لجنة الأراضي لمعالجة هذه القضايا الحساسة، بما في ذلك مواءمة النظم التقليدية والتشريعية لحيازة الأراضي وتوزيع الأراضي. وما برحت اللجنة تعمل أيضاً على إيجاد آليات بديلة لمعالجة المنازعات المتعلقة بالأراضي، والتشاور مع المجتمعات المحلية بشأن الامتيازات.
	21 - ولاحظ بعض المحاورين أن استمرار مشاكل القلاقل المدنية ومنازعات الأراضي إنما ينم عن استمرار الانقسامات العميقة في البلد. وأحد الشواغل التي أثارها الكثيرون بوجه خاص هو أنه ما زال يتعين التصدي بشكل كامل للأسباب الجذرية التي تؤدي إلى نشوب النزاع في البلد، بما فيها التوترات الإثنية والإقليمية والدينية، وعدم المساواة الاقتصادية، والفساد، والمحسوبية، والإفلات من العقاب، ومنازعات الأراضي، والاستبعاد والتهميش السياسيان، وانتهاكات حقوق الإنسان، وعدم فعالية آليات المساءلة، وضعف مؤسسات الدولة. وما لم تُعالج هذه العوامل، فإنها، ومعها شعب يتطلع لجني فوائد السلام، تشكل خطراً جسيماً يتهدد استدامة السلام ويمكن أن تؤجج العنف من جديد.
	22 - وأشار محاورون كثيرون أيضاً إلى أن الحيز السياسي مقيد بالصلاحيات المخولة للرئاسة، من خلال السلطة الدستورية لتعيين المسؤولين الحكوميين على جميع المستويات تقريباً. وما لم يوضع كذلك نظام للضوابط والموازين، سينشأ خلل في التوازن بفعل منطق ”الفائز يظفر بكل شيء“، ويزيده سوءاً سيطرة القطاع العام على الاقتصاد في ليبريا. وأعرب كثيرون عن رأي مفاده أن الحيز السياسي ازداد ضيقاً في الفترة منذ إجراء الانتخابات الأخيرة، مؤكدين مخاطر السلطة المتغلغلة في ظل الوضع الديمقراطي الهش. ويزيد الوضع تفاقماً ضعف الهياكل والمؤسسات التي يرتكز عليها الحكم. وأشار محاورو بعثة التقييم إلى أن الكثير من هذه التحديات متجذر في دستور البلد، إلى جانب قضايا تاريخية أخرى تتعلق بالهوية والدين والإثنية. وبالتالي، سيلزم إجراء إصلاح دستوري شامل، وكذلك إصلاحات قانونية (تشمل إصلاحات انتخابية) ومؤسسية، من خلال عملية تنطوي على إشراك نطاق عريض من الأطراف المعنية في ليبريا. ومنذ إيفاد بعثة التقييم، قدمت الرئيسة مشروع قانون ينشئ هيئة للإصلاح الدستوري، ستواجه قيوداً، حسبما هو مقترح، بشأن نطاق ولايتها، وقدراتها، والموارد اللازمة لاستقلاليتها ولإجراء ما يلزم من مشاورات في جميع أنحاء البلد.
	23 - وفي الوقت نفسه، تبقى قضية توزيع الموارد الوطنية بشفافية وإنصاف من القضايا الخطيرة. فقد أبلَغَت الحكومة بعثة التقييم باعتزامها اتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد، بطرق من بينها وضع مدونة للقواعد الإدارية للقطاع التنفيذي. وسيلزم تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على الاضطلاع بالرقابة الفعالة والاستفادة من إيرادات الشركات العامة، والتي لا تُدرَج في الميزانية الوطنية، وسيلزم كذلك تعزيز تجاوب المؤسسات العامة مع عمليات مراجعة الحسابات.
	24 - وفيما يتعلق بالهيئة التشريعية، فبالرغم من تحقيق بعض التحسينات في الهياكل الأساسية والقدرات منذ عام 2006، ما زالت توجد صعوبات فيما يتعلق باضطلاعها بمسؤولياتها الدستورية من حيث وضع القوانين والرقابة والتمثيل. وأفاد المشرعون لجنة التقييم بأنه سيلزمهم المزيد من الدعم الدولي، مشيرين إلى أنه ليس باستطاعة الهيئة التشريعية ممارسة الرقابة المدنية على الجهاز التنفيذي بدون توافر الموارد والقدرات الكافية.
	25 - وفي ضوء هذه الخلفية، اتفق جميع المحاورين على أنه لا بد من تحقيق المصالحة الوطنية لتوطيد السلام الدائم في ليبريا، إلا أن التقدم المحرز حتى الوقت الراهن في هذا الصدد لا يزال محدودا. ورغم المناشدات بتحقيق المصالحة الوطنية التي تُطلق عقب كل نزاع أو أزمة سياسية تقريباً منذ عام 1979، فإنه لا توجد بَعْد رؤية مشتركة بشأن ما يستتبعه تحقيق ذلك. وأكد محاورون كثيرون، ترديداً لتوصيات لجنة تقصي الحقائق والمصالحة، أنه ينبغي لعملية المصالحة الهادفة التي تتسم بالمصداقية أن تكون أكثر شمولاً، بحيث تضم جميع شرائح المجتمع الليبري، وينبغي أن تعالج على نحو شامل المظالم المعلقة والباقية بمثابة بؤر للاحتقان، وتوثيق ما يحدث ومن قِبَل مَن، وتوفير سبل الجبر حسب الاقتضاء، وإنشاء آليات مؤسسية للتصدي للمشاكل لدى نشوئها.
	26 - وأقرت الحكومة بأهمية المصالحة الوطنية، وأطلقت عدداً من المبادرات، من بينها عمليتا وضع الرؤية الوطنية واستراتيجية الحد من الفقر، ومبادرة المصالحة التي تقودها السيدة غبوي، وآلية للاجتماعات البلدية تقودها اللجنة الوطنية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان في إطار برنامج ليبريا لبناء السلام. وشدد محاورون كثيرون على ضرورة تعميم هذه المبادرات. وفي الوقت نفسه، اعتُبِرت آليات تسوية المنازعات على الصعيد المحلي، مثل لجان السلام في المقاطعات، أدوات هامة لتوطيد السلام وتعزيز التماسك الاجتماعي.
	27 - وترى بعثة التقييم أن الشعب والحكومة بحاجة إلى الاتفاق على عملية للمصالحة الوطنية شاملة للجميع، تعالج المظالم القائمة منذ أمد طويل وتصحح أيضاً أوجه النقص الهيكلية التي تزيد الانقسامات القائمة استفحالاً. وسيتضمن هذا النهج الشامل مسائل الأمن، والعدالة، والإصلاح الدستوري، والقانون (بما فيه القانون الانتخابي)، وإجراءات مكافحة الإفلات من العقاب، والإصلاح السياسي، والأخذ بلامركزية السلطة وعدم تركُّزها جغرافياً، الأمر الذي يستلزم وجود رؤية واستراتيجية وقيادة واضحة. ونظراً لما يشكله عدم التصدي لهذه القضايا من مخاطر جسيمة تتهدد دوام الاستقرار، فإنه ينبغي للأمم المتحدة، بما في ذلك بعثتها في ليبريا، أن تعزز الدعم الذي تقدمه إلى الشعب والحكومة، هي والشركاء المانحون، للنهوض بعملية شاملة للمصالحة الوطنية، في مجالات تشمل وضع استراتيجية وخطة متسقتين، وبدعم الإصلاحات الهيكلية، مثل الإصلاحات الدستورية والقانونية.
	28 - ويمر كل بلد من بلدان اتحاد نهر مانو بمرحلة انتقالية داخلية بشكل ما، وما زال كلٌّ منها عرضة للتعطُّل بسبب سهولة اختراق حدودها. وما زالت هناك شبكات للاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية، وبخاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها على حدود كوت ديفوار وغينيا وسيراليون، وما زال الاتجار في المخدرات والأسلحة مستمراً، رغم أن وجود البعثة يردع كماً كبيراً من الأنشطة الإجرامية عبر الوطنية. ويبقى نحو 000 70 لاجئ، من اللاجئين الإيفواريين وعددهم حوالي 000 190 لاجئ الذين دخلوا ليبريا أثناء الأزمة التي تلت الانتخابات في كوت ديفوار، ولكن المؤسسات الوطنية تفتقر إلى القدرة لفرزهم بفعالية من أجل الحفاظ على الطابع المدني للجوء. وكما ورد في تقريري المؤرخ 29 آذار/مارس، ما زالت هناك دواع للقلق الشديد إزاء وجود الأسلحة في مناطق الحدود، وإزاء نوايا المقاتلين السابقين. وفي الوقت نفسه، ما زال يتعين وضع استراتيجيات وطنية لمعالجة المسائل المتعلقة بالمرتزقة والمقاتلين الأجانب. وقد أجريَت مباحثات هامة بين حكومتي كوت ديفوار وليبريا، وفي إطار الهيئات دون الإقليمية، بهدف التصدي لقضايا الحدود، وثمة جهود جارية لوضع استراتيجية إقليمية للتصدي لمخاطر تحركات العناصر المسلحة والأسلحة والاتجار غير المشروع عبر الحدود.
	جيم - حالة تنفيذ النقاط المرجعية لنقل مسؤوليات البعثة
	29 - تضمن تقريري المؤرخ 14 شباط/فبراير 2011 (S/2011/72، المرفق الأول)، النقاط المرجعية الأساسية التالية بالتفصيل للاسترشاد بها في مرحلة نقل مسؤوليات البعثة: (أ) إتمام وتنفيذ استراتيجية وخطة لتسليم المسؤوليات الأمنية من بعثة الأمم المتحدة إلى السلطات الوطنية؛ (ب) إضفاء طابع مؤسسي على هيكل الأمن الوطني بما يتماشى مع استراتيجية الأمن الوطني؛ (ج) حفاظ المؤسسات الأمنية الوطنية على القانون والنظام بطريقة فعّالة؛ (د) تعزيز القدرة الوطنية على تأمين الحدود ومراقبتها؛ (هـ) زيادة فعّالية سلطة الدولة في جميع أنحاء ليبريا؛ (و) إجراء انتخابات وطنية سلمية مقبولة وذات مصداقية في عام 2011.
	استراتيجية وخطة تسليم المهام الأمنية

	30 - بدأت الحكومة والبعثة، في عام 2010، عملية مشتركة لوضع خطة انتقالية. وأسفرت تلك العملية، تحت قيادة مجلس الأمن الوطني لليبريا، عن إنشاء آليات مشتركة للتخطيط، تشمل فريقا أساسيا من كبار المسؤولين وفريقا عاملا و 4 فرق عمل، تغطي المجالات الأوسع نطاقا المتعلقة بالأمن والقانون والنظام وأمن الأصول واللوجستيات. واكتمل منذ ذلك الحين تقييم الحالة وتحديد المهام التي ستسلم إلى السلطات الوطنية، مع تحليل الثغرات المتبقية. وتبقت بعض المهام ذات الأهمية، ولا سيما فيما يتعلق بتحديد الأولويات وتوفير الموارد للثغرات البالغة الأهمية التي يجب سدها قبل مغادرة البعثة، والتوصل الى اتفاق مع الشركاء المانحين بشأن كيفية ملء تلك الثغرات في حدود زمنية معينة.
	31 - وبعد النظر في النُهج التي يمكن اتباعها تجاه تسليم المهام الأمنية، جرى الاتفاق مع الحكومة على أن يتم تسليم مسؤوليات البعثة الأمنية بصورة تدريجية، خلال فترة زمنية تتناسب مع وتيرة تنمية القدرات الوطنية. ولكي يتحقق التوازن بين الحاجة إلى اختبار القدرة الوطنية على حفظ الأمن بصورة فعالة، والواقع المتمثل في أن سلطة الدولة محدودة خارج مونروفيا، جرى الاتفاق كذلك على أن يجمع النهج المتبع بين التسليم المطرد للمسؤوليات على الصعيدين الجغرافي والوظيفي، وبين إرجاء تسليم المناطق والمهام الأشد أهمية للأمن الوطني إلى نهاية الفترة. وفي ضوء قلق شعب ليبريا بشأن الانسحاب الفعلي للبعثة، ينبغي أن تصحب إعادة تشكيلها استراتيجية اتصالات قوية.
	32 - وجرت مناقشة تحديات استمرار تسليم المهام الأمنية مع الحكومة، بما في ذلك ضرورة إدراج تكاليف العملية في الميزانية المتعددة السنوات التي يجري إعدادها، وزيادة مخصصات قطاع الأمن. وجاء في تقديرات الاستعراض، الذي أجرته البعثة والبنك الدولي مؤخرا للإنفاق العام في قطاع الأمن، أن ليبريا تواجه عجزا قدره 86 مليون دولار تقريبا في السنوات الثلاث المقبلة، وفقا للنسبة المخصصة حاليا لذلك الإنفاق والبالغة 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن العجز سينخفض إلى 25 مليون دولار إذا ارتفعت تلك النسبة بمقدار 1 في المائة. ويمكن زيادة انخفاض تلك التكلفة عن طريق الحد من الوظائف المزدوجة والوظائف غير الضرورية، لكن ستتبقى مع ذلك فجوات يتطلب سدها مساعدة شركاء البلد الثنائيين. وأوصى بعض المشاركين في الحوار، في ذلك الصدد، بأن تراعي عملية التخطيط الانتقالية المشتركة الاعتبارات السياسية والتنسيق، وأن تشمل دعم تنمية القدرة الوطنية فيما يتعلق بالتنسيق والتخطيط لمبادرات إصلاح القطاع الأمني. واقترحت بعثة التقييم، في ذلك الصدد، أن تنظر الحكومة في مسألة عقد مؤتمر وطني، بالتعاون مع شركائها، بهدف تعزيز اتساق إصلاح قطاع الأمن والعملية الانتقالية الأمنية، من خلال الاتفاق على السياق والتوجه الاستراتيجي وترتيب الأولويات والخطط.
	استراتيجية وبنية الأمن الوطني

	33 - يتطلب استمرار العملية الانتقالية إحراز مزيد من التقدم في مجال تطوير قطاع الأمن في البلد، الذي اكتنفته التحديات، حتى فيما يتعلق بالرؤية الاستراتيجية والاستدامة المالية. وتؤكد الاستراتيجية الوطنية الأمنية ضرورة وجود هياكل أمنية قابلة للمساءلة وتتسم بالديمقراطية. لكن الجهود تركزت حتى الآن على تطوير المؤسسات الأمنية بدون أن يقابل ذلك تطوير لأطر الحوكمة. وقد أعدت غالبية المؤسسات الأمنية والقضائية خططا استراتيجية، بدعم من البعثة، لكن آليات المساءلة والتنسيق لا تزال ضعيفة، وكذلك إشراف السلطات المدنية على تلك المؤسسات، بما في ذلك رقابة اللجان التشريعية. وأشار كثير من المشاركين في الحوار إلى أن عدم وجود رقابة ديمقراطية فعالة يسر قيام المؤسسات الأمنية الفاسدة والاستغلالية التي استخدمت ضد السكان أثناء الحرب الأهلية.
	34 - وقد تحقق بعض التقدم فيما يتعلق بمعالجة مسألة تعدد المؤسسات ذات الولايات المزدوجة أو غير الضرورية، إثر اعتماد قانون الأمن الوطني والاستخبارات، في آب/أغسطس 2011. لكن ما زال يتعين تنفيذ أشياء كثيرة لتحسين التنسيق والاتساق، وخفض ما تبقى من ترهل في أوساط تلك الوكالات. وأعرب بعض المشاركين في الحوار عن ضرورة إجراء استعراض وظيفي على نطاق القطاع، بهدف معالجة مسائل تداخل الولايات والتوسع المفرط لوزارة العدل، وهي الجهة المسؤولة عن كثير من المؤسسات القضائية والأمنية. وعلاوة على ذلك، لم تُسن بعد بعض القوانين الأساسية، بما في ذلك قانون الشرطة وقانون مراقبة الأسلحة النارية وقانون مكافحة المخدرات وقانون إصلاح السجون. ومع أن قانون الدفاع الوطني اعتمد في عام 2008، لا يزال مشروع وضع استراتيجية دفاع وطنية قيد الاستعراض. ومن الضروري أيضا تكثيف الجهود من أجل دفع عجلة تطوير الوكالات الأمنية، التي لم تحظ حتى الآن سوى بقليل من اهتمام الشركاء الدوليين، بما في ذلك مكتب الهجرة والتجنس ووكالة مكافحة المخدرات. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين تعزيز الدعم المقدم إلى مجلس الأمن الوطني، الذي يضطلع بمسؤولية التنسيق وتحديد الأولويات في المجال الأمني، بما في ذلك ما الدعم الخاص بتعزيز قدرة أمانته.
	فعالية استباب القانون والنظام العام على يد المؤسسات الوطنية

	35 - برغم التقدم الكبير المحرز، لا تزال وكالات الأمن الليبرية عاجزة عن حفظ الاستقرار بدون دعم من البعثة. وكانت التقييمات المتعلقة بالشرطة الوطنية الليبرية هي أكثر التقييمات إثارة للانتباه. وساعدت البعثة الحكومة على تدريب 200 4 من أفرد الشرطة ونشرهم، وكانت نسبة 17 في المائة منهم من النساء. وبينما أشار معظم المشاركين في الحوار إلى أنه يتعين زيادة عدد قوات الشرطة إلى 000 8 فرد قبل انسحاب البعثة، أكد آخرون أن تحسين نوعية خدمات الشرطة أولى بالاهتمام من تعزيز قوامها. وشملت التحديات التي حُدِّدت سوء شروط الخدمة، الذي يحد من القدرة على اجتذاب الأفراد المؤهلين وتجنيدهم والاحتفاظ بهم؛ والصعوبات التي تكتنف بناء الإطار المؤسسي والاداري لقوات الشرطة؛ وعدم كفاية وسائل النقل ومعدات الاتصالات والهياكل الأساسية، وهي أشياء مشتركة بين جميع الوكالات الأمنية. ولوحظت بعض جوانب التحسن في تنفيذ المشاريع، لكن معظم التقدم المحرز انحصر في مونروفيا بسبب قلة الموارد. وبينما أدى قيام آليات أمنية في المحافظات إلى تعزيز التنسيق وسط الأطراف الفاعلة في قطاع الأمن في كثير من تلك المحافظات، فإن نشر قوات الشرطة لم يشمل جميع المقاطعات، وتندر رؤية الدوريات، ولا تزال تنظيمات الشرطة المجتمعية ضعيفة. ولاحظ كثير من المشاركين في الحوار أن الممارسات المجافية لروح الاحتراف المهني لبعض أفراد الشرطة أضعفت ثقة الجمهور في خدماتها. ولا يزال هناك قلق بشأن استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين أثناء تصدي قوات الشرطة للاضطرابات العامة.
	36 - ويبلغ عدد أفراد وحدة التصدي للطوارئ التابعة للشرطة الوطنية 321 فردا من مجموع قوام الوحدة التي تقرر مبدئيا أن تتكون من 500 فرد. وقد أوقفت عملية تجنيد المزيد من الأفراد للوحدة، في عام 2009، نظرا لاستنفاد مجموعة المرشحين المؤهلين للتجنيد والشواغل المتعلقة بالأداء وهيكل القيادة وقابلية الاستدامة. وحققت الوحدة منذ ذلك الحين بعض الاستقلال العملياتي، وكان أداؤها حسنا عندما نشرت في منطقة الحدود مع كوت ديفوار، في أعقاب الأزمة الإيفوارية، لكنها لا تزال تعتمد على دعم البعثة من أجل الاستجابة السريعة. وفي ضوء الحاجة إلى تعزيز القدرة على التصدي للاضطرابات العامة، منحت الأولوية لزيادة قوام وحدة دعم الشرطة، في 2010. وتم حتى الآن تدريب ونشر 681 فردا، من مجموع عدد الأفراد المستهدف بنهاية عام 2011، وقدره 000 1 فرد. وبينما يرى بعض المشاركين في الحوار أنه ينبغي زيادة عدد أفراد الوحدة إلى 000 2 فرد خلال السنوات الثلاث القادمة، من أجل التأهب للحالة الأمنية المرتقبة، أعرب البعض الآخر عن تحفظات جادة بشأن إمكانية تحقيق هذا التوسع السريع، بسبب قلة الموارد وعدم وجود مرشحين مؤهلين وقصور الهياكل الأساسية والقدرة على الحركة ونقص الأسلحة. وتخطط وحدة دعم الشرطة للانتشار في خمسة مراكز قضائية وأمنية إقليمية، تقوم حكومة ليبريا بتشييدها في إطار برنامج بناء السلام، بغرض مساندة أفراد الشرطة غير المسلحين في المقاطعات والمحافظات. وقد اكتمل النشر الأولي لـ 70 فردا في مركز غبارنغان الذي لا يزال في مرحلة التشييد، في تشرين الأول/أكتوبر 2011، وينتظر أن يكتمل نشر عنصر الشرطة والهجرة والقضاء والسجون بأكمله، بحلول حزيران/يونيه 2012. وسيجري تشييد 4 مراكز إضافية.
	37 - وقد تحققت انجازات هامة في مجال بناء القدرات بالأكاديمية الوطنية لتدريب الشرطة، والجهود جارية من أجل توسيعها لتصبح معهدا لتدريب أفراد جميع الدوائر الأمنية. ويخطط أيضا لإنشاء وحدات للتدريب في موقع العمل داخل المراكز الإقليمية. غير أن الأكاديمية تستطيع تدريب 300 فرد فقط في العام، وحتى في حالة اتخاذ تدابير استثنائية، وهو ما يخشى بعض المشاركين في الحوار أن يؤثر بشكل سلبي على جودة التدريب، سيكون الحد الأقصى لعدد الأفراد الذين يمكن تدريبهم 600 فرد في العام. ولذلك سيستغرق تنفيذ الخطط الرامية إلى زيادة قوام قوات الشرطة إلى 000 8 فرد عددا من السنين، بسبب قدرة الأكاديمية المحدودة.
	38 - وحُدِّدت عدة أسباب لأوجه النقص التي تواجهها قوات الشرطة، بما في ذلك تحديد جوانب القصور في الإرشاد الذي يقدمه مستشارو الشرطة التابعين للبعثة، بسبب نقص عدد المدربين المتخصصين. وهناك حاجة أيضا لتوفير دعم إضافي كبير من المانحين لجميع الوكالات الأمنية، من أجل تطوير هياكلها الأساسية في المحافظات والمقاطعات، وتوفير المعدات ووسائل النقل والاتصالات الكافية. وستتضاعف هذه الاحتياجات في ضوء العملية الانتقالية الأمنية. وسيتعين على الحكومة أن تدرج في ميزانيتها مخصصات تمويل لا تقتصر على كفالة الفعالية العملياتية للشرطة فحسب، بل تشمل أيضا تنفيذ استثمارات وعمليات صيانة رئيسية ومواصلة عمليات التطوير، وربما يتطلب ذلك أن تبحث الحكومة مع شركائها الثنائيين خيارات تعزيز المساعدة.
	39 - ويجب أن تصحب تعزيز قدرة المؤسسات الأمنية جهود مماثلة بهدف تطوير قطاعي القضاء والمؤسسات الإصلاحية، نظرا إلى أن استمرار ضعفهما سيقوض مصداقية وفعالية الشرطة. وأحرز تقدم كبير منذ عام 2003، بما في ذلك تنمية قدرة التدريب الوطنية، وتطوير إجراءات السجون، وبذل جهود لكفالة الاتساق بين نظامي القضاء الرسمي والعرفي. ومع ذلك لا تزال بعض النظم تواجه تحديات من قبيل تقادم عهد الإطار القانوني وعدم وجود آليات للمساءلة، على الرغم من إحراز تقدم بطئ في مجال الإصلاحات التشريعية وتنفيذ المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. ويزيد القصور الحاد في القدرات والهياكل الأساسية وطأة التحديات التي يواجهها النظام القضائي ونظام المؤسسات الإصلاحية. ونتيجة لذلك اتسم النظامان بتأخر الإجراءات وارتفاع أعداد المحتجزين في الحبس الاحتياطي واكتظاظ السجون وحوادث الهرب منها.
	40 - ولا تزال الجهود الرامية إلى معالجة هذه المسائل جارية من خلال مبادرات حكومية متنوعة، لكن ينبغي تنفيذ أشياء كثيرة كي يعمل النظام القضائي ونظام المؤسسات الإصلاحية بفعالية من أجل إتاحة إمكانية الاحتكام إلى القضاء بشكل متساو لجميع الناس. وعلاوة على ذلك، يجب أن تبدأ اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان تنفيذ مهام ولايتها بشكل فعّال، من أجل الترويج للمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان ورصد الانتهاكات التي يدعى حدوثها والتحقيق فيها. ويتعين أيضا أن تبدأ الحكومة التخطيط لتولي المسؤولية الأمنية في جميع المرافق الإصلاحية، بما في ذلك المرفقان اللذان توفر لهما البعثة الخدمات الأمنية حاليا. ونظرا إلى ترابط نظم القضاء والمؤسسات الإصلاحية والشرطة، سيكون من الضروري أن تعالج، في المرحلة المقبلة، مسألة سيادة القانون بصورة شاملة.
	القدرة الوطنية لمراقبة الحدود وتأمينها

	41 - تحققت بعض المكاسب الهامة في مجال تنمية القدرة الوطنية لمراقبة حدود البلد وتأمينها. وينتشر أفراد مكتب الهجرة والتجنس في 36 نقطة عبور رسمية على الحدود، ولا توجد سوى قدرة محدودة لنشر أفراد في 176 نقطة عبور غير رسمية، ويراقب المكتب التحركات عبر الحدود من مواقع استراتيجية داخل البلد. وجرى إمداد المكتب بأزياء رسمية ومعدات ومركبات ووسائل اتصالات أساسية، من خلال الصندوق الاستئماني للعدالة والأمن التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بغرض تيسير إنشاء وحدة للدوريات مكونة من 128 فردا وتغطي 4 محافظات على الحدود مع كوت ديفوار. وبينما أحرز تقدم في تنفيذ خطة استراتيجية لتعزيز فعالية التنفيذ والإدارة، لا يزال إصلاح تلك المؤسسة متعثرا. وقد تلقى بعض الأفراد تدريبا في غانا، لكن لم تتوفر حتى الآن سوى موارد مالية أو وتقنية محدودة لدعم المكتب من قبل الشركاء الدوليين، ولم يسرّح المكتب بعد الأفراد غير المؤهلين. ولم يتوافر حتى الآن سوى قدر محدود من الدعم في مجال الإرشاد من قِبَل البعثة التي تضم حاليا 16 موظفا فقط من موظفي الهجرة.
	42 - ويتوقع الآن أن تضطلع القوات المسلحة الليبرية بمهامها في عام 2014. وأعرب جميع المشاركين في الحوار عن وجهات نظر متباينة بشأن دور وولاية القوات المسلحة الليبرية في المستقبل، بما في ذلك الجوانب المتعلقة بعمليات الحدود التي لا تملك القوات حاليا التدريب والمعدات المناسبة لها. ويبلغ قوام الجيش في الوقت الراهن 982 1 فردا، ويشمل ذلك سرية هندسية والشرطة العسكرية وحرس السواحل. ويرتفع معدل التناقص الطبيعي للأفراد، حيث يبلغ 10 في المائة تقريبا، وتثير مسألة الانضباط قلقا عميقا. وتؤدي محدودية الفرص والموارد المتاحة لتنفيذ المناورات المطلوبة للحفاظ على فعالية التدريب وتطوير المهارات إلى إعاقة تنمية القوات المسلحة. وأوشكت قوات حرس السواحل الليبرية المكونة من 51 فردا أن تستقل في تنفيذ عملياتها، لكن يتعين توسيع نطاق دورياتها، التي تنفذ مرة واحدة في كل اسبوعين، لتشمل موانئ أخرى بالإضافة إلى مونروفيا.
	بسط سلطة الدولة في جميع أرجاء البلد

	43 - أُحرز بعض التقدم في مجال بسط سلطة الدولة في جميع أرجاء البلاد. وخصصت مبان إدارية في جميع عواصم المحافظات ويقبض الموظفون مرتباتهم بصورة منتظمة. بيد أن قدرة الدولة الإجمالية على تقديم الخدمات إلى المناطق الريفية لا تزال محدودة للغاية، ولا يتعدى وجود سلطة الدولة حدود عواصم المحافظات في معظم مناطق البلد. ولا يزال هناك شعور بعدم الثقة بين السكان والمسؤولين، الذين غالبا ما تكون قدرتهم محدودة برغم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة. وعلى صعيد آخر، يفتقر المسؤولون المحليون بصفة عامة إلى القدرة على إدارة شؤون التمويل ولا تكون تحت تصرفهم سوى موارد محدودة. وعلى الرغم من بدء الجهود من أجل إنشاء آليات للتنسيق على مستوى المحافظات، بما في ذلك آليات لتنسيق الشؤون الأمنية، فقد ظلت فعاليتها محدودة بسبب اقتصار التسلسل الإداري على مونروفيا.
	44 - وفي كانون الثاني/يناير، اعتمدت الحكومة السياسة الوطنية للحكم اللامركزي، ووضعت بذلك الخطوط الأولية لإصلاح الحوكمة في المجالات الإدارية والسياسية والاقتصادية، خلال الفترة حتى عام 2020. وتتمثل الأولويات الابتدائية في ترشيد الهياكل المحلية وتأسيس إطار قانوني وتعزيز المؤسسات المحلية وتحسين قدرتها على إدارة الشؤون المالية. ويجري توفير الدعم التقني لتلك السياسة من خلال برنامج ليبريا الوطني المتعلق باللامركزية والتنمية المحلية، الذي تبلغ ميزانيته 50 مليون دولار، والذي اشتركت في تصميمه الحكومة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. ومع أن ذلك البرنامج الوطني سيشمل جميع المحافظات في نهاية المطاف، فهو ينفذ الآن بصورة تجريبية في 9 محافظات. وعلاوة على ذلك، يجري العمل على تنفيذ عدة مبادرات تتعلق بناء القدرات في القطاع العام. وتوفر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تمويلا قدره 44.5 مليون دولار لبرنامج دعم الحكومة والإدارة الاقتصادية ذي الخمس سنوات، الذي يهدف إلى دعم تعزيز مراقبة الامتيازات وإدارتها، وإعداد نظم مدفوعات إلكترونية للمصرف المركزي، وتعزيز النظم الإدارية، وتوفير الدعم للأجهزة الإدارية في المحافظات.
	45 - وتتسم الهياكل الأساسية في ليبريا بالضعف، وبخاصة في الجنوب الشرقي الذي يكاد يستحيل الوصول إليه عبر الطرق البرية في موسم الأمطار. ويعتمد موظفو الحكومة وأفراد الأمن على البعثة في الوصول إلى هناك، بينما تقوم البعثة أيضا ببعض أعمال الصيانة كي تظل الطرق الرئيسية مفتوحة من أجل تنفيذ عملياتها. ويجري العمل على تنفيذ برامج لتعزيز الهياكل الأساسية لقطاع النقل وإعداد إطار مؤسسي له، لكن هذه الأشياء تتقدم ببطء ولن تتيح إمكانية الوصول إلى جميع المحافظات طوال العام، في المستقبل القريب. وسيتعين على الحكومة، من ثم، الشروع في إجراء مناقشات مع شركائها بشأن إيجاد بدائل لتعزيز إمكانية الوصول إلى أجزاء البلد الداخلية، تمهيدا لانسحاب البعثة.
	إجراء انتخابات وطنية سلمية ومقبولة وموثوق بها

	46 - على نحو ما تقدم في الفقرات من 2 إلى 8 أعلاه، وجدت بعثة التقييم أن النقطة المرجعية المتعلق بالانتخابات قد تحقق. لكن نظرا للجدل الدائر حول كل حدث انتخابي، والذي خففت حدته جهود الأطراف الفاعلة الدولية، أكد كثير من المشاركين في الحوار على الضرورة الملحة لإجراء الإصلاحات، بما فيها الإصلاحات الدستورية والانتخابية، التي من شأنها أن تعزز مفاهيم شفافية ونزاهة الانتخابات وجهود الدعم الرامية إلى تعزيز قدرة الأحزاب السياسية وترسيخ النظام الحزبي.
	رابعا - التعديلات المقترحة على البعثة
	47 - لا تزال ليبريا بعيدة عن تحقيق حالة أمنية مستقرة عن طريق مؤسسات أمنية وطنية قادرة على حفظ الأمن بمعزل عن عملية حفظ السلام. ولم تصل أية مؤسسة أمنية في البلد حتى الآن إلى مرحلة الاستقلال العملياتي، ولا تزال الحكومة تواجه تحديات فيما يتعلق بتطوير هذه المؤسسات وكفالة استدامتها. ولذلك يوصى، في ظل محدودية التقدم المحرز تجاه تحقيق النقاط المرجعية للعملية الانتقالية، بالاقتران مع هشاشة الحالة الأمنية السائدة، بأن يعاد تشكيل البعثة على أساس استراتيجية الانسحاب التدريجي، وأن تتناسب التخفيضات مع التقدم في بناء القدرات الوطنية.
	العنصر العسكري

	48 - على غرار ما جرى توضيحه في تقاريري السابقة، أدت التعديلات المدخلة على عنصر البعثة العسكري في عام 2006، إضافة إلى التخفيضات التي جرت في الفترة من 2007 إلى 2010، إلى تقليص القوات التابعة للبعثة من 250 15 فردا من العسكريين إلى القوام المأذون به الآن البالغ 952 7 فردا. وتضم قوة البعثة 7 كتائب مشاة منتشرة في قطاعين، بما في ذلك قوة للتدخل السريع بحجم كتيبة (156 5 فردا)؛ ومقر قيادة القوة (48 من ضباط الأركان)؛ ووحدات التمكين (579 2 فردا)؛ و 133 مراقبا عسكريا.
	49 - وأجرت بعثة التقييم، أثناء إعداد توصياتها للمرحلة المقبلة من انسحاب عنصر البعثة العسكري، تقييما دقيقا للتهديدات، وفحصت قدرة الحكومة على مواجهة التهديدات الأمنية بشكل فعال، وحللت موقف العنصر العسكري للبعثة وتشكيله، واستعرضت الدروس المستفادة من التعديلات السابقة للقوة. ولذلك يوصي، بناء على التهديدات الحالية والمتوقعة، التي ليس من بينها أي تهديد عسكري، بأن تعاد 4 كتائب مشاة مع قوات التمكين المرتبطة بها إلى أوطانها، أي زهاء 200 4 فرد، على ثلاث مراحل، خلال الفترة من آب/أغسطس 2012 إلى تموز/يوليه 2015، بحيث تتبقى في البعثة قوة عسكرية قوامها 750 3 فردا تقريبا، بما في ذلك الكتائب المقدمة من بلدان الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وعناصر التمكين المناسبة. ويمكن أن تعاد المعدات العسكرية الرئيسية التي لم تعد البعثة تحتاج إليها في عملياتها إلى أوطانها، بما في ذلك وحدة طيران مكونة من 3 طائرات هليكوبتر، يمكن نقلها الى عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، وفقا للتوصية الواردة في تقريري المؤرخ 29 آذار/مارس.
	50 - ويتعين أن يعاد تشكيل البعثة بصورة تدريجية خلال تلك الفترة، وأن تعزز قدرة القوات المتبقية في مونروفيا وعلى طول المناطق الحدودية، وبخاصة على الحدود مع كوت ديفوار. ويتعين أيضا أن تتخذ البعثة هيئة متنقلة وأن تملك القدرة على الاستجابة السريعة، الشئ الذي يستدعي الاحتفاظ بجميع طائرات الهليكوبتر العسكرية الخدمية الحالية، على أن يؤخذ في الاعتبار أن البعثة لن تكون لديها قوات في جميع المحافظات عند الشروع في تنفيذ تلك المقترحات. وينبغي التشاور مع الحكومة والأطراف المؤثرة المعنية الأخرى، بشأن أية تغييرات هامة في مواقع انتشار البعثة.
	51 - ويوصي بالإضافة إلى ذلك، باستكشاف الخيارات المتعلقة بعمل ترتيبات مستقبلية في ضوء تقليص حجم البعثة، نظرا إلى أنه يتعين الاتفاق مسبقا على شكل وتمويل أي خيار منها. ويمكن الاستفادة، حسب الاقتضاء، من خيارات التعزيز السريع للبعثة من جانب عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، من خلال ترتيبات التعاون فيما بين البعثات، وفقا لقرار مجلس الأمن 1609 (2005) والقرارات اللاحقة ذات الصلة.
	عنصر الشرطة

	52 - جرى تجميد خفض عنصر الشرطة التابع للبعثة منذ عام 2008، في ضوء التحديات التي تعترض بناء قوة شرطة وطنية مستقلة عملياتيا. ويبلغ قوام عنصر الشرطة المأذون به 375 1 فردا، ويشمل 498 مستشارا، و 845 فردا في 7 وحدات شرطة مشكلة، و 32 من ضباط السجون.
	53 - ونظرا إلى عدم وجود قدرة وطنية للحفاظ على النظام العام، يوصى بعدم خفض عنصر الشرطة التابع للبعثة، لكن سيكون من الضروري إدخال تعديلات على أولويات الإرشاد لدى دوائر الأمن الوطنية، ولا سيما دائرتي الشرطة والهجرة، بغرض تعجيل تأهبهما لتحمل المسؤوليات الأمنية. ويوصي كذلك بزيادة عدد وحدات الشرطة المشكلة التابعة للبعثة بما يصل إلى 3 وحدات إضافية فوق قوامها الحالي المكون من 7 وحدات، من أجل بناء الثقة وسط السكان وتخفيف الآثار المحتملة لأي فراغ أمني ينتج عن انسحاب قوات البعثة، في ضوء محدودية قدرة الشرطة الوطنية على مكافحة الشغب. وسيجري تقدير الاحتياجات بشكل دقيق على أساس تطورات الأوضاع خلال مرحلة الانسحاب العسكري.
	54 - وعلى الرغم من الاستثمارات الكبيرة التي نفذت في مجال تطوير الشرطة الوطنية، تتطلب جوانب القصور الخطيرة مزيدا من التنسيق وتعزيز جهود جميع الشركاء، بمن فيهم حكومة ليبريا وقيادة الشرطة الوطنية والبعثة والشركاء المانحون. وسيكون من الضروري أيضا أن توفر البلدان المساهمة بأفراد شرطة للبعثة خبراء استشاريين مؤهلين، لأغراض الرصد في مجالات الأولويات، التي تشمل: التخطيط والتنظيم؛ والموارد البشرية؛ والإدارة؛ والإعلام؛ والطب الشرعي؛ والتحقيقات الجنائية، والمجالات المتخصصة لمكافحة الجرائم والتحقيق فيها، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس؛ وتحليل الجرائم والبيانات؛ والمخابرات؛ وإدارة الحدود؛ والشؤون الداخلية؛ ومعايير الاحتراف؛ وإدارة المشاريع.
	العنصر المدني

	55 - يتعين على البعثة، من أجل دعم الأولويات الناشئة في ليبريا، إدخال تعديلات على عنصرها المدني كي يتمكن من تقديم مساعدة محسنة، وبخاصة في مجالات: التخطيط الاستراتيجي وإدارة العملية الانتقالية؛ والمصالحة الوطنية، بما في ذلك الإصلاحات الدستورية وعملية تطبيق اللامركزية؛ والدعم الاستراتيجي والتقني لأغراض تطوير القطاعين الأمني والقضائي. وستواصل البعثة أيضا دعم الحكومة كي تعزز مؤسسات الديمقراطية وتبسط سلطتها وتوفر خدماتها في جميع أرجاء البلد. ومن الضروري أن يكون للأمم المتحدة وجود مدني على نطاق البلد، كتدبير لبناء الثقة ضمن أشياء أخرى.
	56 - وقد بدأت البعثة وفريق الأمم المتحدة القطري عملية تحديد المسؤوليات المدنية للبعثة، وينفذ الفريق القطري حاليا تقييما للقدرات يتركز اهتمامه على تحديد المزايا النسبية. بيد أن بعثة التقييم رجّحت ألا يكون الفريق القطري في وضع يمكنه من النهوض بالجزء الأكبر من المهام المدنية للبعثة. ولذلك ينبغي أن يركز التخطيط على نقل الوظائف إلى الشركاء الليبريين وغيرهم من الشركاء غير التابعين للأمم المتحدة. ويتعين على الفريق القطري أيضا النظر في الاحتياجات اللوجستية المتعلقة بتنفيذ البرامج بعد انسحاب البعثة.
	الاعتبارات المتعلقة بالدعم

	57 - يشكل موسم الأمطار الذي يمتد من أيار/مايو إلى تشرين الأول/أكتوبر من كل عام، تحديات مميزة للبعثة فيما يتعلق بالاحتياجات اللوجستية، نظرا إلى أن الطرق البرية في ليبريا تكون غير صالحة للسير ولا تسمح بإجراء تحركات لوجستية كبرى، وتكون العمليات الجوية أيضا محدودة بشكل كبير نتيجة لذلك. ويشكل هذا تحديا فيما يتعلق بتنفيذ تعديلات رئيسية في تشكيل البعثة على وجه الخصوص، ويصبح من الضروري توخي الحرص في التخطيط وترتيب عمليات الإعادة إلى الوطن، وإعادة تشكيل الوحدات ونشرها على نحو يسمح بأكبر قدر من الحركة خلال موسم الجفاف القصير. ويتعين على البعثة، في ضوء التحديات اللوجستية لتحريك القوات وتنفيذ التعديلات والنهوض بأعباء عملياتها اللوجستية العادية، أن تحتفظ بقدرات تمكينية حيوية، تشمل القدرة على رفع الأحمال الثقيلة وغير ذلك من القدرات الجوية، وقدرة النقل البحري، والقدرة الهندسية، والمرافق الطبية.
	58 - وقد شرعت البعثة، كجزء من استراتيجيتها طويلة الأجل المتعلقة بالتصفية المستقبلية، تنفيذ أنشطة لإصحاح البيئة، بجانب شطب المعدات المملوكة للأمم المتحدة والتخلص منها. وقامت البعثة والحكومة، من خلال الفريق العامل المشترك المعني بالعملية الانتقالية، بتحديد الوظائف اللوجستية ذات الصلة التي ستتوقف عقب انسحاب البعثة، والمهام التي يجب أن تضطلع بها الحكومة، والثغرات في الموارد. وطلبت الحكومة أيضا تسليمها المنشآت التي يتم إخلاؤها أثناء تخفيض البعثة.
	سلامة الموظفين وأمنهم

	59 - ما زالت الاضطرابات الأهلية والجريمة تشكلان تهديدا رئيسيا لموظفي الأمم المتحدة العاملين في ليبريا، ويمثل السطو المسلح اتجاها متزايدا. وتتحمل الحكومة المسؤولية الأولية عن كفالة أمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها، ولكنها ما زالت بصدد تطوير قدراتها. ويجري حاليا تخفيف أثر المخاطر على موظفي الأمم المتحدة المدنيين بوجود قوات البعثة المنتشرة في جميع أنحاء البلد؛ ولكن ما أن يبدأ الانسحاب الموصى به، لن تعود تلك المظلة الأمنية ممتدة لتشمل جميع المقاطعات. وفي إطار بعثة التقييم، أجري تقييم أمني كامل لتحديد ماهية الترتيبات الأمنية البديلة للمدنيين المطلوب وضعها في مناطق لا توجد فيها قوات تابعة لبعثة الأمم المتحدة في ليبريا، وذلك كي يتسنى للأمم المتحدة أن تحافظ على وجود للعنصر المدني في جميع أنحاء البلد. وفي هذا الصدد، تشمل تدابير التخفيف وضع معايير العمل الأمنية الدنيا المنقحة في المناطق التي لا تُوجد فيها قوات تابعة لبعثة الأمم المتحدة في ليبريا، وتعزيزَ قدرة الأمم المتحدة على توفير الأمن للمدنيين.
	خامسا - ملاحظات
	60 - تعد انتخابات عام 2011، وهي ثاني انتخابات تجريها ليبريا في مرحلة ما بعد النزاع، معلما رئيسيا على طريق تحقيق الانتعاش في مرحلة ما بعد انتهاء النزاع في ليبريا. وأود الثناء على شعب ليبريا لمشاركته السلمية في العملية الديمقراطية، وعلى اللجنة الوطنية للانتخابات لنجاحها في تنظيم الانتخابات والاستفتاء. وأرحب كذلك بالدور البنّاء الذي اضطلع به شركاء ليبريا الدوليون في تهيئة بيئة مؤاتية لإجراء انتخابات سلمية، ولا سيما الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وجميع المنظمات التي وفرت مراقبين دوليين.
	61 - ومع ذلك، فقد أكد الجدل الذي رافق العملية الانتخابية الحاجة إلى تضميد الجراح الوطنية، بوسائل منها مواصلة الإصلاحات التي تحسِّن التصورات المتعلقة بشرعية الانتخابات ونزاهتها وشفافيتها وشموليتها. وبنفس القدر، يتعين أن تضطلع المؤسسات الديمقراطية مثل أحزاب المعارضة المتمكنة ووسائل الإعلام الحرة بدور هام يكفل أن يكون لجميع الليبريين، بصرف النظر عن آرائهم السياسية، مصلحة كبرى في تكوين النسيج السياسي والاجتماعي والمؤسسي للبلد.
	62 - وقد تحقق الكثير من أجل تعزيز السلام والانتعاش الاقتصادي والتقدم الاجتماعي، وتوطيد أواصر التعاون الإقليمي في ظل قيادة الرئيسة جونسون سيرليف. غير أن المكاسب التي تحققت حتى الآن ما زالت هشة وستظل عرضة للتراجع ما لم تجد الأسس الاجتماعية والسياسية للحكم طريقا للوصول إلى فهم مشترك بين جميع الليبريين. ويتطلب بناء مؤسسات تتسم بالمصداقية والفعالية، وبشكل خاص في قطاعي الأمن وسيادة القانون، إحراز تقدم بالتغلب على الأسباب الجذرية للنزاع في ليبريا، بما فيها الاختلالات الهيكلية. ولا بد أن يُظهِر جميع أصحاب المصلحة قدرا كبيرا من الإرادة السياسية والالتزام، ولذا، فإنني أدعو شعب وحكومة ليبريا إلى مواصلة ما يُبذل من جهود ترمي إلى تعزيز أسس الديمقراطية، وأدعو الشركاء الدوليين إلى مواصلة السير على نفس المنوال في ليبريا ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تهيئة الظروف اللازمة لتوطيد أسس السلام الدائم وتحقيق التنمية.
	63 - والآن قد حان الوقت لكي يضع شعب وحكومة ليبريا المصالحة الوطنية في صلب عملية السلام، حيث إن الحفاظ على السلام، الذي تحقق بشق الأنفس، يتطلب التصدي لمعالجة المسائل التي قد تكون خلافية ذاتها والتي ساهمت في تأجيج النزاع في البلد. ومن ثم، يُعتبر الدخول في عملية تشاركية تشمل طائفة واسعة من أصحاب المصلحة المعنيين أمرا بالغ الأهمية في هذا الصدد. ولذا، أود أن أحث جميع مواطنين ليبريا، بما في ذلك المجتمع المدني والأحزاب السياسية والزعماء التقليديون والدينيون والسياسيون، إلى الاشتراك في بذل جهود متواصلة بهدف التوصل إلى توافق وطني بشأن المسائل الهامة مثل الإصلاح الدستوري والأخذ باللامركزية وتحقيق الأمن وإمكانية الوصول إلى العدالة واحترام حقوق الإنسان. وأدعو كذلك إلى إعادة تفعيل اللجنة الوطنية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان، بحيث تكون قادرة على الوفاء بالمسؤوليات التي كُلفت بها.
	64 - ويعتمد استمرار الاستقرار في ليبريا أيضا على تطور الوضع في المنطقة دون الإقليمية، وتنمية القدرات الوطنية والإقليمية لمواجهة التهديدات دون الإقليمية التي يتعرض لها السلام والأمن، والتي ما زالت تثير قلقا بالغا. وأود أن أؤكد مجددا استعداد الأمم المتحدة، بوسائل منها وجودها في غرب أفريقيا، لدعم المبادرات التي طُرحت وتعززت في إطار اتحاد نهر مانو والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
	65 - وإنني أرحب بما أُحرز حتى الآن من تقدم في عملية التخطيط لنقل المسؤليات الأمنية، بمشاركة بناءة من حكومة ليبريا. أما وقد تم الاتفاق على اتباع نهج استراتيجي لتنفيذ تسليم المسؤوليات الأمنية في البعثة إلى السلطات الوطنية، فسيلزم وضع خطة تفصيلية ذات جدول زمني واضح، وتتضمن كذلك استراتيجية فعالة للاتصالات. ولكي تكون عملية التخطيط للمرحلة الانتقالية مستدامة، ينبغي لها أن تأخذ في الحسبان تحديات عريضة تتجاوز مسألة الأمن، وتشمل الحوكمة وسيادة القانون، وكذلك الإطار السياسي. ويتطلب هذا الأمر وجود قيادة قوية وتوفير مزيد من الموارد لإصلاح نظام العدالة وتطويره، وتوسيع الفرص المتاحة أمام السكان للوصول إليه والاستفادة منه، وتخليصه من الفساد، ومن القوانين التمييزية، وفي الوقت ذاته تلبية احتياجات نظام السجون أيضا. وأدعو جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومة والأمم المتحدة والشركاء المتعددو الأطراف والشركاء الثنائيون، إلى تعزيز جهودها في تلك المجالات، وذلك بالبناء على أطر العمل القائمة بالفعل، بما في ذلك برنامج بناء السلام وبرنامج العدالة والأمن في البلد. وستُجري بعثة الأمم المتحدة تعديلات داخلية ملائمة، وأوصي بأن تكون لها ولاية محددة تتعلق بتقديم الدعم إلى الشعب والحكومة من أجل المضي قدما في تنفيذ الأولويات التي جرى تحديدها، بما فيها المصالحة الوطنية والإصلاح الدستوري والأخذ باللامركزية، مع تعزيز دعمها المقدم إلى قطاع الأمن والإصلاحات المتعلقة بسيادة القانون. وسيواصل ممثلي الخاص المشاركة في بذل المساعي الحميدة دعما لهذه العمليات الحيوية والعمليات الأخرى.
	66 - ولم تعد ليبريا تواجه أي تهديد عسكري، إلا أن البلد ما زال يواجه تحديات كبيرة بسبب محدودية قدرة أمنه الوطني، فضلا عن وجود عوامل أخرى يمكن أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار جرى تحديدها في هذا التقرير. ولذا أوصي بإجراء تخفيض تدريجي للبعثة بما يقرب من 200 4 من أفراد القوات على ثلاث مراحل بين عامي 2012 و 2015، وبعد ذلك يتبقى وجود يبلغ قوامه حوالي 750 3 من أفراد القوات.
	67 - وتساورني شواغل إزاء التحديات التي واجهت بناء قطاع أمن وطني يتصف بالديمقراطية والمهنية، وأدعو حكومة ليبريا وجميع شركائها إلى مضاعفة جهودها لبناء أجهزة أمنية قوية، تدعمها آليات رقابية فعالة تتمتع بثقة السكان. وفي ضوء استمرار هذه التحديات، أوصي بأن يحتفظ عنصر الشرطة في البعثة بقوام قوته الحالية البالغ 498 مستشارا و 845 ضابطا موزعين على سبع وحدات من الشرطة المشكلة، وأن يؤذن بإضافة ما يصل إلى ثلاث وحدات شرطة مشكَّلة إضافية حسب الحاجة على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وأود أن أكرر مناشدتي السابقة إلى البلدان المساهمة بقوات شرطة بأن تقدم ضباط شرطة من ذوي الخبرة والمهارات المتخصصة المطلوبة إلى بعثة الأمم المتحدة في ليبريا.
	68 - وسيجري استعراض الحالة بصورة منتظمة لتقييم تنفيذ عملية إعادة تشكيل بعثة الأمم المتحدة في ليبريا. وبمجرد إتمام المرحلة التالية من الانسحاب العسكري للبعثة، في منتصف عام 2015، أوصي بإجراء مزيد من التقييم الشامل الذي يتيح وضع توصيات لمستقبل البعثة وخيارات الوجود المحتمل الذي سيخلفها، استنادا إلى الحالة في البلد وبناء على ما يُحرز من تقدم في عملية بناء القدرات الوطنية للحفاظ على السلام والأمن.
	69 - وإنني أرحب بالشراكة القوية بين الأمم المتحدة وحكومة ليبريا، التي أتاحت تحقيق كثير من المكاسب حتى الآن. وستواصل بعثة الأمم المتحدة في ليبريا السعي لتحقيق الهدف الاستراتيجي الذي حدده مجلس الأمن، المتمثل تحديدا في مساعدة ليبريا على تحقيق حالة استقرار أمني بمؤسسات أمنية وطنية قادرة بمفردها على حفظ الاستقرار بمعزل عن بعثة حفظ السلام. ومع ذلك، فإن ليبريا ستحتاج أيضا إلى تلقي دعم مستمر على المدى البعيد لتطوير هذه المؤسسات والحفاظ عليها، وينبغي لها أن تبدأ منذ الآن في استكشاف الترتيبات الثنائية أو الإقليمية اللازمة لتقديم الدعم إليها استعدادا لانسحاب البعثة، وفي الوقت ذاته ينبغي أن تعزز البعثة ما تضطلع به من تنسيق للمساعدات الدولية بهدف تعزيز تماسك التدخلات في المجالات ذات الأولوية الحاسمة.
	70 - وفي الختام، أود أن أعرب عن خالص امتناني لممثلي الخاص بالإنابة لليبريا، السيد مصطفى سوماري، والرجال والنساء العاملين في البعثة وفريق الأمم المتحدة القطري لالتزامهم بدعم الجهود المبذولة لتوطيد السلام في ليبريا. وأود أيضا أن أعرب عن تقديري للسيدة إلين مارغريته لوي، التي عملت بصورة رائعة في منصب ممثلتي الخاصة في ليبريا لمدة أربع سنوات. وأود كذلك أن أتقدم بالشكر إلى جميع البلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة، وإلى الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والاتحاد الأفريقي، وفريق الاتصال الدولي لحوض نهر مانو، ولجنة بناء السلام، والمنظمات الإنسانية، والجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف، فضلا عن المنظمات غير الحكومية، على كل ما قدمته هذه الجهات من دعم لا يقدر بثمن ومساهمات مهمة.
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