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التقرير املرحلي الرابع والعشرون لألمني العام بشأن بعثـة األمـم املتحـدة                 
  ليربيا  يف
      

  مقدمة  -أوال   
والية بعثـة األمـم املتحـدة يف ليربيـا حـىت            ) ٢٠١١( ٢٠٠٨مدد جملس األمن يف قراره        - ١
وقــت  بانتظــام علــى احلالــة يف امليــدان يف ه وطلــب إيل فيــه أن أطلعــ٢٠١٢ســبتمرب / أيلــول٣٠

ويقدم هذا التقرير معلومات مستكملة عن التطـورات        .  احلامسة املقبلة  تهامرحلتدخل فيه ليربيا    
ومعلومـات عـن    ) S/2012/230 (٢٠١٢أبريـل   / نيسان ١٦الرئيسية منذ تقريري اخلاص املؤرخ      

م وعمليـة األمـ    االستراتيجيات والعمليات املنسقة اليت تضطلع هبا بعثـة األمـم املتحـدة يف ليربيـا              
ربيــا وكــوت ديفــوار، ياملتحــدة يف كــوت ديفــوار يف املنــاطق الواقعــة علــى طــول احلــدود بــني ل 

  .بعثةال توصيايت بشأن جتديد والية باإلضافة إىل
  

  التطورات الرئيسية  - اثاني  
  احلالة السياسية  -ألف   

كانــت ردود الفعــل حمــدودة يف ليربيــا علــى احلكــم بالــسجن ملــدة مخــسني عامــاً الــذي   - ٢
مــايو يف حـق الـرئيس الــسابق تـشارلز تــايلور    / أيـار ٣٠صـدرته احملكمـة اخلاصــة لـسرياليون يف    أ

 يف ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنـسانية والتحـريض عليهـا             ةملساعدعقب إدانته بتهم ا   
 إال أن هـذا التطـور أدى إىل جتـدد اهتمـام اجلهـات الـسياسية           . أثناء احلرب األهلية يف سرياليون    

ــات اجمل ــصاحلة     وجهـ ــة واملـ ــة احلقيقـ ــيات جلنـ ــذ توصـ ــة بتنفيـ ــة الفاعلـ ــدين الليربيـ ــع املـ ويف . تمـ
يونيه، قدم أحد املشرعني من أحزاب املعارضة يف جملـس النـواب مـشروع قـانون                /حزيران ٢٦

إلنــشاء حمكمــة جلــرائم احلــرب يف ليربيــا بغــرض حماكمــة األشــخاص الــذين يتحملــون القــسط   
 مــن انتــهاكات لقــانون اإلنــساين الــدويل والقــانون الليــربي  طــال ا مــااألكــرب مــن املــسؤولية ع 
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 االسـتماع العلنيـة      جلساتِ تتصدرومن املتوقع أن     .١٩٨٩ديسمرب  / منذ كانون األول   جسيمة
ملساءلة عـن الفظـائع املرتكبـة       لقضية ا  أوسع نطاقاً    بشأن مشروع القانون يف الصدارة مناقشاتٌ     

   .يد على أمهية حتقيق املصاحلة الوطنية، مع التشدالليربيةأثناء احلرب األهلية 
أبريــل، نظمــت حلقــة عمــل شــاركت فيهــا املؤســسات الرئيــسية املكلفــة   /ويف نيــسان  - ٣

خريطـة طريـق اسـتراتيجية      ”باالضطالع باألنشطة املتصلة باملصاحلة الوطنية، ووضعت خالهلـا         
لعمليـة  ة الطريـق هـذه   طـ يومن املتوقع أن ختضع خر  .“لتضميد اجلراح وحتقيق املصاحلة الوطنية    

ــة، وأن حتظــى   الــصعيد العــام وعلــى الــصعيد التــصديق  الــسياسي، يف شــكل مــشاورات إقليمي
ــشرين         ــرر يف تـ ــا املقـ ــل هبـ ــدء العمـ ــل بـ ــة، قبـ ــشريعية والتنفيذيـ ــسلطتني التـ ــد الـ ــذلك بتأييـ كـ

قـوق اإلنـسان جهودهـا علـى تنفيـذ          حبوركزت اللجنـة الوطنيـة املـستقلة املعنيـة           .أكتوبر/األول
اليت ميكـن للمجـرمني مـن       (اجملالس احمللية   آلية   املتعلقة ب  حدى توصيات جلنة احلقيقة واملصاحلة،    إ

، وأنشأت اللجان ذات الصلة يف مجيع مقاطعـات البلـد البـالغ عـددها               )خالهلا طلب العفو علناً   
  .مقاطعة ١٥
 للمعارضــة تعهــدت ،إلــني جونــسون ســريليفليربيــا،  رئيــسة ورغــم مــا ذُكــر مــن أن   - ٤

املثرية للجـدل،    ٢٠١١عام  طراف يف أعقاب انتخابات     السياسية بإنشاء إدارة شاملة جلميع األ     
 يف جملــس معيــنني شخــصاً ٤٤٧ شخــصاً مــن بــني ١١ ســوىأغــسطس، /آب ١ مل يكــن حــىت

وقــد أعــرب األشــخاص  .الــوزراء واملناصــب احلكوميــة األخــرى ال ينتــسبون للحــزب احلــاكم 
ــتبعدوا  .فـــيهم أعـــضاء حـــزب الوحـــدة احلـــاكم، عـــن ســـخطهم  حـــىت اآلن، مبـــن  الـــذين اسـ

 الرئيـسة، وطالبوهـا     إقامـة شاباً من حزب الوحدة أمام       ٦٠يونيه، تظاهر حنو    /حزيران ٢٧ ويف
 وبإمهــال احلــزب منــذ إعــادة  باحملــسوبيةواهتموهــا  .باالســتقالة مــن منــصبها كرئيــسة للحــزب  

ن فـــيهم ممثلـــو الـــشباب، ويف وقـــت الحـــق، اجتمعـــت الرئيـــسة بقـــادة احلـــزب، مبـــ. انتخاهبـــا
   .مظاملهم ملناقشة

 وقعــتفربايــر، /يف شــباطعــن اكتــشاف نفــط قبالــة الــساحل يف ليربيــا ومنــذ اإلعــالن   - ٥
ــا يالحــظ مــن      حمــط  احلكومــة ــها مــع العقــود ذات الــصلة، وم انتقــادات بــشأن أســلوب تعامل
عقـود  مـنح   حتقيقـات يف   وجتري اهليئة التشريعية حاليـاً    . لشفافية يف إدارة قطاع النفط    ل افتقارها

ويف الوقــت نفــسه،  .لقطــاعاالــنفط، وقــد شــرعت أيــضاً يف صــياغة مــشاريع قــوانني جديــدة    
 وذلـك عـن     ،قطـاع للباشرت شركة النفط الوطنية يف ليربيـا عمليـة مـستقلة بـشأن إصـالحات                

طريــق عقــد منتــدى ألصــحاب املــصلحة مــن أجــل مناقــشة سياســة نفطيــة تــسترشد هبــا اإلدارة 
  . ذا القطاعالعامة هل
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ــشيوخ   /يف آذارو  - ٦ ــسة إىل جملــس ال ــدمت الرئي ــارس، ق ــانون  م ــة  إل مــشروع ق ــشاء هيئ ن
إىل أن جلنـة    مـشرية   ،  يونيـه، طلبـت سـحب هـذا املـشروع         / حزيـران  ٢٨ويف   .ملراجعة الدستور 

وتـوحي املـستجدات الالحقـة      . تتوىل إجراء هذا االسـتعراض    ميكنها أن   إصالح القوانني احلالية    
ويف  .زمخــاً جديــداً يف أعقــاب إحــراز تقــدم حمــدود يف عمليــة اإلصــالح الدســتوريبــأن هنــاك 

يوليه، نظم حزب املعارضة الرئيسي، وهو حزب املـؤمتر مـن أجـل التغـيري الـدميقراطي،                 /متوز ٧
 وهيئــاتمنتــدى تــشاورياً سياســياً ضــم مجيــع األحــزاب الــسياسية، مبــا فيهــا احلــزب احلــاكم،    

ــاول    اجملتمــع املــدين، للتوصــل إ  ــشأن اإلصــالح الدســتوري واإلنتخــايب، وتن ــآلراء ب ىل توافــق ل
وقدمت مقترحات عمليـة     .مسائل أخرى كتمويل األحزاب السياسية وحتقيق املصاحلة الوطنية       

  . يوليه/متوز ٢٠خالل اجتماع متابعة عقد يف  ،وجداول زمنية حمددة
أبريـل  /ة سـينو يف نيـسان     وأجرت جلنة االنتخابات الوطنيـة انتخابـات فرعيـة يف مقاطعـ             - ٧

وبـرز جـدل    . يوليـه ملـلء مقعـدين شـاغرين يف جملـس النـواب            /سريادو يف متـوز   تويف مقاطعة مون  
ــد            ــن مقع ــدميقراطي ع ــيري ال ــن أجــل التغ ــؤمتر م ــة مرشــح حــزب امل ــسقط أهلي حــني كــادت ت

يف لجنـة وافقـت     الومع أن    . ترشيحه قبل املوعد النهائي احملدد     يلسبب عدم تسج  بمونتسريادو  
ترشيحه، فقد خسر االنتخابات الفرعية أمام مرشح حزب الوحـدة احلـاكم،           قبول   على   النهاية

مـــن معاقـــل حـــزب املـــؤمتر مـــن أجـــل التغـــيري   يف الـــسابقتعتـــرب كانـــت سريادو تـــمـــع أن مون
ودفعـت نتـائج    . وفاز احلزب احلاكم أيضاً باالنتخابـات الفرعيـة يف مقاطعـة سـينو             .الدميقراطي
 احلصول على األغلبية املطلقـة      إلغاء شرط ضاء املعارضة إىل االستنتاج بأن       بعض أع  االنتخابات

ق نتيجــة االســتفتاء الــوطين الــذي أجــري يف بِّــللفــوز يف االنتخابــات التــشريعية، وهــو إجــراء طُ
  . ، يصب يف مصلحة احلزب احلاكم٢٠١١أغسطس /آب

  
  يةاألمناحلالة   -باء   

 وتتعلــق الــشواغل األمنيــة .مومــاً وإن كانــت هــشةتــزال احلالــة يف ليربيــا مــستقرة ع ال  - ٨
يـزال عـدم    وال .الرئيسية بالقالقل املدنية، وأعمال الشغب العام، والعنف ضد النساء والفتيات     

   .االستقرار على طول احلدود مع كوت ديفوار مدعاة للقلق
ليربيــة كــان يونيــه، أفــادت األنبــاء أن فريقــاً تابعــاً للــشرطة الوطنيــة ال/ حزيــران١٣ويف   - ٩

جيري حتقيقـاً يف عمليـة سـرقة مطـاط مزعومـة تعـرض إلطـالق النـار يف مزرعـة تابعـة للـشركة                         
ــة يف بو  ــة الليربي ــيت  شــالزراعي ــد باســا، ال ــة غران ــني متكــررة  اشــتباكات تشــهد انان، مبقاطع ب

   . املطاط غري الشرعيني، والعديد منهم من املقاتلني السابقنيبني مستغليموظفي الشركة و
طـالب جامعـة ليربيـا يف مـسرية سـلمية يف             مـن  ٧٠٠يوليه، شـارك حنـو      / متوز ١٨ويف    - ١٠

ــة اإلدارة مونروفيــا، احتجاجــاً علــى عــدم قيــام    وبعيــد هــذه  . خبدمــة مــصاحلهماحلاليــةالطالبي
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املسرية، اندلعت أعمال عنف شارك فيها الطالب أمام احلـرم اجلـامعي وانتـشرت يف الـشارع،                 
وألقــت الــشرطة الوطنيــة  . املركبــاتب جبــراح وإحلــاق الــضرر  وأســفرت عــن إصــابة شخــصني 

  . القبض على عشرة طالب يشتبه يف أهنم ارتكبوا أعمال شغب
  

   املسائل اإلقليمية  -جيم   
 كيلـومتر غـري     ٧٠٠تزال احلدود السهلة االختراق مـع كـوت ديفـوار البـالغ طوهلـا                ال  - ١١

يونيــه بــشأن عمليــة األمــم املتحــدة يف / حزيــران٢٩مــستقرة، كمــا أشــرت يف تقريــري املــؤرخ 
فباإلضــافة إىل مقتــل ســبعة مــن حفظــة الــسالم التــابعني لعمليــة   .(S/2012/506) كــوت ديفــوار

يونيـه، فقـد قتـل    / حزيـران ٨األمم املتحـدة يف كـوت ديفـوار يف هجـوم مباشـر شـن علـيهم يف         
ــرب احلــدود ال       ٢٧ ــة ق ــرى إيفواري ــى ق ــل يف هجمــات شــنت عل ــى األق ــدنياً عل ــةم ويف . ليربي
يوليه، أغلقت حكومة ليربيا حدودها مع كـوت ديفـوار، إال أمـام األنـشطة اإلنـسانية،           /متوز ٩

   .ومل تكن احلدود قد فتحت جمدداً وقت إعداد هذا التقرير بصيغته النهائية
، وهــي “عمليــة إعــادة األمــل”يونيــه، أطلقــت حكومــة ليربيــا  /ويف منتــصف حزيــران  - ١٢

من املنطقـة احلدوديـة،     األقل استقرارا   زء  اجل يف مقاطعة غراند غيده، قرب       عملية أمنية مشتركة  
وتـشترك فرقـة العمـل املـشتركة الـيت تـضم         . هبدف ختفيف التهديد الذي متثله العناصر املـسلحة       

، ومكتـب اهلجـرة     للطوارئ التابعـة للـشرطة الوطنيـة       القوات املسلحة الليربية، ووحدة التصدي    
ــيس، يف موقــع واحــ  ــده   والتجن ــد غي ــدرو، مبقاطعــة غران . د مبركــز للعمليــات املــشتركة يف زوي

وكجزء من عملية إعـادة األمـل، اعتقلـت قـوات األمـن الوطنيـة أكثـر مـن اثـين عـشر مـشبوهاً                     
، مبـن فـيهم قـادة       عـشرة مـواطنني ليـربيني وإيفـواريني       وأفيد أهنـا أصـدرت قائمـة تتـضمن أمسـاء            
لتـورطهم   مطلـوبني  ئيـسية يف احلـرب األهليـة الليربيـة،      سابقون الثنني من الفصائل املتحاربـة الر      

  . شخاص أو سلموا أنفسهممن هؤالء األواعتقل أربعة . املزعوم يف أنشطة املرتزقة
األمــم املتحــدة يف  يونيــه بــشأن عمليــة/ حزيــران٢٩وكمــا أشــرت يف تقريــري املــؤرخ   - ١٣

ة األمـم املتحـدة يف ليربيـا        بعثـ إىل جانب   كوت ديفوار، عقدت حكومتا ليربيا وكوت ديفوار،        
ــاريخ      ــدجان بتـــ ــاً يف أبيـــ ــاً رباعيـــ ــوار، اجتماعـــ ــدة يف كـــــوت ديفـــ ــم املتحـــ ــة األمـــ وعمليـــ

إىل اتفــاق لتعزيــز التعــاون واختــاذ التــدابري الراميــة إىل معاجلــة فيــه توصــلت يونيــه، /حزيـران  ١٣
 األمنيـة وتكثيـف     وباإلضافة إىل تعزيـز التعـاون بـني الكيانـات          .على احلدود غري املستقرة   احلالة  

العمليات األمنية، اتفق كال البلدين على اختاذ تدابري لبناء الثقة لدى اجملتمعات احمللية وتـشجيع               
إىل األمـم  أيـضا  وطلبت احلكومتان   . املصاحلة الوطنية كل على اجلانب الذي خيصه من احلدود        

لقبائـل مـن املقـرر عقـده     املتحدة املساعدة يف تنظيم اجتماع للمصاحلة عرب احلدود بني زعمـاء ا      
  . سبتمرب/يف أيلول
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يف أعقاب اهلجوم الذين شـن علـى حفظـة الـسالم التـابعني لعمليـة األمـم املتحـدة يف                     و  - ١٤
 بعثـة األمـم املتحـدة يف ليربيـا أنـشطتها يف املنطقـة               عـززت ،  يونيـه / حزيـران  ٨يف   كوت ديفـوار  

حــدة يف ليربيــا بتكثيــف دورياهتــا  وقامــت وحــدات الــشرطة التابعــة لبعثــة األمــم املت  .احلدوديــة
 األمن الليربية يف املناطق احلدودية وحـول خميمـات الالجـئني، فيمـا اعتمـد                أجهزةاملشتركة مع   

لبعثة موقفاً أكثر صـرامة، مبـا يف ذلـك زيـادة تـواتر الـدوريات اجلويـة         لالعنصر العسكري التابع    
عثــة أيــضاً طــائرتني عمــوديتني    بالونــشرت  .ودوريــات املــشاة احملمولــة بالطــائرات العموديــة    

أقـرب إىل احلـدود، واحتفظـت بإحـداها يف حالـة            وهـي   مسلحتني يف غرينفيل، مبقاطعة سـينو،       
ــة عــرب احلــدود    ــا، لتقــدمي الــدعم إىل العمليــات اجلوي ــة األمــم  . تأهــب يف مونروفي وعــززت بعث

ــصري        ــني عن ــاون ب ــوار التع ــم املتحــدة يف كــوت ديف ــة األم ــا وعملي ــدين همااملتحــدة يف ليربي  امل
والعسكري، واستعرضت كلتا البعثـتني، بالتـشاور مـع فريقـي األمـم املتحـدة القطـريني، خطـة                   

ذلـك علـى صـعيد األمـن ومراقبـة احلـدود؛ وتعزيـز بـسط سـلطة                يف الختاذ مبادرات فورية، مبـا    
 أيـضاً   اووضـعت . الدولة يف املناطق احلدودية؛ وعودة الالجـئني وإعـادة إدمـاجهم بـصورة دائمـة              

 كــل مــرة يبــسط التخطــيط للــدوريات املتزامنــة “لعمليــة مــايو” لــصيغة النهائيــة ملفهــوم مــنقحا
  . أسبوعني ويشمل مشاركة املدنيني يف االجتماعات املتعلقة بأمن احلدود

حيـث   علـى طـول حـدود ليربيـا مـع غينيـا وسـرياليون مـستقرة عمومـاً،          ة احلالـ ظلـت و  - ١٥
ألمــم املتحــدة يف ليربيــا املــشاركة يف العمليــة احلدوديــة   األمــن الليربيــة وبعثــة اواصــلت أجهــزة

  . مع حكومة غينيا“سيسكني” مع حكومة سرياليون والعملية احلدودية “لوكو”
  

 احلالة اإلنسانية  –دال   
مفوضـية    أجرهتـا   والتسجيل باالستدالل احليـوي،    تحققعملية واسعة النطاق لل   دت  أكَّ  - ١٦

 الجـئ   ٥٨ ٠٠٠ حنـو لشركاء يف جمـال العمـل اإلنـساين، أن           وا األمم املتحدة لشؤون الالجئني   
 وتـدابري تيـسري     الطوعيـة إيفواري ال يزالون يف ليربيا، وُيعـزى ذلـك أساسـاً إىل حـاالت العـودة                 

، بوجـود حنـو     ٢٠١١مايو  / بعد أن بلغ عدد الالجئني ذروته يف أيار        إىل كوت ديفوار،  اإلعادة  
  يف  واقعـة  قـرى يف  خيمـات و  امليف  جئني املتـبقني    وُيقيم أكثر من نصف الال    .  الجئ ٢٠٠ ٠٠٠

 وتواصــل املفوضــية، إىل جانــب الــشركاء يف جمــال  .ريالنــد ونيمبــاايــده ومغ غرانــد مقاطعــات
مـايو،  /مـارس وأيـار  /بـني آذار يف الفتـرة مـا   و. العمل اإلنساين، تيسري العودة إىل كـوت ديفـوار       

يف األسـبوع، رغـم   الجـئ   ٥٠٠ ليبلـغ  إىل الـوطن    ازداد متوسط عدد الالجئني العائدين طوعـا      
 عمليـات  وأدَّت إىل إبطـاء  ، اخلـوف  مـشاعر  دت ولَّـ  يونيـه / يف حزيـران    اليت وقعت  أن اهلجمات 

  . كانت وراء وصول أعداد متفرِّقة من الالجئني اجلدد إىل ليربياالعودة و
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ن  حكومــة ليربيــا، بــدعم مــ بــدأت، اإليفــوارينياخنفــاض عــدد الالجــئني  وبــالنظر إىل   - ١٧
يف مقاطعـة    خمـيم    أُغلـق ،  يوليـه /فـي متـوز   ف.  خميمـات الالجـئني    ترمـي إىل دمـج    املفوضية، عمليـة    

 ويف إطـار  .  آخـر  إىل خمـيم   سـكانه    وُنقـل مـن الـسكان      ١ ٨٠٠ ما يقرب من     مضيه  غراند غيد 
يف ليربيـا وكـوت    يعمل فريقا األمـم املتحـدة القطريـان     أعاله،١٤اخلطة املشار إليها يف الفقرة     

، ركَّـز   أغـسطس /آب ١يف  و. إلعـادة إدمـاج الالجـئني      بـرامج متكاملـة      على وضـع    معاً ديفوار
 بعثـة األمـم املتحـدة يف ليربيـا        حبضور ممثلني عن     ،سبل العيش على قضايا    ياجتماع عرب حدود  

ــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار  و  واملنظمــات غــري   وفريقَــي األمــم املتحــدة القطــرَيني  عملي
  . هذه العمليةوذلك ملواصلة توجيهمن كال البلدين، املعنيَّة احلكومية 

 هبـدف تلبيـة احتياجـات       لمـساعدة اإلنـسانية واإلنعـاش     لال تزال هنـاك حاجـة كـبرية         و  - ١٨
ــبقني  ــالالجــئني املت ــد  مقاطعــات يفيت تستــضيفهمواجملتمعــات ال ــده غ غران ــا وي ماريالنــد ونيمب

 الجـــئ، ٥٨ ٠٠٠نحـــو  لالـــدعممي تقـــدبيف ليربيـــا اإلمنـــائيون  الـــشركاء يقـــوم و.جـــي هنـــرو
 شخص مـن رعايـا البلـدان        ٢ ٠٠٠ من الليربيني املنتمني إىل الفئات الضعيفة، و       ١٤٠ ٠٠٠ و

 الجئ ليربي ممَّن عـادوا      ٩ ٠٠٠ األشخاص الذين حيتاجون للدعم، هناك حنو        من بني و. الثالثة
اعتبـارا  ني صفة الالجئني    مبساعدة املفوضية، وقبل فقدان الليربي     ٢٠١٢إىل البلد منذ بداية عام      

حتديـد  يف   حكومـة ليربيـا      الـيت تواجههـا   ط  ووزادت عـودة هـؤالء مـن الـضغ        . يوليـه /متوز ١من  
مل ميـوَّل النـداء     ويف الوقـت نفـسه،      . دودة بالفعل احمليف سوق العمل    املُرحبة  األنشطة االقتصادية   

 يف منتــصف العــام، بــصيغته املنقحــة، ٢٠١٢لعــام  مليــون دوالر ٩٧مــن أجــل تــوفري اإلنــساين 
  . حىت اآلن يف املائة٣٤سوى بنسبة 

  
  حقوق اإلنسانيف جمال تطورات ال  -هاء   

ــا      - ١٩ ــاء علــى طلــب مــن حكومــة كــوت ديفــوار، ســلَّمت ليربي ــه /حزيــران ٢٣يف بن يوني
مقاطعـة هنـر    خمبأ لألسـلحة ُعثـر عليـه يف        إطار قضية    مواطناً إيفوارياً أُلقي القبض عليهم يف      ٤١

هويـة احملتجـزين    ملفوضية إمكانية التحقق من صـحة خّول اومل تُ . ٢٠١١يونيه  /زيرانجي يف ح  
ــسليمهم     ــل أن جيــري ت ــة قب ــات اللجــوء احملتمل ــق مطالب ــرار   . أو توثي ــاملوازاة مــع اســتئناف ق وب

مراعـاة اإلجـراءات    قلقهم من عدم    أعرب املشرِّعون الليربيون عن     حيسم بعد،    التسليم الذي مل  
  .بني البلدينالقائمة  ملعاهدة تسليم اجملرمني بة واالمتثالالقانونية الواج

لتعـديل القـوانني القائمـة،      مقترحـات   أقرَّ جملس الشيوخ باإلمجاع     ،  يوليه/ متوز ١٩يف  و  - ٢٠
وستـــصبح هـــذه . لـــينيثاملظـــر زواج حت جنايـــةً و“األفعـــال اجلنـــسية بـــني املثلـــيني”مـــن عـــل جت

عـدد  يتحـدث   و.  وموافقـة الـرئيس عليهـا      هانواب بإقرار  قانوناً يف حال قيام جملس ال      التعديالت
هجمـات ضـد ناشـطني يف جمـال حقـوق           وقـوع   هتديـدات و  صـدور   من التقارير اإلعالميـة عـن       
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 خـــالل الفتـــرة املـــشمولة بـــالتقريرباإلضـــافة إىل ذلـــك، تواصـــلت و. ٢٠١٢عـــام يف املثلـــيني 
ــة الــضارة، مبــا  ــة ســم حلــاء شــجر الــ   يــشمل املمارســات التقليدي  ة احملاكمــّساس يف إطــارمناول

وتعمـل وزارة الـشؤون الداخليـة مـع         .  مع فرض غرامات بـسيطة نـسبياً علـى اجلنـاة           بالتعذيب،
املبادئ التوجيهية الـيت أصـدرهتا   تنفيذ من أجل  الزعماء التقليديون،   اجلهات املعنية، مبا يف ذلك      

تلـك  سري يف عـضوية  القـ االخنـراط    حظـر يشملتنظيم أنشطة اجلمعيات السرية، مبا    احلكومة ل 
 اجملـاالت، فإهنـا ال تتنـاول املـسألة          خمتلـف  هـذه املبـادئ التوجيهيـة        ويف حـني تغطـي    . اتمعياجل

 الــيت ال تــزال مــستمرة يف ســياق األعــضاء التناســلية لإلنــاث تــشويهممارســة اخلطــرية املتمثلــة يف 
طفـال بـالتعليم    ظـل التحـاق األ    سرية،  الـ  اتمعيـ اجل ألنـشطة    نتيجةًو. اتيالكثري من هذه اجلمع   

  .الرمسي، وال سيما الفتيات، يشهد اخنفاضاً يف بعض املقاطعات
مناصـرهتا، رغـم    و حقـوق اإلنـسان      ضـعيفة يف جمـال رصـد       القـدرات الوطنيـة      وال تزال   - ٢١
 ُيتوقـع العمل الوطنية حلقوق اإلنسان الـيت       خطة   وضع يشمليف بعض اجملاالت مبا     احملرز  تقدم  ال

الليـربي   فـرداً مـن أفـراد اجلـيش          ١ ١٥٠، تلقـى    ٢٠١٠منذ عام   و. ٢٠١٢بنهاية عام   إقرارها  
ــر  و ــوظفي دوائ ــشرطة واهلجــرة م ــدريباً ال ــز  ت ــايري لتعزي ــسان مع ــوق اإلن ــق حق ــة التطبي ،  الواجب

ــادرات  تواصــل خمتلــف  فيمــا ــةاملب ــوفر أن كفال ــة  يف  يت ــسقون يف جمــال  املؤســسات احلكومي من
اللجنـة   أجـرت    ،٢٠١٢ عـام    أوائـل يف  و. حـىت اآلن  حقوق اإلنسان، وهو ما مل يـتم القيـام بـه            

عمليـة رصـد    ،   بـدعم مـن بعثـة األمـم املتحـدة يف ليربيـا             ،الوطنية املستقلة املعنية حبقوق اإلنسان    
ــسائدة يف  لل ــروف ال ــسجون ظ ــشرطة،    ال ــة لل ــز االحتجــاز التابع وأخطــرت الوكــاالت  ومراك

لكـن اللجنـة ال تـزال تواجـه         . ءاتحباالت مثرية للقلق تـستدعي اختـاذ إجـرا        احلكومية املختصة   
 يتلقـ املتمثلـة يف    تنفيـذ واليتـها      أضـعفت علـى حنـو مـزمن قـدرهتا علـى              داخلية خطرية مشاكل  
  . والتحقيق فيهاانتهاكات حقوق اإلنسان شكاوى

  
  ة االقتصاديالةاحل  -واو   

ــة،٦,٣ ي النمــو االقتــصاد، بلــغ معــدل٢٠١١يف عــام   - ٢٢ قليــل مــن ب دىن أ وهــو يف املائ
. ٢٠١٢ يف املائـة يف عـام   ٨,٨وُيتوقـع أن يبلـغ    ، يف املائة٦,٨ عدل الذي كان متوقعاً بنسبة   ملا
 مليــون ٦٤٩ اقــدرهيزانيــة وطنيــة  م مــشروع إىل اهليئــة التــشريعيةم الــرئيسمــايو، قــدَّ/أيــاريف و

سـهم  وقد أ . السابقةيزانية  امل يف املائة عن     ٢٥ بزيادة تناهز    ،٢٠١٢/٢٠١٣دوالر للسنة املالية    
ــاداللقطــاع اخلــدمات و التوســع املتواضــع   يف  وال ســيما األجــنيب،  املباشــر يف االســتثماراتزي

ــصناعات االســتخراجية،   ــشكل إجيــايب يف النمــو ال ــرغم مــن النمــو القــوي،  و. ب ــى ال  ظلــت عل
 التضخم أعلـى     معدل ، كان  نفسه  الوقت يفو. على ارتفاعها  والبطالة   عمالة الناقصة  ال معدالت
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ــةأســعار األظلــت  و. يف املائــة١١، حيــث بلــغ  متوقــعهــوممــا   وبقيــت.  والوقــود مرتفعــةغذي
  . متقلبةظلت لكن األسعار اً انتعاشتشهداألساسية صادرات السلع 

ــ ويف أعقــاب  - ٢٣ مــع علــى مــستوى عواصــم املقاطعــات  قادهتــا احلكومــة الــيت شاورات امل
 وعنواهنـا   لحد من الفقر،  ل  الثانية ةستراتيجياال اجلهات املعنيَّة، بدأ وضع اللمسات األخرية على      

كانـت   القـضايا الـشاملة نفـسها الـيت    هـذه اخلطـة   وتتنـاول  . “ عـن طريـق العمـل   غـيري خطة للت ”
ــتظم ، لحــد مــن الفقــر  ل  األوىلســتراتيجيةتتناوهلــا اال :  هــياالت اســتراتيجية ثالثــة جمــيف وتن

 ،) والطــرق، واملرافــئ حتــسني توليــد الطاقــة،  مبــا يف ذلــك  ( ياكــل األساســية االســتثمار يف اهل
 ،)وتعزيــز املــصاحلة الوطنيــةتنميــة املهــارات لــدى الــشباب مبــا يف ذلــك ( لبــشر يف ااالســتثمارو
زيـادة األمـن ومحايـة حقـوق     و ،مبا يف ذلك تعزيز النمـو االقتـصادي  ( االستثمار يف املؤسسات و

ألولويـة للكـثري مـن      يـت ا  عط، أُ لحـد مـن الفقـر     ل  الثانيـة  سـتراتيجية ويف اال . ) يف آن معـاً    اإلنسان
ــادرات  ــاً لآلمــال يف اال احملــددة الــيت كــان املب  األوىل، فيمــا جــرت ســتراتيجية التنفيــذ فيهــا خميب

 وجيـري حاليـاً   . بناء الـسالم  ل  ليربيا برنامجمواءمة الفروع املتعلقة بالعدالة واألمن واملصاحلة مع        
يف، ووضـع الـصيغة النهائيـة        وتقـدير التكـال    لرصد والتقييم، لوضع اللمسات األخرية على آلية      

  .تنفيذال الستراتيجية
  

  تنمية القدرات يف جمايل األمن الوطين والعدالة  –ا ثالث  
  استراتيجية وبنيان األمن الوطين  –ألف   

ــهمــن املــسلَّ   - ٢٤ ــة   أنم ب  قطــاع األمــين ال تطــوير أساســياً أمــام   حتــدياًمتثــل االســتدامة املالي
يـشري   علـى حنـو مـا   ، القطاعهذا يف ؤخراً لإلنفاق العام وقد أوصى استعراض جرى م   . الليربي

 املؤسـسات األمنيـة     مليزانيات  املقدَّم دعمالأبريل، بزيادة   /نيسان ١٦  اخلاص املؤرخ   تقريري إليه
لفتـــرة لالوطنيــة  ة امليزانيــ  مــشروع   ويقتــرح .لــشرطة واهلجــرة  ملؤســسيت ا  وال ســيما ، الليربيــة 
إمجاليــة ا املؤســستني، رغــم زيــادة تــ ختفيــضات لكلةريعي التــشيئــةم إىل اهلاملقــدَّ ٢٠١٢/٢٠١٣
  . لدعم القوات املسلحةال سيما، ولقطاع األمينلماليني دوالر  ٣ قدرها
طلـوب  امل علـى النحـو   وزارة األمـن الـوطين      واملكتب الوطين للتحقيق    جيرِ بعد حلّ    مل  و  - ٢٥

 أجـرى ،  أبريـل / نيـسان  يفو.  ترشيد القطاع األمـين    هبدف ٢٠١١ يف عام    معتمدمبوجب قانون   
وكالـة   لتقييمـاً ا بعثـة األمـم املتحـدة يف ليربيـ    ومكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة         

 ُيتوقــع أن  كــاناً إذ حمــدوداً دوليــاً حــىت اآلن دعمــتلقــت ، الــيتإنفــاذ قــوانني مراقبــة املخــدرات
إىل أهنـا سـتظل قائمـة       وبـالنظر   . ضمن جهاز الـشرطة   دجمها  تكون بني الوكاالت اليت سيجري      

 ومــا زال مل ُيبـــت يف  .ها طريــق إلصــالح  ريطــة تقيـــيم خالر وفَّــ باعتبارهــا مؤســسة مــستقلة،    
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يشمل مراقبة األسلحة واملخـدرات ومـسائل متـصلة         ، مبا   سائلجموعة من امل  تشريعات تتعلق مب  
 تــوفري  التــشريعية علــىيئــةلقــدرة اهلمــارس، أجــرت األمــم املتحــدة تقييمــاً /ويف آذار. بالــشرطة

 التقيــيم أنــه رغــم متتــع جــدوو.  تعزيــز اإلدارة واملــساءلةمــن أجــل قطــاع األمــينالالرقابــة علــى 
 املرافــق ةُرداءرقلــت فعاليــة الرقابــة ع  فقــدبــسلطات واســعة،اللجــان التــشريعية املعنيــة بــاألمن  

ــدعم املخصــصني      ــوفر مــوظفي ال ــة احملــدودة بإصــالح القطــاع األمــين وعــدم ت كــان و. واملعرف
  .شكاوىلل  مدينجملسإنشاء للتقييم بني التوصيات الرئيسية  من
ينـاير،  /اليت ُوضعت صيغتها النهائية يف كانون الثـاين        ٢٠١٢خطة العمل لعام    وتشمل    - ٢٦

واليت تتعلق بالربنامج املشترك للعدالة واألمـن املمتـد علـى ثالثـة أعـوام، إجنـاز املركـز اإلقليمـي                
ــة واألمــن وهــو يف طــور اإل  ــاء  قاطعــة بونــغ،مبغبارنغــا، نــشاء يف للعدال  بــدعم مــن صــندوق بن

اجلــزء األكــرب مــن وســيقدم املركــز خدماتــه ملقاطعــات بونــغ ولوفــا ونيمبــا، وقــد أُجنــز . الــسالم
ــه األساســي حبلــول متــوز   ــه، ومــن املتوقــع إجنــاز حمكمــة   /هيكل ــدائرة يولي ــة ال . يف األشــهر املقبل
علـى إقامـة املركـزين التـاليني      جلنة بناء السالم،    ها، مبا يف ذلك   ؤووافقت حكومة ليربيا وشركا   

  .زويدرو مبقاطعة غراند غيدهيف ريالند، واقاطعة ممب هاربر يف
  

  الشرطة الوطنية   -باء   
ذلـك يف   يف خالل الفترة املشمولة بالتقرير، قامت الشرطة الوطنية بعـدة عمليـات، مبـا              - ٢٧

 العمليـات التحـسن اهلـام الـذي شـهدته قـوات             وقد أثبتت هـذه   . املناطق املتامخة لكوت ديفوار   
 أهنـا كـشفت أيـضا عـن مـواطن ضـعف علـى               الشرطة وال سيما وحدة التصدي للطـوارئ، إالّ       

وجتــري . مــستوى املــالك الــوظيفي واإلمــدادات واالتــصاالت، علــى صــعيد احملافظــات خاصــة  
الـوظيفي مـن الـضباط    حتديد احلد األدىن ملستوى املالك إىل عملية هتدف بدعم من البعثة    حاليا  
  .ملقاطعاتزين يف مجيع ابني واجملّهاملدّر
 وقاعــات مهــاجع إىل الــشرطة الوطنيــة حكومــة النــرويجيوليــه، ســلّمت / متـوز ٢٧ويف    - ٢٨

دراسية وجتهيزات مطابخ جديدة، مما أدى إىل زيادة طاقـة اسـتيعاب أكادمييـة تـدريب الـشرطة         
عنـه احلكومـة    وذلـك لتحقيـق اهلـدف الـذي أعلنـت     د يف السنة  جمن٦٠٠َّ إىل  ٣٠٠الوطنية من   

ورغـم هـذا    .  ضـابط  ٨ ٠٠٠ ضابط حاليا إىل     ٤ ٢٠٠مبضاعفة قوام جهاز الشرطة تقريبا من       
ن يف الطاقــة االســتيعابية، ال تــزال هنــاك حتــديات كامنــة علــى مــستوى إجيــاد التمويــل     التحــسُّ

وسـتتفاقم هـذه التحـديات نتيجـة     . اإلدارية القدرة   تطويردين مؤهلني و  جمّنالعثور على   الكايف و 
 يف خمصـصات    ٢٠١٢/٢٠١٣للتخفيضات الكبرية املتوقعة يف مشروع امليزانية الوطنيـة للفتـرة           

  . الشرطة الوطنية بشكل عام، ويف خمصصات األكادميية
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يف التـدريب   مـن اجملنـدين اآلخـرين        ١٠١ جمنـدا وشـرع      ١٥٠رج  أبريـل، ختّـ   /ويف نيسان    - ٢٩
رج الفـصل  وختّـ . مـايو / جمندا آخر التدريبات يف األكادميية يف مطلع شهر أيار     ١٥٣وبدأ  . امليداين

ل اجملنـدات مـا     ومتثِّـ . يونيـه /حزيـران  يف  ضباط ١٠٤السادس من وحدة دعم الشرطة الذي يضم        
واستمر أيضا بـذل اجلهـود لتطـوير القـدرات احلاليـة جلهـاز الـشرطة، حيـث         .  يف املائة  ٢٣له  معّد

 امـرأة   ١١٨ ضـابطا، مـن بينـهم        ٦٦٥دريبا أثناء اخلدمة لضباط يبلغ عـددهم        كادميية ت األقّدمت  
كما مت توفري تدريبات يف جمال محاية املرأة والطفل، وإدارة مـسرح   . أبريل/منذ بداية شهر نيسان   

  . اجلرمية والتحقيق، وحقوق اإلنسان، وحفظ األمن يف اجملتمعات احمللية
سـتراتيجية للـشرطة الوطنيـة الـيت        ال إطـار اخلطـة ا     وأُجنزت عدة مـشاريع تنـدرج ضـمن          - ٣٠

بلـورة إجـراءات   مـشروع يهـدف إىل   هتدف إىل حتسني املساءلة اإلدارية للـشرطة، مبـا يف ذلـك      
كمــا جيــري حاليــا بــذل جهــود لتطــوير  . لــضمان االمتثــال لقــانون ولــوائح إدارة املاليــة العامــة 

ل مقاضـاة مـرتكيب اجلــرائم   أن تـسهِّ قـدرات الطـب الـشرعي للـشرطة الوطنيـة، الـيت مـن شـأهنا         
بعثــة، ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين     البفعاليــة، مبــا يف ذلــك مــن خــالل مــشاريع تــدعمها       

ــسويد باملخــدرات واجلرميــة وحكومــة  ــة باجلرميــة العــابرة للحــدود    . ال وأحــرزت الوحــدة املعني
يون وغانـا وغينيـا   الوطنية تقدما بطيئا ولكنه متواصل، وأقامـت عالقـات مـع نظرائهـا يف سـريال              

  .ديفوار ونيجرييا وكوت
 العـائلي وواصلت الشرطة الوطنيـة تطـوير قـدراهتا علـى التـصدي لالغتـصاب والعنـف                    - ٣١

ضـابطا،   ١٨٠عن طريـق قـسم محايـة النـساء واألطفـال، الـذي يتـوزع ضـباطه البـالغ عـددهم                  
أثنـاء  التـدريب املكثَّـف      أن   يف حـني  و.  موقعا يف مجيع أحناء ليربيـا      ٥٢حوايل ثلثهم نساء، على     

قد أدى إىل حتسني معاجلة احلاالت املتـصلة بـالعنف اجلنـسي واجلنـساين، وإحالتـها مـن                  اخلدمة  
ِقبل الشرطة إىل احملاكم، فإن نظام العدالة اجلنائية ال يزال يواجه حتديات هائلـة يف التعامـل مـع                   

  .هذه احلاالت
  

  مكتب اهلجرة والتجنيس   -جيم   
تــب اهلجــرة والتجنــيس تعزيــز قدراتــه علــى امتــداد الــشريط احلــدودي مــع  يواصــل مك   - ٣٢

بعثـة، والـدعم املـايل الـذي يقدمـه          الكوت ديفوار بفضل الدعم التقين والتوجيهي الذي تقدمـه          
 أن اإلصالح الشامل الـذي جيـب أن ختـضع           إالّ. الصندوق االستئماين السويدي للعدل واألمن    

د حجـم مالكهـا الـوظيفي وهيكلـها، وتوضـيح واليتـها             له هذه املؤسسة، والذي يـشمل ترشـي       
ووظائفهــا مقارنــة بــاألجهزة األمنيــة األخــرى واجلــيش، مل حيــرز أي تقــدم منــذ تقــدمي تقريــري 

ورغـم تأكيـد احلكومـة دعمهـا لتطـوير وكالـة اهلجـرة، ال سـيما                 . أبريـل / نيسان ١٦اخلاص يف   
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اخنفضت االعتمـادات املخصـصة هلـذه       نظرا للتحديات الكبرية اليت تواجهها على احلدود، فقد         
  .٢٠١٢/٢٠١٣لفترة الوطنية ليزانية املالوكالة أيضا يف مشروع 

  
  املؤسسات القضائية والقانونية واملؤسسات اإلصالحية   - دال  

تواصلت اجلهود املبذولة من أجـل بلـورة هنـج أكثـر مشوليـة للعدالـة واألمـن يف ليربيـا،                        - ٣٣
يف إطــار إكمــال التحــضريات  تنــدرجتوعيــة عامــة ومبــادرات يف ذلــك مــن خــالل محــالت  مبــا

وإضـافة إىل  . مـن هـذا التقريـر    ٢٦لالفتتاح املرتقب ملركز األمن والعدالة املشار إليه يف الفقـرة           
بعثة تقدمي الدعم مـن أجـل مواءمـة نظـامي العدالـة العـريف والرمسـي، وأجـرت                   الذلك، واصلت   

يـتم جتاهلـه،    ب من نظام العدالة التقليدية الذي كثريا ما تقييما حملاكم زعماء القبائل، وهو جان     
. كما أجرت حبثا تسترشد به خيـارات الـسياسة العامـة مـن أجـل إقامـة حمكمـة عرفيـة موحـدة            

ج دراسـي   ا منـه  إعـداد ُتجري كلية لويس أرثر غراميز للحقـوق يف مونروفيـا مناقـشات حـول               و
وهو مؤسسة التـدريب    بيري،  . أ. جيمس أ ء،  وقد انتهى معهد القضا   . ز على القضاء العريف   ركِّي

ستراتيجية مخسية، وقّدم تـدريبا لكتبـة احملـاكم علـى     االوطنية يف قطاع القضاء، من بلورة خطة      
مــن نظــام حــديث حلفــظ الــسجالت، وقــام بــصياغة تــشريعات مــن شــأهنا أن جتعــل   اســتخدام 

يف تنفيــذ صــالح القــوانني جلنــة إشــرعت ســتراتيجية، الوعمــال خبطتــها ا.  مــشرِّعاا كيانــاملعهــد
بنـاء القـدرات، مثـل    إىل توعية اجلمهور بـدورها، وقامـت بعـدد مـن املبـادرات اهلادفـة       لبرنامج  

  .التوجيه والتدريب يف جمال إدارة السجالت والبحث وصياغة التشريعات والتدوين
عـَرض   ورغم هـذه اجلهـود، ال تـزال إمكانيـة اللجـوء إىل القـضاء حمـدودة ونـادرا مـا تُ                      - ٣٤

وإضافة إىل ذلك، ال تـزال      . قضايا الضحايا على احملاكم، وخاصة تلك املتعلقة بالعنف اجلنسي        
نــواقص اإلطــار القــانوين والقــدرات البــشرية غــري الكافيــة واملعــدات واهلياكــل احملــدودة تــشكل 

  .حتديات كبرية
ثــل ومي.  حادثــة هــروب مــن الــسجون ١١، مت اإلبــالغ عــن ٢٠١٢ومنــذ مطلــع عــام    - ٣٥

 يف املائة من السجناء، ويعترب ذلك مـصدرا رئيـسيا للـشعور             ٨٠احملتجزون قبل احملاكمة حوايل     
ــا تقـــوم فرقـــة عمـــل معنيـــة  . فوضـــىاليـــساهم يف حـــوادث وباإلحبـــاط ولالكتظـــاظ،  وحاليـ

باالحتجاز قبل احملاكمة تقع حتت إشـراف احلكومـة بتحليـل مـواطن الـضعف يف نظـام العدالـة                    
فرباير، وقّع الوكيـل العـام والـشرطة الوطنيـة          /ويف شباط . ملبذولة للتصدي هلا  وتنظر يف اجلهود ا   

مــذكرة تفــاهم هبــدف جعــل املقاضــاة أكثــر فعاليــة، ويف نفــس الوقــت ازداد عــدد القــضاة           
املختصني يف احملكمة ذات املسار السريع املوجودة يف السجن املركزي يف مونروفيا، اليت تنظـر               

 باإلضـافة إىل  و. مني بارتكاب جنح بسيطة، من سـتة إىل عـشرة قـضاة           يف قضايا احملتجزين املته   
 علـى  ٢٠١١فـني الـذي متـت صـياغته يف عـام        ذلك، أُعيد عرض التعديل على قـانون هيئـة احمللِّ         
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وإذا مت ســن هــذا القــانون، فهــو سيوســع نطــاق اختــصاص حمــاكم الــصلح   . اجمللــس التــشريعي
رك فيهـا هيئـات حملفـني، األمـر الـذي سـيقلل       وسيحد من فئة اجلنح اليت تتطلب حماكمات تشا       

  .من التأخريات
للــسجناء احملكــوم علــيهم يف حمافظــة    جديــدة  بنــاء إصــالحية  انطلقــت أشــغال وقــد    - ٣٦

مـن صـندوق بنـاء الـسالم وبرنـامج           يف املائـة مـن األمـوال الالزمـة           ٣٥حـشد   بعـد   مونتسريادو  
يفي يف اإلصـالحيات يف مجيـع أحنـاء البلـد            أن مـستوى املـالك الـوظ       إالّ. األمم املتحـدة اإلمنـائي    

ويف كـثري مـن األحيـان يظـل سـوء           . ظل منخفضا وتعاين مجيعها من مشكلة التغيب عن العمل        
ــسلوك دون رادع، وذلــك حــىت يف احلــوادث الــيت تنطــوي علــى مــزاعم بتيــسري الفــرار مــن       ال

ا وطنيـا يف  ب مـدرِّ ٣٠ورغم ذلك، تواصلت مبـادرات بنـاء القـدرات، حيـث أجـرى        . السجون
ــى          ــة وأهن ــري املميت ــلحة غ ــتخدام األس ــن اس ــة متخصــصة ع ــال اإلصــالحيات دورات تدريبي جم

موظفا مـن مـوظفي الـسجون برناجمـا لتـدريب املـدربني علـى كيفيـة تـوفري التـدريب أثنـاء                        ١٥
ويف إطار خطة للصحة الوطنيـة، بـدأت أفرقـة صـحية علـى مـستوى احملافظـات تـدرج            . اخلدمة

  .  مما أدى إىل حتسني رعاية السجناء،ة أنشطتهاالسجون على قائم
  

  القوات املسلحة   -هاء   
، منـذ منتـصف     ، تشارك القـوات املـسلحة     من هذا التقرير   ١٢ن يف الفقرة    كما هو مبيّ     - ٣٧

يونيـه، يف عمليـة أمنيـة حدوديـة مـشتركة مـع الـشرطة الوطنيـة ومكتـب اهلجـرة                 /شهر حزيـران  
ونشر هـذه القـوة، الـذي كـان مـن املقـرر يف       .  كوت ديفواروالتجنيس على امتداد احلدود مع    

يبـدأ   يوما، ميثل أول عملية أمنية هامة يقـوم هبـا اجلـيش، الـذي يتوقـع أن                ٩٠البداية أن يستمر    
  .٢٠١٤بشكل تام يف عام يف مزاولة مهامه 

 فردا، مـن بينـهم سـرية هندسـة ووحـدة شـرطة              ١ ٩٢١ القوات املسلحة حاليا     ضموت   - ٣٨
أبريـل، يعتـرب معـدل مغـادرة        / نيـسان  ١٦وكما هو مبني يف تقريـري اخلـاص املـؤرخ           . ةعسكري

ن ذلــك يعــزى إىل صــعوبة إ جنــديا، وقيــل ٩٠  اجلــيشاألفــراد عاليــا؛ ويف العــام املاضــي غــادر
 معاجلـة هـذه املـشكلة بالزيـادة املقترحـة           الظروف املعيشية وإىل اخنفاض الروح املعنوية، وميكـن       

ــسلحة يف    ــوات املــ ــصات القــ ــشروع يف خمصــ ــة  مــ ــة الوطنيــ ــرة امليزانيــ . ٢٠١٢/٢٠١٣للفتــ
رمسيــا إىل القــوات املــسلحة مقاليــد  األمريكيــة مــايو، ســلمت الواليــات املتحــدة  /أيــار ١٠ ويف

عمـال بتوصـيات   بعثة رصد وتفتيش األسـلحة التابعـة للجـيش وذلـك     الوتواصل  . وزارة الدفاع 
  .بشأن ليربيا) ٢٠٠٣ (١٥٢١قرار جلنة جملس األمن املنشأة عمالً بال
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ومنـذ منتـصف   .  فردا، فهو يواصـل تطـوير قدراتـه       ٥١أما خفر السواحل، الذي يضم         - ٣٩
بعثـة هبـدف    الأبريل، أجـرى خفـر الـسواحل مخـس دوريـات حبريـة جويـة مـشتركة مـع                    /نيسان

  .عة واإلبالغ عنهاكشف األنشطة البحرية غري املشرو
  

  بسط سلطة الدولة يف مجيع أحناء البلد  -رابعا   
  سلطة الدولة   -ألف   

ــاء للم        - ٤٠ ــهم رؤسـ ــن بينـ ــدد، مـ ــيني جـ ــسؤولني حملـ ــيني مـ ــرئيس تعـ ــل الـ ــاتواصـ  قاطعـ
 أن أشـهرا مـن التـأخري يف بعـض التعيينـات             إالّ.  لـشؤون التنميـة    املقاطعاتومساعدون لرؤساء   

 لوفـا وماريالنـد، حيـث       مقـاطعيت ، مبـا يف ذلـك يف        املقاطعـات ئف يف   أدت إىل شل بعض الوظا    
وعموما، ُعقد أقل من نصف اجتماعـات التنـسيق   . يونيه/جيرِ تعيني مسؤولني إال يف حزيران   مل

يف مجيـع املقاطعـات، وشـارك        ٢٠١٢عـام   على مستوى احملافظات اليت كان من املقرر عقدها         
  .حلكوميني املعيننيفيها أكثر بقليل من نصف املسؤولني ا

 ةسـتراتيجية الوطنيـة املعنيـة بالالمركزيـة واإلدار        الوقد أُحرز بعض التقدم حنـو تطبيـق ا           - ٤١
احمللية، مشل االنتهاء من إعداد مخس من أصل عـشر دراسـات مـن املقـرر إجراؤهـا لالسترشـاد                    

مـن مجيـع    القبائل  ء   من زعما  ١٨٥يوليه، شارك   /ويف متوز . صياغة قانون اإلدارة احمللية   ”يف  هبا  
 يف منتدى تفاعلي بشأن الالمركزية، حيث أيـدوا سياسـة           مقاطعة ١٥ البالغ عددها    املقاطعات

  . يف تنفيذهاعن كثب الالمركزية وطلبوا رمسيا املشاركة 
  

  ةكمواحل   -باء   
 قــضية أغلبــها قــضايا فــساد بــارزة منــذ  ٢٥حققــت جلنــة مكافحــة الفــساد الليربيــة يف     - ٤٢
 أنـه   إالّ. ة عليهـا  كمـ احم، وُعرضت ست قضايا منها علـى وزارة العـدل لل          ٢٠٠٩س  مار/آذار

وأعيــد عــرض مــشروع قــانون مدونــة .  ومل تــصدر أي إدانــة حــىت اآلنحماكمــةمل تكتمــل أيــة 
ــساءلة واحلكــم الرشــيد يف          قواعــد ســلوك يف اخلدمــة املدنيــة يهــدف إىل تعزيــز الــشفافية وامل

ويف غـضون ذلـك، يـتعني علـى         . مـارس /التـشريعي يف آذار   خدمات القطاع العام علـى اجمللـس        
 بـشأن مدونـة     ٣٨مجيع العاملني يف الـسلطة التنفيذيـة االلتـزام بأحكـام املرسـوم التنفيـذي رقـم                  

  . يناير/ يف كانون الثاينةا الرئيسهتقواعد السلوك اإلدارية اليت أصدر
بعــد احلكومـة  تــستجب مل أبريـل،  / نيــسان١٦وكمـا ورد يف تقريـري اخلــاص املـؤرخ       - ٤٣

 ُيتخـــذوحـــىت اآلن، مل . لعمليــات مراجعـــة احلـــسابات الـــيت خـــضعت هلـــا املؤســـسات العامـــة 
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 تقريرا عن مراجعة احلـسابات أعـدهتا اللجنـة العامـة        ٤٥إجراء لتنفيذ التوصيات الواردة يف       أي
  .ملراجعة احلسابات على مدى السنوات الثالث املاضية

  
  املوارد الطبيعية  -جيم   

ال تزال حمدودية االلتـزام باالمتثـال للمعـايري الـدنيا مـن نظـام عمليـة كيمـربيل إلصـدار                       - ٤٤
ففرقة العمل الرئاسية املعنية باملاس مل جتتمع منذ سـنة،          . بادية للعيان املاس اخلام   شهادات منشأ   
زال وال تـ  . يوليـه / التقنية أول اجتماعاهتا منذ سـبعة أشـهر يف أوائـل متـوز             جلنتهايف حني عقدت    

قدرة احلكومة على بسط سيطرهتا على قطاع تعدين وجتارة املاس، الذي يـشكل جـزءا حيويـا                 
من نظام مـنح الـشهادات، قـدرة ضـعيفة، إذْ تفتقـر شـبكة املكاتـب اإلقليميـة التابعـة للمكتـب                       

. احلكومي للماس، إىل القدرات األساسية لرصد حركة إخراج املاس مـن املقاطعـات املتـضررة           
وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحـدة أهنـا سـُتوقف متويـل برنـامج حقـوق                 وقد أعلنت   

 ملــساعدة احلكومــة علــى ٢٠١٠امللكيــة وتنميــة تعــدين املــاس احلــريف الــذي اســُتحدث يف عــام 
  . االمتثالنقصحتسني االمتثال، ألسباب ُتعزى جزئيا إىل 

طرح حتديا كبريا أمام احلكومـة، ذلـك        وال يزال حتصيل اإليرادات من قطاع الغابات ي         - ٤٥
 مليـون دوالر مـن املبلـغ        ١،٩أن املتعّهدين التجاريني العاملني فيه مل يسددوا حىت اآلن إال حنو            

وبــدأت اجملتمعــات احملليــة يف منــاطق  .  مليــون دوالر املــستحق للحكومــة٢٥،٦املقــدّر حبــوايل 
 يف املائـة مـن رسـوم اسـتئجار          ٣٠ نـسبته    االمتياز، اليت حيق هلـا مبوجـب القـانون االسـتفادة ممـا            

األراضي اليت يدفعها أصحاب امتيـازات اسـتغالل الغابـات، التعامـلَ مـع احلكومـة بـشأن هـذه                    
املــسألة، حبيــث هــدد بعــضها بعرقلــة عمليــات قطــع األشــجار إذا مل تــستلم مــستحقاهتا حبلــول   

ة من املنـاطق احلرجيـة       مساحات كبري  ختصيصويف أثناء ذلك، ُتواصل احلكومة      . سبتمرب/أيلول
آليـات إنفـاذ   ب ليـست مـزودة  للمتعّهدين التجاريني عن طريق تصاريح االستغالل اخلـاص، الـيت        

  .  وال ُتحّمل الشركات سوى واجبات مالية واجتماعية حمدودةقوية
ــة وأصــحاب           - ٤٦ ــات احمللي ــني اجملتمع ــاطق ب ــيال يف بعــض املن ــوتر قل ــت حــدة الت ــد خفّ وق

املطــاط وزيــت النخيــل، وذلــك الخنــراط احلكومــة يف حــوار بّنــاء مــع تلــك امتيــازات اســتغالل 
اجملتمعات بشأن القضايا املثرية للقلق، مشلت حقوق اجملتمعات احملليـة وملكيـة األراضـي وإجيـاد             

وقــد أســهمت جلنــة . ســبل عــيش بديلــة للــذين ميارســون أنــشطة غــري مــشروعة حــول املــزارع  
ألراضي يف حتسني التواصل بني اجملتمعات احملليـة املتـضررة          مشتركة بني الوزارات برئاسة جلنة ا     

لزيــت  Maryland Oil Palm  وSyme Darby وأصــحاب امتيــازات مــزارع  القبائــلوزعمــاء 
ويف حــــني أن هلــــذه .  ملنتجــــات املطــــاطCavalla Ruber يف مقاطعــــة ماريالنــــد و النخيــــل
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تنظيميــة دائمــة للحفــاظ علــى املخصــصة أمهيَتهــا، توجــد حاجــة إىل رقابــة وآليــات  التــدخالت
  .مكاسب حتققت أي
  

  املسائل الشاملة   -خامسا  
  تكامل منظومة األمم املتحدة  - ألف  

وحـــدة العمـــل يف األمـــم ”مـــارس إحـــراز التقـــدم يف تنفيـــذ مبـــادرة /تواَصـــل يف آذار  - ٤٧
. ئيني مشتركة تـضم احلكومـة واألمـم املتحـدة والـشركاء اإلمنـا             ية، بإنشاء جلنة توجيه   “املتحدة

، املؤلـف   توحيـد األداء  القطـري ل   ربنـامج ال ٢٠١٢ حبلـول هنايـة عـام        اللجنةومن املتوقع أن ُتقّر     
خطـة عمـل    و،  ٢٠١٧ إىل   ٢٠١٣من إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائيـة للفتـرة مـن             

وستـسترشد عمليـة اإلقـرار بـإجراء اسـتعراض تقـين لتقيـيم              . تكـاليف مقـدرة   ما يقترن هبا من     و
وباإلضـافة إىل ذلـك،     .  تشجيع خطـة العمـل هـذه لـتمكني املـرأة واملـساواة بـني اجلنـسني                 مدى

 توحيـد   مبـادرة ُوضعت خطة عمل إلدارة التغيري مدهتا مخس سـنوات، مبـا يتماشـى ومتطلبـات      
 يف اجملـاالت الرئيـسية، مبـا يف         العمـل األداء والفترة االنتقاليـة للبعثـة سـعيا إىل توحيـد ممارسـات              

  . واملوارد البشرية واملشتريات وتكنولوجيا املعلوماتذلك السفر
 أســرة األمــم املتحــدة يف استقــصتأبريــل، / نيــسان١٦املــؤرخ ومنــذ تقريــري اخلــاص   - ٤٨

 البعثة إىل احلكومة وفريق األمـم املتحـدة القطـري، فيمـا             تقدمهليربيا أنشطة الدعم املدين الذي      
  . قدراتهأجنز الفريق القطري تقييم 

  
  اإلعالم  - باء  

عملت البعثة مع احلكومة وعملية األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار للتعريـف بالتـدابري                    - ٤٩
 األمـم املتحـدة لالتـصاالت يف كـل مـن            فريقـا فقـد تعـاون     . املتخذة لتعزيز األمـن علـى احلـدود       

  .ليربيا وكوت ديفوار على وضع استراتيجية مشتركة لالتصاالت بشأن القضايا الشاملة
  

  املسائل اجلنسانية  - جيم  
ــا، بــدعم مــن األمــم املتحــدة        - ٥٠ ــالتقرير، اختــذت حكومــة ليربي ــرة املــشمولة ب خــالل الفت

والــشركاء احمللــيني، مبــادرات لتعزيــز متكــني املــرأة واملــساواة بــني اجلنــسني، مبــا يف ذلــك قيــام     
ون شـامل   وزارَتي الشؤون اجلنسانية والعدل بإنشاء فرقة عمل ينصب اهتمامها على وضع قـان            

 احلــد األدىن رفــعوقــد اقترحــت وزارة الــشؤون اجلنــسانية والتنميــة  . ملكافحــة العنــف العــائلي 
 يف املائـة يف     ٣٣ يف املائـة حاليـا إىل        ٢٠تمثيل املـرأة يف مؤسـسات القطـاع األمـين زيادتـه مـن               ل

سـتراتيجيتها  وقد أبدت الوزارة أيـضا التزامـا قويـا بتنفيـذ ا           . لحد من الفقر  ل الثانية   االستراتيجية
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وباإلضـافة إىل ذلـك،   . وترقيتـهن املوضوعة مؤخرا لتجنيد النساء يف القطاع األمين واستبقائهن   
 واملنظمــات غــري احلكوميــة مبــادرات تــستهدف جعــل واجلهــات املــشرعةبــدأ بعــض الــوزارات 

ضـع  امليزانيات الوطنيـة أكثـر مراعـاة لالعتبـارات اجلنـسانية وزيـادة مـشاركة املـرأة يف عمليـة و               
ومن التطورات اإلجيابية أيضا توسـيع وحـدة القـضايا اجلنـسانية التابعـة للجنـة الوطنيـة                  . امليزانية

  . إىل مخسة أشخاصواحدلالنتخابات، من 
  

  اإليدز /فريوس نقص املناعة البشرية  - دال  
ــار       - ٥١ ــة للتوعيــة وعرضــت إجــراء اختب ــة تــوفري الــدورات التدريبيــة اإللزامي واصــلت البعث

لكشف عن فريوس نقص املناعـة البـشرية وقـدمت خـدمات لالتـصال مـن أجـل تغـيري                    طوعي ل 
 فـردا مـن حفظـة    ٢ ٣١٦ العـام تـدريب   منـذ بدايـة   وقـد جـرى     . السلوك جلميع حفظة الـسالم    

  . شبان يف ستة جمتمعات حملية قرب أماكن انتشار البعثة٦٠٩ السالم، و
  

  السلوك واالنضباط   - هاء  
هودها من أجل كفالة امتثال سياسيت اليت تقضي بعـدم التـسامح   واصلت البعثة بذل ج    - ٥٢

ــها تــوفري التــدريب جلميــع فئــات      ــهاك اجلنــسيني، بطــرق مــن بين ــاً إزاء االســتغالل واالنت إطالق
املوظفني، والقيام باملعاينة العشوائية للمنـشآت املمنـوع دخوهلـا، وبزيـارات تقيـيم املخـاطر إىل                  

توعية حملية هتدف إىل توعية الزعماء الدينيني وفئـات الـشباب           املنشآت العسكرية وإجراء محلة     
 وباإلضافة إىل ذلك، بذلت البعثة جهودا متـضافرة لتعزيـز الـدعوة إىل مواصـلة تنفيـذ                . الليربيني

استراتيجية األمم املتحدة الشاملة ملـساعدة ودعـم ضـحايا االسـتغالل واالنتـهاك اجلنـسيني مـن                   
 سـبعة  عـن  ٢٠١٢أبلـغ منـذ بدايـة عـام     و. فـراد املـرتبطني هبـا   جانب موظفي األمم املتحدة واأل    

ادعــاءات بوقــوع ســوء ســلوك جــسيم علــى يــد حفظــة الــسالم، مشلــت ثالثــة ادعــاءات منــها    
 يف املائــة عــن الفتــرة نفــسها ١٢حــاالت اســتغالل وانتــهاك جنــسَيني، مبــا ميثّــل اخنفاضــا نــسبته 

  . ٢٠١١ من
  

  متهمأمن موظفي األمم املتحدة وسال  - واو  
ظلت األنشطة اإلجراميـة وحـوادث املـرور علـى الطـرق تـشكل هتديـدا أمنيـا ملـوظفي                      - ٥٣

، عــن حــادث ٢٠١٢وأبلــغ منــذ بدايــة عــام . األمــم املتحــدة وممتلكاهتــا، ال ســيما يف مونروفيــا
تـستخدم فيهـا     جرمية مل٢١سلب مسلّح واحد استهدف موظفي األمم املتحدة، باإلضافة إىل      

. والــسلب واالعتــداء) ســالَحني(ذلــك حــوادث الــسطو علــى املنــازل وســرقة  أســلحة، مبــا يف 
وُتويف موظف دويل وأربعة موظفني وطنيني وثالثة أفراد عسكريني وُشرطي جـراء إطـالق نـار         

  . عليهم أو إصابتهم بأمراض أو تعرضهم حلوادث
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  نشر بعثة األمم املتحدة يف ليربيا  - ساساد 
  العنصر العسكري    

 فردا، يـشمل مقـرا لقيـادة القـوة     ٧ ٩٥٢وام العنصر العسكري املأذون به للبعثة  يبلغ ق   - ٥٤
ــة يف         ــسريع حبجــم كتيب ــرد ال ــوة لل ــشرة يف قطــاعني وق ــشاة منت ــا وســت كتائــب م يف مونروفي
مونروفيا وقاعدَتني للعمليات املتقدمة متامختني للطرق املؤديـة إىل احلـدود مـع كـل مـن كـوت                   

  . ديفوار وغينيا
أبريـل، اقترحـت    / نيسان ١٦ من تقريري اخلاص املؤرخ      ٥١ إىل   ٤٨الفقرات من   ويف    - ٥٥

إدخال تعديالت على العنصر العـسكري للبعثـة، بنـاء علـى تقيـيم للتهديـدات احلاليـة واملتوقعـة                  
وتــشمل التعــديالت . الــيت تواجــه ليربيــا، والــيت لــيس مــن بينــها أي هتديــد ذي طبيعــة عــسكرية

 جنــدي إىل أوطــاهنم يف ثــالث مراحــل خــالل الفتــرة مــن   ٤ ٢٠٠املوصــى هبــا إعــادة حــوايل  
، حبيـــث تتبقـــى للبعثـــة قـــوة عـــسكرية قوامهـــا ٢٠١٥يوليـــه / إىل متـــوز٢٠١٢أغـــسطس /آب

 جنديا تقريبا، مبا يف ذلك الكتائب املقدمة من بلدان اجلماعة االقتصادية لـدول غـرب        ٣ ٧٥٠
 فـردا إىل أوطـاهنم     ٢٥٨هندسية تعدادهم   وأُعيد أفراد وحدة    . أفريقيا وعناصر التمكني املناسبة   

 ختفيضات أخرى بطريقة تدرجيية، رهنا مبوافقة جملس األمـن واإلبقـاء            ىجرتوس. يوليه/يف متوز 
  . على احلالة قيد االستعراض الدقيق

وواصلت بعثة األمـم املتحـدة يف ليربيـا وعمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار دعـم              - ٥٦
ترتيبـات التعـاون بـني البعثـات عمـال بقـرارات جملـس األمـن ذات                 إحداها لألخرى عـن طريـق       

 مـن هـذا   ١٧الصلة، وعّززتا أنشطتهما املشتركة واملنسقة على حنـو مـا يـرد تفـصيله يف الفقـرة           
فيـه اجمللـس    ، الـذي أقـّر      )٢٠١٢( ٢٠٦٢اجمللس   ذلك، ومتشيا مع قرار      باإلضافة إىل و. التقرير

 األمـم   إىل عمليـة بعثـة اليـوكبتر املـسلحة الـثالث املنتـشرة يف      بأثر فور توصييت بنقل طائرات اهلل     
املتحدة يف كوت ديفوار لكي ُتستخدم يف كل من كوت ديفـوار وليربيـا علـى امتـداد احلـدود                    

  . بينهما، واصلت البعثتان العمل على وضع اتفاق تعاون حمدد بينهما بشأن تلك الطائرات
  

  عنصر الشرطة     
 فردا، من العـدد األقـصى املـأذون         ١ ٣٥٨غ قوام شرطة البعثة     أغسطس، بل / آب ١يف    - ٥٧

  مـن   يف سـبع   ضـابطاً  ٨٤٣  مستـشارا لـشؤون الـشرطة و       ٤٧٠ فردا، ويـضم     ١ ٣٧٥به البالغ   
ويـضم  .  من ضـباط الـسجون     ٢٩  مسشارا لشؤون اهلجرة و    ١٦ شكَّلة، و املشرطة  الوحدات  

شكّلة يف مونروفيــا، املــشرطة الــ وحــدات  مــنوتنتــشر ثــالث .  امــرأة١٧٦عنــصر الــشرطة  
  . غيده، ولوفاغراند تنتشر وحدة يف كل من مقاطعات بونغ، وغراند باسا، و فيما



S/2012/641
 

18 12-45379 
 

أبريــل، أوصــيُت بزيــادة / نيــسان١٦ مــن تقريــري اخلــاص الــصادر يف  ٥٣ويف الفقــرة   - ٥٨
 التابعــة للبعثــة مبــا يــصل إىل ثــالث وحــدات إضــافية، حبــسب   املــشكلةعــدد وحــدات الــشرطة

ل السنوات الثالث املقبلة، من أجل بناء الثقة يف أوساط الـسكان وختفيـف اآلثـار            احلاجة، خال 
احملتملة ألي فـراغ أمـين يترتـب علـى انـسحاب قـوات البعثـة ويف ظـل حمدوديـة قـدرة الـشرطة                         

ــة  ــشغب  الوطني ــى مكافحــة ال ــى أســاس     . عل ــق عل ــشكل دقي ــدير االحتياجــات ب وســيجري تق
  .تطورات األوضاع

قــدرات ال قيــد االســتعراض، واصــلت شــرطة األمــم املتحــدة تعزيــز       وخــالل الفتــرة   - ٥٩
مكتب اهلجـرة والتجنـيس، مبـا يف ذلـك تنفيـذ املـشاريع الراميـة إىل                 وشرطة الوطنية   املؤسسية لل 

ــة   ــة واإلداري ــشغيلية والتحقيقي ــز   . حتــسني القــدرات الت ــة لتعزي ــشرطة الوطني ــدعم إىل ال ــّدم ال وقُ
 ستويات، مبا يف ذلك التـدريب األساسـي وامليـداين واملتخـصص         قدراهتا التدريبية على خمتلف امل    

وقـدمت شـرطة األمـم املتحـدة املـشورة التـشغيلية بـشأن أمـن احلـدود                 . والتدريب أثناء اخلدمـة   
لضباط الوكاالت األمنية، مبـن فـيهم أفـراد وحـدات التـصدي للطـوارئ املعّيـنني يف املقاطعـات                  

البعثـــــة أخـــــصائيني لتعزيـــــز القــــــدرات    وباإلضـــــافة إىل ذلـــــك، اســــــتقدمت   . احلدوديـــــة 
  .لشرطتها التوجيهية

  
  نقل املسؤوليات األمنية    

العنــصر خفــض شــرعت حكومــة ليربيــا والبعثــة يف التخطــيط للمرحلــة املقبلــة مــن          - ٦٠
ــة       ــة للبعث ــسليم املــسؤوليات األمني ــة، وذلــك متــشيا مــع النــهج االســتراتيجي لت العــسكري للبعث

. أبريـل / نيسان ١٦املؤرخ   على النحو املقترح يف تقريري اخلاص        تدرجييا إىل السلطات الوطنية   
ملرحلـة االنتقاليـة، مناقـشات حـول        باوبدأ الفريـق العامـل املـشترك بـني احلكومـة والبعثـة املعـين                

تسلــسل إغــالق املنــشآت العــسكرية التابعــة للبعثــة بطريقــة تدرجييــة يف الفتــرة مــن تــشرين           
، وُوضعت األساليب الالزمة إلبالغ احلكومـة       ٢٠١٥ه  يوني/ إىل حزيران  ٢٠١٢أكتوبر  /األول

وأدرجــت أولويــات األمــن القــومي، علــى . مقــّدما عــن أي تعــديالت ُتــدخل علــى نــشر البعثــة
ــة التخطــيط     ــة، يف عملي ــه احلكوم ــذي بّينت ــرة مــن  . النحــو ال أغــسطس، / آب٣ إىل ١ويف الفت

وضـع  لملرحلـة االنتقاليـة   اشأن  حلقة عمل مشتركة بني البعثة واحلكومـة بـ        يف مونروفيا،  ُعقدت
وتناولــت املناقــشات . خريطــة طريــق مفــصلة لقيــاس عمليــة نقــل وتوجيــه املــسؤوليات األمنيــة  

قضايا امللكية الوطنية وآليات الرقابة املدنية املالئمة وضرورة بذل جهود قوية يف جمـال التوعيـة                
. ية واملــساءلة يف التمويــلهبــدف إقامــة قنــوات االتــصال باجملتمعــات احملليــة، فــضال عــن الــشفاف 

لقـة، الـيت شـهدت مـشاركة        احل  تلـك   الرتاعات وتعزيز السالم تنظـيم      نشوب ويّسر منتدى منع  
  .خمتارين كومة واألمم املتحدة واجملتمع املدين واجلهات املاحنة وخرباءممثلني عن احل
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  اجلوانب املالية  - سابعا  
ــا  اعتمــدت  - ٦١ ــة، بقراره ــة العام ــدره  ، م٦٦/١٧٥ اجلمعي ــا ق ــون دوالر، ٤٩٦,٤بلغ  ملي

، مقارنـة   ٢٠١٣يونيـه   /حزيـران  ٣٠ إىل   ٢٠١٢يوليه  / متوز ١لإلنفاق على البعثة يف الفترة من       
ــالغ    ٣٠ إىل ٢٠١١يوليــــه /متــــوز ١ مليــــون دوالر للفتــــرة مــــن  ٥٢٥,٦مــــع االعتمــــاد البــ

  .٢٠١٢يونيه /حزيران
 املــسددة للحــساب اخلــاص ، بلغــت األنــصبة املقــررة غــري٢٠١٢يوليــه / متــوز٢٦ويف   - ٦٢

ــدره   ــا ق ــة م ــون دوالر١٤٢,٦للبعث ــع    .  ملي ــصبة املقــررة غــري املــسّددة جلمي ــغ جممــوع األن وبل
  . مليون دوالر٣٠٨ ٠٠٢عمليات حفظ السالم يف ذلك التاريخ، ما قدره 

، بلغ جمموع املبـالغ املـستحقة للبلـدان املـسامهة بقـوات      ٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠ويف    - ٦٣
ــأفراد شــر وحــدات /وقــد ُســددت تكــاليف القــوات .  مليــون دوالر٣٦,٥طة مــشكّلة حنــو وب

، فيمــا ُســّددت جزئيــا تكــاليف املعــدات ٢٠١٢مــايو / أيــار٣١الــشرطة املــشكَّلة للفتــرة حــىت 
  . ، وذلك وفقا جلدول السداد الفصلي٢٠١٢مارس / آذار٣١اململوكة للوحدات للفترة حىت 

 ١ ٦٦٧وظفني املـدنيني املـأذون بـه العـاملني يف البعثـة             يوليه، بلـغ قـوام املـ      / متوز ١ويف    - ٦٤
 يف املائـة مـن      ٤١وشـكّلت النـساء     . نـساء ال يف املائـة مـن       ٢٥  منـهم   موظفا، ١ ٨٢١من أصل   

ــالغ    ــيني الب ــوظفني الفن ــوام امل ــسبتهن   ٢٥٧ق ــا، فيمــا بلغــت ن ــوام  ٢١,٥ موظف ــة مــن ق  يف املائ
  . موظفني١ ٤١٠املوظفني اإلداريني البالغ 

  
  املالحظات  - اثامن  

يواصل شعب وحكومة ليربيا إحراز تقدم يف عملية االنتعاش يف مرحلة ما بعـد انتـهاء                  - ٦٥
 البلـد ففي السنوات الست اليت مرت منذ أول انتخابات دميقراطية أُجريـت يف             . الرتاع يف البلد  
ــهاء النــ  ــدما    ـبعــد انت ــة إىل حــد كــبري، ممــا مســح باملــضي ق ــة الوطني  يف إجنــاز زاع، زادت امليزاني

عمليات وإجراء إصالحات عديدة هامة، ومكَّن احلكومة من توفري بعض اخلـدمات األساسـية              
غــري أنــه . ذا البلــدالنــهوض هبــوأود أن أُرحِّــب بــاجلهود اهلامــة الــيت ُتبــذل مــن أجــل . ملواطنيهــا

تـسىن جلميـع   ، لكـي ي املـستمرة زال هناك الكثري ممـا يـتعني القيـام بـه ملعاجلـة املظـامل التارخييـة           ام
الليربيني الشعور بأهنم يستفيدون مما حيرزه البلـد مـن تقـدم يف جمـاالت االسـتقرار والدميقراطيـة                   

ولذلك سيكون من املهم مواصلة اإلصالحات اليت هتدف إىل توسيع نطاق املمارسـة             . والتنمية
يـع املـواطنني    تعزيز الشمولية واملساءلة والشفافية واإلنـصاف، األمـر الـذي ميـنح مج            ، و السياسية

 ،زالـت هـشة    وترسيخ الدميقراطية، اليت ما   . ثري يف مستقبل ليربيا   أقدرا معقوال من االهتمام والت    
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عن طريق تعزيز الترابط وبناء الثقة بـني املـواطنني والدولـة، إمنـا يتطلـب وجـود قـدر كـبري مـن                         
  .ا وحكومتهةالقيادة واإلرادة السياسية، وخباصة من الرئيس

يف صــلب عمليــة حقيقيــة مــصاحلة وطنيــة متماســكة وعمليــة  تكــون هنــاك وينبغــي أن  - ٦٦
 فرصة التعبري عن آرائهم بـشأن أفـضل   لليربيني الضروري أن تتاح   ومبا أنه من  . السالم يف ليربيا  

 أُرحِّـب باملـشاورات املقبلـة بـني املـواطنني      فـإنين السبل ملعاجلة مجيع اجلوانب املتعلقة باملصاحلة،  
ات الفاعلــة الــسياسية بــشأن رســم خارطــة طريــق لتحقيــق املــصاحلة الوطنيــة،    الليــربيني واجلهــ

  .والتشجيع على الدخول يف عملية تشاركية واسعة النطاق
، الـيت متثـل يف حـد ذاهتـا مهمـة معقـدة،              امعةوعملية اإلصالح الدستوري الشاملة واجل      - ٦٧

د مـن أوجـه اخللـل اهليكليـة         أمر حموري لتحقيق املصاحلة الوطنية وللتغلب على العديـ        هي أيضا   
صـالحات املقترحـة األخـذ      إلوتـشمل ا  . البلدواملظامل اليت ما زالت تشكل خطرا على استقرار         

بنهج الالمركزية، مما يسمح بفتح الباب أمام مجيع الليربيني للتمتع باملـساواة يف احلـصول علـى                 
اب املـصلحة علـى البـدء       وأنا أُشجع مجيـع أصـح     . مهتمهاخلدمات واملشاركة يف القرارات اليت      

 عليــه وأن هــم مقــدمني ا مبــنيجــديا يف عمليــة التربيــة املدنيــة واحلــوار املــدين بغيــة توعيــة الليــربي
إىل أن أرى إحـراز      تطلـع وأ.  على التـأثري يف عمليـات اإلصـالح األساسـي هـذه            وا قادرين يكون

  .لةتقدم كبري يف املضي قدما يف عملية اإلصالح الدستوري يف األشهر املقب
وما زال احلزن العميـق يـتملكين ملقتـل سـبعة أفـراد مـن حفظـة الـسالم التـابعني لألمـم                         - ٦٨

بقلـق  أيـضا   يونيه يف كوت ديفوار بالقرب من احلدود مع ليربيا، وأشعر           / حزيران ٨املتحدة يف   
بالغ الستمرار عدم االستقرار على طول احلدود املشتركة، مبا يف ذلك اهلجمات ضـد مـواطين                

وأدعـو حكـوميت ليربيـا وكـوت ديفـوار إىل التحقيـق يف مجيـع                . يفوار، وتدمري منـازهلم   كوت د 
بالواجـب الواقـع علـى عـاتق     ويف الوقت نفسه، أود أن أذكر  . أعمال العنف وحماسبة مرتكبيها   

تـوفري احلمايـة جلميــع   واحترام احلقـوق  القاضـية بـ  احلكـومتني بالعمـل وفقـا اللتزاماهتمـا الدوليـة      
  .ا يف ذلك التقيد باإلجراءات القانونية الواجبةاملواطنني، مب

 همـا مـن   وأرحب باجلهود الـيت بذلتـها احلكومتـان لتعزيـز وجودمهـا األمـين علـى جانبي                  - ٦٩
احلدود، مبا يف ذلك االتفاق الـذي مت التوصـل إليـه خـالل االجتمـاع الربـاعي األطـراف الـذي                      

ة العـزم للمـضي قـدما يف اتبـاع هنـج      يونيـه، وأُشـجع علـى مواصـل      /عقد يف أبيدجان يف حزيـران     
فوجـود عناصـر مـسلحة علـى        . انعدام األمن يف املنـاطق احلدوديـة      مسألة  شامل وتعاوين ملعاجلة    

جانيب احلدود وحتركاهتا عرب تلك احلدود، فـضال عـن االجتـار غـري املـشروع واجلرميـة املنظمـة،                    
. نطقـة غـرب أفريقيـا برمتـها       كلها ُتمثل هتديدات تتجاوز ليربيـا وكـوت ديفـوار وتـؤثر علـى م              

باإلضـافة   لوضع استراتيجية دون إقليمية يف هذا الـصدد،          املبذولةولذلك فإنين أرحب باجلهود     
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املبادرات اليت اختذها زعماء دول غرب أفريقيا، مبا يف ذلك يف إطار احتاد هنر مانو، بقيـادة                 إىل  
وتظـل  . كـوت ديفـوار   ادة رئـيس    ، بقيـ  لـدول غـرب أفريقيـا     ، واجلماعة االقتصادية    ليربيا ةرئيس

  .املبادرات يف هذهاملنطقة األمم املتحدة ملتزمة التزاما راسخا بدعم حكومات ومنظمات 
لذا فإنين أشـدد علـى أمهيـة      . ولن تؤدي التدابري األمنية وحدها إىل حتقيق استقرار دائم          - ٧٠

عزيـز سـلطة الدولـة يف املنـاطق         توجيه االنتباه حنو حتقيق املصاحلة وبنـاء الثقـة وحتقيـق التنميـة وت             
وسيستفيد أفراد اجملتمع مـن هـذا الـدعم للتعـبري عـن أي مظـامل بوسـائل بنـاءة وغـري                      . احلدودية
 واملشايخ علـى جـانيب      عقد اجتماع لزعماء القبائل   ويف هذا الصدد، أُرحب باقتراحات      . عنيفة

يفـوار وبعثـة األمـم املتحـدة     كما أن عملية األمم املتحدة يف كـوت د    . احلدود يف األشهر املقبلة   
يف ليربيا وفريقي األمم املتحدة القطـريني يف البلـدين علـى اسـتعداد لـدعم وضـع اسـتراتيجيات                    
مكملــة علــى الــصعيدين الــوطين واإلقليمــي ملواجهــة التحــديات األمنيــة وتعزيــز ســلطة الدولــة    

  .وحتقيق املصاحلة والتنمية
ت وطنيـــة قـــادرة علـــى احلفـــاظ علـــى بنـــاء مؤســـساأن تواصـــل  ليربيـــا وجيـــب علـــى  - ٧١

يف مجيـع   بفعاليـة   لدولـة   ااالستقرار، مبا يف ذلك بناء مؤسـسات القطـاع األمـين، وبـسط سـلطة                
ويف مــا يتعلــق بنقــل .  أخــرىيف مجلــة أمــورأحنــاء البلــد، وإجيــاد نظــام فاعــل للعدالــة اجلنائيــة،  

ل هنجا اسـتراتيجيا مقترحـا      أبري/ نيسان ١٦املسؤولية األمنية، فقد حدد تقريري اخلاص املؤرخ        
لبعثة إىل الـسلطات الوطنيـة، علـى النحـو املتفـق عليـه مـع حكومـة                  للتسليم املسؤوليات األمنية    

وعلــى النحــو الــذي أشــارت إليــه احلكومــة . ليربيــا، ويــسمح هــذا النــهج بانتقــال علــى مراحــل
قاليـة، فـإن مـسائل حتقيـق       وممثلو اجملتمع املـدين يف حلقـة العمـل املـشتركة املتعلقـة باملرحلـة االنت               

املصاحلة الوطنية واإلصالح الدسـتوري واألخـذ بنـهج الالمركزيـة هـي أمـور حيويـة مـن أجـل                
كيـد علـى التوصـية الـواردة يف        أولـذلك أُكـرر الت    . حتقيق االستقرار يف ليربيا على املدى الطويل      

ا يف املـضي    تـه وموحكليربيـا   والية حمددة لدعم شـعب      بلبعثة  تناط ا تقريري اخلاص بضرورة أن     
قــدما يف تلــك العمليــات ذات األولويــة الــيت جــرى حتديــدها، ويف الوقــت نفــسه تعزيــز دعمهــا 

  . األمن وسيادة القانونيصالحات قطاعإل
بـد أن يكـون القطـاع األمـين الليـربي       وبغية كفالـة االسـتقرار علـى املـدى الطويـل، ال         - ٧٢

أن يستفيد من اآلليـات الرقابيـة الفعالـة وأن        جيب أيضا    و .قادرا على ملء أي فراغ أمين حمتمل      
الهتمـام بتعزيـز الـشرطة الوطنيـة        تـضافر ا  بـد مـن      وحتقيقـا هلـذه الغايـة، ال      . يتمتع بثقة الـسكان   

ونظـرا ألمهيـة أمـن احلـدود، فـإن      . الليربية، من حيـث النوعيـة والقـوة العدديـة علـى حـد سـواء               
تحقيـق هـذه    لو. عمليـة اإلصـالح اهليكلـي      حيتاج أيضا إىل دعم كبري ل      التجنيسمكتب اهلجرة و  

كومة أن تضطلع بدور قيادي قوي ومنـسق تنـسيقا جيـدا، وأن تـوفر               احلاألهداف، يتعني على    
 علــى اختــاذ تــدابري  هاولــذلك، أشــجع. ولغــريه مــن أشــكال الــدعم مليزانيــة مــن مــوارد االــدعم 

 لتعزيــز دائــريت ٢٠١٢/٢٠١٣لتحديــد مــوارد إضــافية ضــمن امليزانيــة الوطنيــة املقترحــة للفتــرة 
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ويف الوقت نفسه، أود أن أشجع أيضا الـشركاء الـدوليني علـى تقـدمي املزيـد                 . الشرطة واهلجرة 
 علـى أسـاس ثنـائي، حـىت         وإمـا من الدعم، إما عن طريق الصندوق االستئماين للعدالـة واألمـن            

يف ليربيـا وعـدم     ت بالفعـل يف جمـال اسـتعادة الـسالم           مت استدامة االستثمارات الكبرية اليت      تتأتى
  .هاتراجع عنال

 أُرحـب   فـإنين  األمن والعدالة إىل السكان أمـرا حامسـا أيـضا،            تقريب بالنظر إىل كون  و  - ٧٣
وأتطلــع إىل أن . بالتقـدم احملــرز يف بنــاء املركــز األول للعدالــة واألمـن يف غبارنغــا مبقاطعــة بونــغ  

 مــن همــة علــى تــوفري مــا يلزمــ كامــل يف األشــهر املقبلــة، وأُشــجع احلكو يبلــغ طــور التــشغيل ال 
، فضال عن وضـع اسـتراتيجية لإلعـالم والتوعيـة إلطـالع              واملوظفني والتمويل املستدام   املعدات

بعثـة والـشركاء مبراقبـة العمليـات الـيت      الوستضطلع  . السكان على كيفية االستفادة من خدماته     
ستفادة على املراكـز املماثلـة   يقوم هبا املركز التجرييب يف غبارنغا، حبيث ميكن تطبيق الدروس امل   

  .اليت سُتنشأ يف املستقبل
أبريـل، قـدمت توصـيات للمرحلـة املقبلـة مـن            /سانيـ  ن ١٦ويف تقريري اخلاص املؤرخ       - ٧٤

 ٤ ٢٠٠ حبـوايل    هـا وتشمل هذه املقترحات تقليصا تـدرجييا لقوام      . عملية سحب البعثة تدرجييا   
 أن ينـاهز قـوام الوجـود املتبقـي       علـى ،  ٢٠١٥ و   ٢٠١٢جندي على ثالث مراحل بـني عـامي         

بعثــة علــى قوامــه الوأوصــيت كــذلك بــضرورة أن حيــافظ عنــصر الــشرطة يف  .  جنــديا٣ ٧٥٠
شكلة، املـ شرطة  من ال بطا موزعني على سبع وحدات      ا ض ٨٤٥ مستشارا و    ٤٩٨احلايل البالغ   

شكلة كحـد أقـصى، حـسب احلاجـة، علـى      املشرطة ال  منوأن يؤذن له بإضافة ثالث وحدات  
 أن يوافـق جملـس األمـن علـى التوصـيات الـواردة يف               طلبولذلك أ . دى األعوام الثالثة املقبلة   م

  .٢٠١٣سبتمرب / أيلول٣٠تقريري اخلاص، وأن ميدد والية البعثة ملدة عام واحد، حىت 
مثليت اخلاصـة اجلديـدة يف ليربيـا، كـارين النـدغرين، الـيت              مبويف اخلتام، أود أن أرحب        - ٧٥

صطفى سـوماري، الـذي     ملـ يوليـه، وأن أعـرب عـن خـالص تقـديري            /هتا يف متوز  تولت مسؤوليا 
أود أيـضا    و . صـعبة  عمل بصورة مثرية لإلعجاب باعتباره ممثلي اخلاص بالنيابة ملدة سـتة أشـهر            

أن  و،يني علــى مــسامهتهم يف توطيــد الــسالم يف ليربيــا نظــامبعثــة املــدنيني والالأفــراد  أن أشــكر
االقتـصادية  ة بقـوات والبلـدان املـسامهة بقـوات شـرطة، واجلماعـة              أشكر مجيـع البلـدان املـسامه      

، ووكـاالت   حلـوض هنـر مـانو     ريـق االتـصال الـدويل       ، واالحتاد األفريقي، وف   لدول غرب أفريقيا  
ــة واملتعــددة      ــاء الــسالم، واجلهــات املاحنــة الثنائي األمــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمهــا، وجلنــة بن

حلفــاظ يف اميــة الليربيــة والدوليــة، علــى التزامهــا ومــسامهاهتا األطــراف، واملنظمــات غــري احلكو
 .على السالم والتنمية يف ليربيا
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 املرفق
      ٢٠١٢أغسطس / آب١القوام العسكري وقوام الشرطة يف : بعثة األمم املتحدة يف ليربيا

      العنصر العسكري  

  اجملموع  اجلنود  ضباط األركان  املراقبون العسكريون  البلد
ــدات الـــ  شرطة وحـ

 الشرطة املدنية  املشكلة

 ٧  ٤ صفر صفر ٤ حتاد الروسياال
 صفر  ١٤ صفر ٥ ٩ إثيوبيا

 ١٣  صفر صفر صفر صفر  األرجنتني
 ١٠ ٢٣٩ ١٢٤ ١١٥ ٥ ٤ األردن
 صفر  ٣ صفر ١ ٢ إكوادور

 ٥  صفر صفر صفر صفر أملانيا
 صفر  ١ صفر صفر ١ إندونيسيا
 ٤  صفر صفر صفر صفر أوروغواي

 ١٧  صفر صفر صفر صفر أوغندا
 ٢٠  ٢٧٨ ٢٧٤ ٢ ٢ أوكرانيا
 صفر  ٣ صفر ١ ٢ باراغواي
 ١٩  ٧١٩ ٧٠٢٢ ٢ ١٠ ٧ باكستان
 صفر  ٤ صفر ٢ ٢ الربازيل
 صفر  ٢ صفر صفر ٢ بلغاريا

 ١٦  ٤٠١ ٣٨٣١ ١ ٧ ١١ بنغالديش
 صفر  ٣ صفر ١ ٢ بنن

 ٩  صفر صفر صفر صفر البوسنة واهلرسك
 ٣  ٢ صفر صفر ٢ ابولند

 صفر  ٣ صفر ١ ٢  ) املتعددة القوميات- دولة (بوليفيا 
 صفر  ٤ صفر ٢ ٢ بريو
 ٢٧  صفر صفر صفر ٠ تركيا
 صفر  ٣ صفر ١ ٢ توغو

 صفر  صفر صفر صفر صفر جامايكا
 صفر  ٢ صفر صفر ٢ اجلبل األسود

 ٤  صفر صفر صفر صفر اجلمهورية التشيكية
 صفر  ٢ رصف ١ ١ مجهورية كوريا
 صفر  ٢ صفر صفر ٢ مجهورية مولدوفا
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      العنصر العسكري  

  اجملموع  اجلنود  ضباط األركان  املراقبون العسكريون  البلد
ــدات الـــ  شرطة وحـ

 الشرطة املدنية  املشكلة

 صفر  ٥ صفر ٢ ٣ الدامنرك
 ١٠  صفر صفر صفر صفر رواندا
 صفر  ٢ صفر صفر ٢ رومانيا
 ١٩  ٣ صفر صفر ٣ زامبيا

 ٣٠  ١ صفر صفر ١ زمبابوي
 صفر  صفر صفر صفر صفر ساموا

 ١٤  صفر صفر صفر صفر سري النكا
 ١  ٢ صفر صفر ٢ السلفادور
 صفر  ٤ صفر ٣ ١ السنغال
 ١٨  صفر صفر صفر صفر السويد
 ٣  صفر صفر صفر صفر سويسرا
 ٦  ٤ صفر صفر ٤ صربيا
 ١٨  ٥٦٦ ٥٥٨ ٦ ٢ الصني
 ٢١  ٣ صفر صفر ٣ غامبيا
 ١٨  ٧١٦ ٦٩٩ ٨ ٩ غانا

 صفر  ٢ صفر ٢ صفر فرنسا
 ٤١  ١١٧ ١١٤ ١ ٢ الفلبني
 صفر  ٢ صفر ٢ صفر فنلندا
 ٣٠  صفر صفر رصف صفر فيجي

 ٢  ٣ صفر صفر ٣ قريغيزستان
 صفر  ٢ صفر ٢ صفر كرواتيا
 ٢٣  صفر صفر صفر صفر كينيا
 صفر  ١ صفر صفر ١ مايل

 صفر  ٦ صفر صفر ٦ ماليزيا
 ٥  ٧ صفر صفر ٧ مصر

 صفر  صفر صفر صفر صفر منغوليا
 ٣  ٤ صفر ٣ ١ ناميبيا
 ٩  صفر صفر صفر صفر النرويج
 ٧ ٢٤٠ ٢٠ ١٥ ٣ ٢ نيبال
 صفر  ٢ صفر صفر ٢ النيجر



S/2012/641  
 

12-45379 25 
 

      العنصر العسكري  

  اجملموع  اجلنود  ضباط األركان  املراقبون العسكريون  البلد
ــدات الـــ  شرطة وحـ

 الشرطة املدنية  املشكلة

 ١٤ ١٢٠ ٥٧٠ ٥٥٠١ ١ ٨ ١٢ نيجرييا
 ٥ ٢٤٤ صفر صفر صفر صفر اهلند

 ١٥  ١٠ صفر ٦ ٤ الواليات املتحدة األمريكية
 ٤  ١ صفر ١ صفر اليمن
 ٤٧٠ ٨٤٣ ٦٢٩ ٤١٠٧ ٧ ٨٦ ١٣٣ اجملموع 
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	التقرير المرحلي الرابع والعشرون للأمين العام بشأن بعثة الأمم المتحدة في ليبريا 
	أولا - مقدمة
	1 - مدد مجلس الأمن في قراره 2008 (2011) ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبريا حتى 30 أيلول/سبتمبر 2012 وطلب إلي فيه أن أطلعه بانتظام على الحالة في الميدان في وقت تدخل فيه ليبريا مرحلتها الحاسمة المقبلة. ويقدم هذا التقرير معلومات مستكملة عن التطورات الرئيسية منذ تقريري الخاص المؤرخ 16 نيسان/أبريل 2012 (S/2012/230) ومعلومات عن الاستراتيجيات والعمليات المنسقة التي تضطلع بها بعثة الأمم المتحدة في ليبريا وعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار في المناطق الواقعة على طول الحدود بين ليبريا وكوت ديفوار، بالإضافة إلى توصياتي بشأن تجديد ولاية البعثة.
	ثانيا - التطورات الرئيسية
	ألف - الحالة السياسية
	2 - كانت ردود الفعل محدودة في ليبريا على الحكم بالسجن لمدة خمسين عاماً الذي أصدرته المحكمة الخاصة لسيراليون في 30 أيار/مايو في حق الرئيس السابق تشارلز تايلور عقب إدانته بتهم المساعدة في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتحريض عليها أثناء الحرب الأهلية في سيراليون. إلا أن هذا التطور أدى إلى تجدد اهتمام الجهات السياسية وجهات المجتمع المدني الليبرية الفاعلة بتنفيذ توصيات لجنة الحقيقة والمصالحة. وفي 26 حزيران/يونيه، قدم أحد المشرعين من أحزاب المعارضة في مجلس النواب مشروع قانون لإنشاء محكمة لجرائم الحرب في ليبريا بغرض محاكمة الأشخاص الذين يتحملون القسط الأكبر من المسؤولية عما طال القانون الإنساني الدولي والقانون الليبري من انتهاكات جسيمة منذ كانون الأول/ديسمبر 1989. ومن المتوقع أن تتصدر جلساتِ الاستماع العلنية بشأن مشروع القانون في الصدارة مناقشاتٌ أوسع نطاقاً لقضية المساءلة عن الفظائع المرتكبة أثناء الحرب الأهلية الليبرية، مع التشديد على أهمية تحقيق المصالحة الوطنية. 
	3 - وفي نيسان/أبريل، نظمت حلقة عمل شاركت فيها المؤسسات الرئيسية المكلفة بالاضطلاع بالأنشطة المتصلة بالمصالحة الوطنية، ووضعت خلالها ”خريطة طريق استراتيجية لتضميد الجراح وتحقيق المصالحة الوطنية“. ومن المتوقع أن تخضع خريطة الطريق هذه لعملية التصديق على الصعيد العام والصعيد السياسي، في شكل مشاورات إقليمية، وأن تحظى كذلك بتأييد السلطتين التشريعية والتنفيذية، قبل بدء العمل بها المقرر في تشرين الأول/أكتوبر. وركزت اللجنة الوطنية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان جهودها على تنفيذ إحدى توصيات لجنة الحقيقة والمصالحة، المتعلقة بآلية المجالس المحلية (التي يمكن للمجرمين من خلالها طلب العفو علناً)، وأنشأت اللجان ذات الصلة في جميع مقاطعات البلد البالغ عددها 15 مقاطعة.
	4 - ورغم ما ذُكر من أن رئيسة ليبريا، إلين جونسون سيرليف، تعهدت للمعارضة السياسية بإنشاء إدارة شاملة لجميع الأطراف في أعقاب انتخابات عام 2011 المثيرة للجدل، لم يكن حتى 1 آب/أغسطس، سوى 11 شخصاً من بين 447 شخصاً معينين في مجلس الوزراء والمناصب الحكومية الأخرى لا ينتسبون للحزب الحاكم. وقد أعرب الأشخاص الذين استبعدوا حتى الآن، بمن فيهم أعضاء حزب الوحدة الحاكم، عن سخطهم. وفي 27 حزيران/يونيه، تظاهر نحو 60 شاباً من حزب الوحدة أمام إقامة الرئيسة، وطالبوها بالاستقالة من منصبها كرئيسة للحزب. واتهموها بالمحسوبية وبإهمال الحزب منذ إعادة انتخابها. وفي وقت لاحق، اجتمعت الرئيسة بقادة الحزب، بمن فيهم ممثلو الشباب، لمناقشة مظالمهم. 
	5 - ومنذ الإعلان عن اكتشاف نفط قبالة الساحل في ليبريا في شباط/فبراير، وقعت الحكومة محط انتقادات بشأن أسلوب تعاملها مع العقود ذات الصلة، وما يلاحظ من افتقارها للشفافية في إدارة قطاع النفط. وتجري الهيئة التشريعية حالياً تحقيقات في منح عقود النفط، وقد شرعت أيضاً في صياغة مشاريع قوانين جديدة القطاع. وفي الوقت نفسه، باشرت شركة النفط الوطنية في ليبريا عملية مستقلة بشأن إصلاحات للقطاع، وذلك عن طريق عقد منتدى لأصحاب المصلحة من أجل مناقشة سياسة نفطية تسترشد بها الإدارة العامة لهذا القطاع. 
	6 - وفي آذار/مارس، قدمت الرئيسة إلى مجلس الشيوخ مشروع قانون لإنشاء هيئة لمراجعة الدستور. وفي 28 حزيران/يونيه، طلبت سحب هذا المشروع، مشيرة إلى أن لجنة إصلاح القوانين الحالية يمكنها أن تتولى إجراء هذا الاستعراض. وتوحي المستجدات اللاحقة بأن هناك زخماً جديداً في أعقاب إحراز تقدم محدود في عملية الإصلاح الدستوري. وفي 7 تموز/يوليه، نظم حزب المعارضة الرئيسي، وهو حزب المؤتمر من أجل التغيير الديمقراطي، منتدى تشاورياً سياسياً ضم جميع الأحزاب السياسية، بما فيها الحزب الحاكم، وهيئات المجتمع المدني، للتوصل إلى توافق للآراء بشأن الإصلاح الدستوري والإنتخابي، وتناول مسائل أخرى كتمويل الأحزاب السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية. وقدمت مقترحات عملية وجداول زمنية محددة، خلال اجتماع متابعة عقد في 20 تموز/يوليه. 
	7 - وأجرت لجنة الانتخابات الوطنية انتخابات فرعية في مقاطعة سينو في نيسان/أبريل وفي مقاطعة مونتسيرادو في تموز/يوليه لملء مقعدين شاغرين في مجلس النواب. وبرز جدل حين كادت تسقط أهلية مرشح حزب المؤتمر من أجل التغيير الديمقراطي عن مقعد مونتسيرادو بسبب عدم تسجيل ترشيحه قبل الموعد النهائي المحدد. ومع أن اللجنة وافقت في النهاية على قبول ترشيحه، فقد خسر الانتخابات الفرعية أمام مرشح حزب الوحدة الحاكم، مع أن مونتسيرادو كانت تعتبر في السابق من معاقل حزب المؤتمر من أجل التغيير الديمقراطي. وفاز الحزب الحاكم أيضاً بالانتخابات الفرعية في مقاطعة سينو. ودفعت نتائج الانتخابات بعض أعضاء المعارضة إلى الاستنتاج بأن إلغاء شرط الحصول على الأغلبية المطلقة للفوز في الانتخابات التشريعية، وهو إجراء طُبِّق نتيجة الاستفتاء الوطني الذي أجري في آب/أغسطس 2011، يصب في مصلحة الحزب الحاكم. 
	باء - الحالة الأمنية
	8 - لا تزال الحالة في ليبريا مستقرة عموماً وإن كانت هشة. وتتعلق الشواغل الأمنية الرئيسية بالقلاقل المدنية، وأعمال الشغب العام، والعنف ضد النساء والفتيات. ولا يزال عدم الاستقرار على طول الحدود مع كوت ديفوار مدعاة للقلق. 
	9 - وفي 13 حزيران/يونيه، أفادت الأنباء أن فريقاً تابعاً للشرطة الوطنية الليبرية كان يجري تحقيقاً في عملية سرقة مطاط مزعومة تعرض لإطلاق النار في مزرعة تابعة للشركة الزراعية الليبرية في بوشانان، بمقاطعة غراند باسا، التي شهدت اشتباكات متكررة بين موظفي الشركة وبين مستغلي المطاط غير الشرعيين، والعديد منهم من المقاتلين السابقين. 
	10 - وفي 18 تموز/يوليه، شارك نحو 700 من طلاب جامعة ليبريا في مسيرة سلمية في مونروفيا، احتجاجاً على عدم قيام الإدارة الطلابية الحالية بخدمة مصالحهم. وبعيد هذه المسيرة، اندلعت أعمال عنف شارك فيها الطلاب أمام الحرم الجامعي وانتشرت في الشارع، وأسفرت عن إصابة شخصين بجراح وإلحاق الضرر بالمركبات. وألقت الشرطة الوطنية القبض على عشرة طلاب يشتبه في أنهم ارتكبوا أعمال شغب. 
	جيم - المسائل الإقليمية 
	11 - لا تزال الحدود السهلة الاختراق مع كوت ديفوار البالغ طولها 700 كيلومتر غير مستقرة، كما أشرت في تقريري المؤرخ 29 حزيران/يونيه بشأن عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار (S/2012/506). فبالإضافة إلى مقتل سبعة من حفظة السلام التابعين لعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار في هجوم مباشر شن عليهم في 8 حزيران/يونيه، فقد قتل 27 مدنياً على الأقل في هجمات شنت على قرى إيفوارية قرب الحدود الليبرية. وفي 9 تموز/يوليه، أغلقت حكومة ليبريا حدودها مع كوت ديفوار، إلا أمام الأنشطة الإنسانية، ولم تكن الحدود قد فتحت مجدداً وقت إعداد هذا التقرير بصيغته النهائية. 
	12 - وفي منتصف حزيران/يونيه، أطلقت حكومة ليبريا ”عملية إعادة الأمل“، وهي عملية أمنية مشتركة في مقاطعة غراند غيده، قرب الجزء الأقل استقرارا من المنطقة الحدودية، بهدف تخفيف التهديد الذي تمثله العناصر المسلحة. وتشترك فرقة العمل المشتركة التي تضم القوات المسلحة الليبرية، ووحدة التصدي للطوارئ التابعة للشرطة الوطنية، ومكتب الهجرة والتجنيس، في موقع واحد بمركز للعمليات المشتركة في زويدرو، بمقاطعة غراند غيده. وكجزء من عملية إعادة الأمل، اعتقلت قوات الأمن الوطنية أكثر من اثني عشر مشبوهاً وأفيد أنها أصدرت قائمة تتضمن أسماء عشرة مواطنين ليبريين وإيفواريين، بمن فيهم قادة سابقون لاثنين من الفصائل المتحاربة الرئيسية في الحرب الأهلية الليبرية، مطلوبين لتورطهم المزعوم في أنشطة المرتزقة. واعتقل أربعة من هؤلاء الأشخاص أو سلموا أنفسهم. 
	13 - وكما أشرت في تقريري المؤرخ 29 حزيران/يونيه بشأن عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، عقدت حكومتا ليبريا وكوت ديفوار، إلى جانب بعثة الأمم المتحدة في ليبريا وعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، اجتماعاً رباعياً في أبيدجان بتاريخ 13 حزيران/يونيه، توصلت فيه إلى اتفاق لتعزيز التعاون واتخاذ التدابير الرامية إلى معالجة الحالة غير المستقرة على الحدود. وبالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الكيانات الأمنية وتكثيف العمليات الأمنية، اتفق كلا البلدين على اتخاذ تدابير لبناء الثقة لدى المجتمعات المحلية وتشجيع المصالحة الوطنية كل على الجانب الذي يخصه من الحدود. وطلبت الحكومتان أيضا إلى الأمم المتحدة المساعدة في تنظيم اجتماع للمصالحة عبر الحدود بين زعماء القبائل من المقرر عقده في أيلول/سبتمبر. 
	14 - وفي أعقاب الهجوم الذين شن على حفظة السلام التابعين لعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار في 8 حزيران/يونيه، عززت بعثة الأمم المتحدة في ليبريا أنشطتها في المنطقة الحدودية. وقامت وحدات الشرطة التابعة لبعثة الأمم المتحدة في ليبريا بتكثيف دورياتها المشتركة مع أجهزة الأمن الليبرية في المناطق الحدودية وحول مخيمات اللاجئين، فيما اعتمد العنصر العسكري التابع للبعثة موقفاً أكثر صرامة، بما في ذلك زيادة تواتر الدوريات الجوية ودوريات المشاة المحمولة بالطائرات العمودية. ونشرت البعثة أيضاً طائرتين عموديتين مسلحتين في غرينفيل، بمقاطعة سينو، وهي أقرب إلى الحدود، واحتفظت بإحداها في حالة تأهب في مونروفيا، لتقديم الدعم إلى العمليات الجوية عبر الحدود. وعززت بعثة الأمم المتحدة في ليبريا وعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار التعاون بين عنصريهما المدني والعسكري، واستعرضت كلتا البعثتين، بالتشاور مع فريقي الأمم المتحدة القطريين، خطة لاتخاذ مبادرات فورية، بما في ذلك على صعيد الأمن ومراقبة الحدود؛ وتعزيز بسط سلطة الدولة في المناطق الحدودية؛ وعودة اللاجئين وإعادة إدماجهم بصورة دائمة. ووضعتا أيضاً الصيغة النهائية لمفهوم منقح ”لعملية مايو“ يبسط التخطيط للدوريات المتزامنة مرة كل أسبوعين ويشمل مشاركة المدنيين في الاجتماعات المتعلقة بأمن الحدود. 
	15 - وظلت الحالة على طول حدود ليبريا مع غينيا وسيراليون مستقرة عموماً، حيث واصلت أجهزة الأمن الليبرية وبعثة الأمم المتحدة في ليبريا المشاركة في العملية الحدودية ”لوكو“ مع حكومة سيراليون والعملية الحدودية ”سيسكين“ مع حكومة غينيا.
	دال – الحالة الإنسانية
	16 - أكَّدت عملية واسعة النطاق للتحقق والتسجيل بالاستدلال الحيوي، أجرتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والشركاء في مجال العمل الإنساني، أن نحو 000 58 لاجئ إيفواري لا يزالون في ليبريا، ويُعزى ذلك أساساً إلى حالات العودة الطوعية وتدابير تيسير الإعادة إلى كوت ديفوار، بعد أن بلغ عدد اللاجئين ذروته في أيار/مايو 2011، بوجود نحو 000 200 لاجئ. ويُقيم أكثر من نصف اللاجئين المتبقين في المخيمات وفي قرى واقعة في مقاطعات غراند غيده وماريلاند ونيمبا. وتواصل المفوضية، إلى جانب الشركاء في مجال العمل الإنساني، تيسير العودة إلى كوت ديفوار. وفي الفترة ما بين آذار/مارس وأيار/مايو، ازداد متوسط عدد اللاجئين العائدين طوعا إلى الوطن ليبلغ 500 لاجئ في الأسبوع، رغم أن الهجمات التي وقعت في حزيران/يونيه ولَّدت مشاعر الخوف، وأدَّت إلى إبطاء عمليات العودة وكانت وراء وصول أعداد متفرِّقة من اللاجئين الجدد إلى ليبريا. 
	17 - وبالنظر إلى انخفاض عدد اللاجئين الإيفواريين، بدأت حكومة ليبريا، بدعم من المفوضية، عملية ترمي إلى دمج مخيمات اللاجئين. ففي تموز/يوليه، أُغلق مخيم في مقاطعة غراند غيده يضم ما يقرب من 800 1 من السكان ونُقل سكانه إلى مخيم آخر. وفي إطار الخطة المشار إليها في الفقرة 14 أعلاه، يعمل فريقا الأمم المتحدة القطريان في ليبريا وكوت ديفوار معاً على وضع برامج متكاملة لإعادة إدماج اللاجئين. وفي 1 آب/أغسطس، ركَّز اجتماع عبر حدودي على قضايا سبل العيش، بحضور ممثلين عن بعثة الأمم المتحدة في ليبريا وعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار وفريقَي الأمم المتحدة القطريَين والمنظمات غير الحكومية المعنيَّة من كلا البلدين، وذلك لمواصلة توجيه هذه العملية.
	18 - ولا تزال هناك حاجة كبيرة للمساعدة الإنسانية والإنعاش بهدف تلبية احتياجات اللاجئين المتبقين والمجتمعات التي تستضيفهم في مقاطعات غراند غيده وماريلاند ونيمبا ونهر جي. ويقوم الشركاء الإنمائيون في ليبريا بتقديم الدعم لنحو 000 58 لاجئ، و 000 140 من الليبريين المنتمين إلى الفئات الضعيفة، و000 2 شخص من رعايا البلدان الثالثة. ومن بين الأشخاص الذين يحتاجون للدعم، هناك نحو 000 9 لاجئ ليبري ممَّن عادوا إلى البلد منذ بداية عام 2012 بمساعدة المفوضية، وقبل فقدان الليبريين صفة اللاجئين اعتبارا من 1 تموز/يوليه. وزادت عودة هؤلاء من الضغوط التي تواجهها حكومة ليبريا في تحديد الأنشطة الاقتصادية المُربحة في سوق العمل المحدودة بالفعل. وفي الوقت نفسه، لم يموَّل النداء الإنساني من أجل توفير 97 مليون دولار لعام 2012، بصيغته المنقحة في منتصف العام، سوى بنسبة 34 في المائة حتى الآن.
	هاء - التطورات في مجال حقوق الإنسان
	19 - بناء على طلب من حكومة كوت ديفوار، سلَّمت ليبريا في 23 حزيران/يونيه 41 مواطناً إيفوارياً أُلقي القبض عليهم في إطار قضية مخبأ للأسلحة عُثر عليه في مقاطعة نهر جي في حزيران/يونيه 2011. ولم تُخوّل المفوضية إمكانية التحقق من صحة هوية المحتجزين أو توثيق مطالبات اللجوء المحتملة قبل أن يجري تسليمهم. وبالموازاة مع استئناف قرار التسليم الذي لم يحسم بعد، أعرب المشرِّعون الليبريون عن قلقهم من عدم مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة والامتثال لمعاهدة تسليم المجرمين القائمة بين البلدين.
	20 - وفي 19 تموز/يوليه، أقرَّ مجلس الشيوخ بالإجماع مقترحات لتعديل القوانين القائمة، تجعل من ”الأفعال الجنسية بين المثليين“ جنايةً وتحظر زواج المثليين. وستصبح هذه التعديلات قانوناً في حال قيام مجلس النواب بإقرارها وموافقة الرئيس عليها. ويتحدث عدد من التقارير الإعلامية عن صدور تهديدات ووقوع هجمات ضد ناشطين في مجال حقوق المثليين في عام 2012. وبالإضافة إلى ذلك، تواصلت خلال الفترة المشمولة بالتقرير الممارسات التقليدية الضارة، بما يشمل مناولة سم لحاء شجر السّاس في إطار المحاكمة بالتعذيب، مع فرض غرامات بسيطة نسبياً على الجناة. وتعمل وزارة الشؤون الداخلية مع الجهات المعنية، بما في ذلك الزعماء التقليديون، من أجل تنفيذ المبادئ التوجيهية التي أصدرتها الحكومة لتنظيم أنشطة الجمعيات السرية، بما يشمل حظر الانخراط القسري في عضوية تلك الجمعيات. وفي حين تغطي هذه المبادئ التوجيهية مختلف المجالات، فإنها لا تتناول المسألة الخطيرة المتمثلة في ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث التي لا تزال مستمرة في سياق الكثير من هذه الجمعيات. ونتيجةً لأنشطة الجمعيات السرية، ظل التحاق الأطفال بالتعليم الرسمي، ولا سيما الفتيات، يشهد انخفاضاً في بعض المقاطعات.
	21 - ولا تزال القدرات الوطنية ضعيفة في مجال رصد حقوق الإنسان ومناصرتها، رغم التقدم المحرز في بعض المجالات بما يشمل وضع خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان التي يُتوقع إقرارها بنهاية عام 2012. ومنذ عام 2010، تلقى 150 1 فرداً من أفراد الجيش الليبري وموظفي دوائر الشرطة والهجرة تدريباً لتعزيز معايير حقوق الإنسان الواجبة التطبيق، فيما تواصل مختلف المبادرات كفالة أن يتوفر في المؤسسات الحكومية منسقون في مجال حقوق الإنسان، وهو ما لم يتم القيام به حتى الآن. وفي أوائل عام 2012، أجرت اللجنة الوطنية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان، بدعم من بعثة الأمم المتحدة في ليبريا، عملية رصد للظروف السائدة في السجون ومراكز الاحتجاز التابعة للشرطة، وأخطرت الوكالات الحكومية المختصة بحالات مثيرة للقلق تستدعي اتخاذ إجراءات. لكن اللجنة لا تزال تواجه مشاكل داخلية خطيرة أضعفت على نحو مزمن قدرتها على تنفيذ ولايتها المتمثلة في تلقي شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها.
	واو - الحالة الاقتصادية
	22 - في عام 2011، بلغ معدل النمو الاقتصادي 6.3 في المائة، وهو أدنى بقليل من المعدل الذي كان متوقعاً بنسبة 6.8 في المائة، ويُتوقع أن يبلغ 8.8 في المائة في عام 2012. وفي أيار/مايو، قدَّم الرئيس إلى الهيئة التشريعية مشروع ميزانية وطنية قدرها 649 مليون دولار للسنة المالية 2012/2013، بزيادة تناهز 25 في المائة عن الميزانية السابقة. وقد أسهم التوسع المتواضع لقطاع الخدمات والزيادات في الاستثمار المباشر الأجنبي، ولا سيما في الصناعات الاستخراجية، بشكل إيجابي في النمو. وعلى الرغم من النمو القوي، ظلت معدلات العمالة الناقصة والبطالة على ارتفاعها. وفي الوقت نفسه، كان معدل التضخم أعلى مما هو متوقع، حيث بلغ 11 في المائة. وظلت أسعار الأغذية والوقود مرتفعة. وبقيت صادرات السلع الأساسية تشهد انتعاشاً لكن الأسعار ظلت متقلبة.
	23 - وفي أعقاب المشاورات التي قادتها الحكومة على مستوى عواصم المقاطعات مع الجهات المعنيَّة، بدأ وضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الثانية للحد من الفقر، وعنوانها ”خطة للتغيير عن طريق العمل“. وتتناول هذه الخطة القضايا الشاملة نفسها التي كانت تتناولها الاستراتيجية الأولى للحد من الفقر، وتنتظم في مجالات استراتيجية ثلاثة هي: الاستثمار في الهياكل الأساسية (بما في ذلك تحسين توليد الطاقة، والطرق، والمرافئ)، والاستثمار في البشر (بما في ذلك تنمية المهارات لدى الشباب وتعزيز المصالحة الوطنية)، والاستثمار في المؤسسات (بما في ذلك تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة الأمن وحماية حقوق الإنسان في آن معاً). وفي الاستراتيجية الثانية للحد من الفقر، أُعطيت الأولوية للكثير من المبادرات المحددة التي كان التنفيذ فيها مخيباً للآمال في الاستراتيجية الأولى، فيما جرت مواءمة الفروع المتعلقة بالعدالة والأمن والمصالحة مع برنامج ليبريا لبناء السلام. ويجري حالياً وضع اللمسات الأخيرة على آلية للرصد والتقييم، وتقدير التكاليف، ووضع الصيغة النهائية لاستراتيجية التنفيذ.
	ثالثا – تنمية القدرات في مجالي الأمن الوطني والعدالة
	ألف – استراتيجية وبنيان الأمن الوطني
	24 - من المسلَّم به أن الاستدامة المالية تمثل تحدياً أساسياً أمام تطوير القطاع الأمني الليبري. وقد أوصى استعراض جرى مؤخراً للإنفاق العام في هذا القطاع، على نحو ما يشير إليه تقريري الخاص المؤرخ 16 نيسان/أبريل، بزيادة الدعم المقدَّم لميزانيات المؤسسات الأمنية الليبرية، ولا سيما لمؤسستي الشرطة والهجرة. ويقترح مشروع الميزانية الوطنية للفترة 2012/2013 المقدَّم إلى الهيئة التشريعية تخفيضات لكلتا المؤسستين، رغم زيادة إجمالية قدرها 3 ملايين دولار للقطاع الأمني، ولا سيما لدعم القوات المسلحة.
	25 - ولم يجرِ بعد حلّ المكتب الوطني للتحقيق ووزارة الأمن الوطني على النحو المطلوب بموجب قانون معتمد في عام 2011 بهدف ترشيد القطاع الأمني. وفي نيسان/أبريل، أجرى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبعثة الأمم المتحدة في ليبريا تقييماً لوكالة إنفاذ قوانين مراقبة المخدرات، التي تلقت حتى الآن دعماً دولياً محدوداً إذ كان يُتوقع أن تكون بين الوكالات التي سيجري دمجها ضمن جهاز الشرطة. وبالنظر إلى أنها ستظل قائمة باعتبارها مؤسسة مستقلة، وفَّر التقييم خريطة طريق لإصلاحها. وما زال لم يُبت في تشريعات تتعلق بمجموعة من المسائل، بما يشمل مراقبة الأسلحة والمخدرات ومسائل متصلة بالشرطة. وفي آذار/مارس، أجرت الأمم المتحدة تقييماً لقدرة الهيئة التشريعية على توفير الرقابة على القطاع الأمني من أجل تعزيز الإدارة والمساءلة. ووجد التقييم أنه رغم تمتع اللجان التشريعية المعنية بالأمن بسلطات واسعة، فقد عرقلت فعالية الرقابة رداءةُ المرافق والمعرفة المحدودة بإصلاح القطاع الأمني وعدم توفر موظفي الدعم المخصصين. وكان من بين التوصيات الرئيسية للتقييم إنشاء مجلس مدني للشكاوى.
	26 - وتشمل خطة العمل لعام 2012 التي وُضعت صيغتها النهائية في كانون الثاني/يناير، والتي تتعلق بالبرنامج المشترك للعدالة والأمن الممتد على ثلاثة أعوام، إنجاز المركز الإقليمي للعدالة والأمن وهو في طور الإنشاء في غبارنغا، بمقاطعة بونغ، بدعم من صندوق بناء السلام. وسيقدم المركز خدماته لمقاطعات بونغ ولوفا ونيمبا، وقد أُنجز الجزء الأكبر من هيكله الأساسي بحلول تموز/يوليه، ومن المتوقع إنجاز محكمة الدائرة في الأشهر المقبلة. ووافقت حكومة ليبريا وشركاؤها، بما في ذلك لجنة بناء السلام، على إقامة المركزين التاليين في هاربر بمقاطعة ماريلاند، وفي زويدرو بمقاطعة غراند غيده.
	باء -  الشرطة الوطنية
	27 -  خلال الفترة المشمولة بالتقرير، قامت الشرطة الوطنية بعدة عمليات، بما في ذلك في المناطق المتاخمة لكوت ديفوار. وقد أثبتت هذه العمليات التحسن الهام الذي شهدته قوات الشرطة ولا سيما وحدة التصدي للطوارئ، إلاّ أنها كشفت أيضا عن مواطن ضعف على مستوى الملاك الوظيفي والإمدادات والاتصالات، على صعيد المحافظات خاصة. وتجري حاليا بدعم من البعثة عملية تهدف إلى تحديد الحد الأدنى لمستوى الملاك الوظيفي من الضباط المدرّبين والمجهّزين في جميع المقاطعات.
	28 -  وفي 27 تموز/يوليه، سلّمت حكومة النرويج إلى الشرطة الوطنية مهاجع وقاعات دراسية وتجهيزات مطابخ جديدة، مما أدى إلى زيادة طاقة استيعاب أكاديمية تدريب الشرطة الوطنية من 300 إلى 600 مجنَّد في السنة وذلك لتحقيق الهدف الذي أعلنت عنه الحكومة بمضاعفة قوام جهاز الشرطة تقريبا من 200 4 ضابط حاليا إلى 000 8 ضابط. ورغم هذا التحسُّن في الطاقة الاستيعابية، لا تزال هناك تحديات كامنة على مستوى إيجاد التمويل الكافي والعثور على مجنّدين مؤهلين وتطوير القدرة الإدارية. وستتفاقم هذه التحديات نتيجة للتخفيضات الكبيرة المتوقعة في مشروع الميزانية الوطنية للفترة 2012/2013 في مخصصات الشرطة الوطنية بشكل عام، وفي مخصصات الأكاديمية. 
	29 -  وفي نيسان/أبريل، تخّرج 150 مجندا وشرع 101 من المجندين الآخرين في التدريب الميداني. وبدأ 153 مجندا آخر التدريبات في الأكاديمية في مطلع شهر أيار/مايو. وتخّرج الفصل السادس من وحدة دعم الشرطة الذي يضم 104 ضباط في حزيران/يونيه. وتمثِّل المجندات ما معدّله 23 في المائة. واستمر أيضا بذل الجهود لتطوير القدرات الحالية لجهاز الشرطة، حيث قدّمت الأكاديمية تدريبا أثناء الخدمة لضباط يبلغ عددهم 665 ضابطا، من بينهم 118 امرأة منذ بداية شهر نيسان/أبريل. كما تم توفير تدريبات في مجال حماية المرأة والطفل، وإدارة مسرح الجريمة والتحقيق، وحقوق الإنسان، وحفظ الأمن في المجتمعات المحلية. 
	30 -  وأُنجزت عدة مشاريع تندرج ضمن إطار الخطة الاستراتيجية للشرطة الوطنية التي تهدف إلى تحسين المساءلة الإدارية للشرطة، بما في ذلك مشروع يهدف إلى بلورة إجراءات لضمان الامتثال لقانون ولوائح إدارة المالية العامة. كما يجري حاليا بذل جهود لتطوير قدرات الطب الشرعي للشرطة الوطنية، التي من شأنها أن تسهِّل مقاضاة مرتكبي الجرائم بفعالية، بما في ذلك من خلال مشاريع تدعمها البعثة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وحكومة السويد. وأحرزت الوحدة المعنية بالجريمة العابرة للحدود الوطنية تقدما بطيئا ولكنه متواصل، وأقامت علاقات مع نظرائها في سيراليون وغانا وغينيا وكوت ديفوار ونيجيريا.
	31 -  وواصلت الشرطة الوطنية تطوير قدراتها على التصدي للاغتصاب والعنف العائلي عن طريق قسم حماية النساء والأطفال، الذي يتوزع ضباطه البالغ عددهم 180 ضابطا، حوالي ثلثهم نساء، على 52 موقعا في جميع أنحاء ليبريا. وفي حين أن التدريب المكثَّف أثناء الخدمة قد أدى إلى تحسين معالجة الحالات المتصلة بالعنف الجنسي والجنساني، وإحالتها من قِبل الشرطة إلى المحاكم، فإن نظام العدالة الجنائية لا يزال يواجه تحديات هائلة في التعامل مع هذه الحالات.
	جيم -  مكتب الهجرة والتجنيس
	32 -  يواصل مكتب الهجرة والتجنيس تعزيز قدراته على امتداد الشريط الحدودي مع كوت ديفوار بفضل الدعم التقني والتوجيهي الذي تقدمه البعثة، والدعم المالي الذي يقدمه الصندوق الاستئماني السويدي للعدل والأمن. إلاّ أن الإصلاح الشامل الذي يجب أن تخضع له هذه المؤسسة، والذي يشمل ترشيد حجم ملاكها الوظيفي وهيكلها، وتوضيح ولايتها ووظائفها مقارنة بالأجهزة الأمنية الأخرى والجيش، لم يحرز أي تقدم منذ تقديم تقريري الخاص في 16 نيسان/أبريل. ورغم تأكيد الحكومة دعمها لتطوير وكالة الهجرة، لا سيما نظرا للتحديات الكبيرة التي تواجهها على الحدود، فقد انخفضت الاعتمادات المخصصة لهذه الوكالة أيضا في مشروع الميزانية الوطنية للفترة 2012/2013.
	دال -  المؤسسات القضائية والقانونية والمؤسسات الإصلاحية
	33 -  تواصلت الجهود المبذولة من أجل بلورة نهج أكثر شمولية للعدالة والأمن في ليبريا، بما في ذلك من خلال حملات توعية عامة ومبادرات تندرج في إطار إكمال التحضيرات للافتتاح المرتقب لمركز الأمن والعدالة المشار إليه في الفقرة 26 من هذا التقرير. وإضافة إلى ذلك، واصلت البعثة تقديم الدعم من أجل مواءمة نظامي العدالة العرفي والرسمي، وأجرت تقييما لمحاكم زعماء القبائل، وهو جانب من نظام العدالة التقليدية الذي كثيرا ما يتم تجاهله، كما أجرت بحثا تسترشد به خيارات السياسة العامة من أجل إقامة محكمة عرفية موحدة. وتُجري كلية لويس أرثر غرايمز للحقوق في مونروفيا مناقشات حول إعداد منهاج دراسي يركِّز على القضاء العرفي. وقد انتهى معهد القضاء، جيمس أ. أ. بيير، وهو مؤسسة التدريب الوطنية في قطاع القضاء، من بلورة خطة استراتيجية خمسية، وقدّم تدريبا لكتبة المحاكم على استخدام نظام حديث لحفظ السجلات، وقام بصياغة تشريعات من شأنها أن تجعل من المعهد كيانا مشرِّعا. وعملا بخطتها الاستراتيجية، شرعت لجنة إصلاح القوانين في تنفيذ برنامج لتوعية الجمهور بدورها، وقامت بعدد من المبادرات الهادفة إلى بناء القدرات، مثل التوجيه والتدريب في مجال إدارة السجلات والبحث وصياغة التشريعات والتدوين.
	34 -   ورغم هذه الجهود، لا تزال إمكانية اللجوء إلى القضاء محدودة ونادرا ما تُعرَض قضايا الضحايا على المحاكم، وخاصة تلك المتعلقة بالعنف الجنسي. وإضافة إلى ذلك، لا تزال نواقص الإطار القانوني والقدرات البشرية غير الكافية والمعدات والهياكل المحدودة تشكل تحديات كبيرة.
	35 -  ومنذ مطلع عام 2012، تم الإبلاغ عن 11 حادثة هروب من السجون. ويمثل المحتجزون قبل المحاكمة حوالي 80 في المائة من السجناء، ويعتبر ذلك مصدرا رئيسيا للشعور بالإحباط وللاكتظاظ، ويساهم في حوادث الفوضى. وحاليا تقوم فرقة عمل معنية بالاحتجاز قبل المحاكمة تقع تحت إشراف الحكومة بتحليل مواطن الضعف في نظام العدالة وتنظر في الجهود المبذولة للتصدي لها. وفي شباط/فبراير، وقّع الوكيل العام والشرطة الوطنية مذكرة تفاهم بهدف جعل المقاضاة أكثر فعالية، وفي نفس الوقت ازداد عدد القضاة المختصين في المحكمة ذات المسار السريع الموجودة في السجن المركزي في مونروفيا، التي تنظر في قضايا المحتجزين المتهمين بارتكاب جنح بسيطة، من ستة إلى عشرة قضاة. وبالإضافة إلى ذلك، أُعيد عرض التعديل على قانون هيئة المحلِّفين الذي تمت صياغته في عام 2011 على المجلس التشريعي. وإذا تم سن هذا القانون، فهو سيوسع نطاق اختصاص محاكم الصلح وسيحد من فئة الجنح التي تتطلب محاكمات تشارك فيها هيئات محلفين، الأمر الذي سيقلل من التأخيرات.
	36 -  وقد انطلقت أشغال بناء إصلاحية جديدة للسجناء المحكوم عليهم في محافظة مونتسيرادو بعد حشد 35 في المائة من الأموال اللازمة من صندوق بناء السلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. إلاّ أن مستوى الملاك الوظيفي في الإصلاحيات في جميع أنحاء البلد ظل منخفضا وتعاني جميعها من مشكلة التغيب عن العمل. وفي كثير من الأحيان يظل سوء السلوك دون رادع، وذلك حتى في الحوادث التي تنطوي على مزاعم بتيسير الفرار من السجون. ورغم ذلك، تواصلت مبادرات بناء القدرات، حيث أجرى 30 مدرِّبا وطنيا في مجال الإصلاحيات دورات تدريبية متخصصة عن استخدام الأسلحة غير المميتة وأنهى 15 موظفا من موظفي السجون برنامجا لتدريب المدربين على كيفية توفير التدريب أثناء الخدمة. وفي إطار خطة للصحة الوطنية، بدأت أفرقة صحية على مستوى المحافظات تدرج السجون على قائمة أنشطتها، مما أدى إلى تحسين رعاية السجناء. 
	هاء -  القوات المسلحة
	37 -  كما هو مبيّن في الفقرة 12 من هذا التقرير، تشارك القوات المسلحة، منذ منتصف شهر حزيران/يونيه، في عملية أمنية حدودية مشتركة مع الشرطة الوطنية ومكتب الهجرة والتجنيس على امتداد الحدود مع كوت ديفوار. ونشر هذه القوة، الذي كان من المقرر في البداية أن يستمر 90 يوما، يمثل أول عملية أمنية هامة يقوم بها الجيش، الذي يتوقع أن يبدأ في مزاولة مهامه بشكل تام في عام 2014.
	38 -  وتضم القوات المسلحة حاليا 921 1 فردا، من بينهم سرية هندسة ووحدة شرطة عسكرية. وكما هو مبين في تقريري الخاص المؤرخ 16 نيسان/أبريل، يعتبر معدل مغادرة الأفراد عاليا؛ وفي العام الماضي غادر الجيش 90 جنديا، وقيل إن ذلك يعزى إلى صعوبة الظروف المعيشية وإلى انخفاض الروح المعنوية، ويمكن معالجة هذه المشكلة بالزيادة المقترحة في مخصصات القوات المسلحة في مشروع الميزانية الوطنية للفترة 2012/2013. وفي 10 أيار/مايو، سلمت الولايات المتحدة الأمريكية رسميا إلى القوات المسلحة مقاليد وزارة الدفاع. وتواصل البعثة رصد وتفتيش الأسلحة التابعة للجيش وذلك عملا بتوصيات لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1521 (2003) بشأن ليبريا.
	39 -  أما خفر السواحل، الذي يضم 51 فردا، فهو يواصل تطوير قدراته. ومنذ منتصف نيسان/أبريل، أجرى خفر السواحل خمس دوريات بحرية جوية مشتركة مع البعثة بهدف كشف الأنشطة البحرية غير المشروعة والإبلاغ عنها.
	رابعا - بسط سلطة الدولة في جميع أنحاء البلد
	ألف -  سلطة الدولة
	40 -  واصل الرئيس تعيين مسؤولين محليين جدد، من بينهم رؤساء للمقاطعات ومساعدون لرؤساء المقاطعات لشؤون التنمية. إلاّ أن أشهرا من التأخير في بعض التعيينات أدت إلى شل بعض الوظائف في المقاطعات، بما في ذلك في مقاطعتي لوفا وماريلاند، حيث لم يجرِ تعيين مسؤولين إلا في حزيران/يونيه. وعموما، عُقد أقل من نصف اجتماعات التنسيق على مستوى المحافظات التي كان من المقرر عقدها عام 2012 في جميع المقاطعات، وشارك فيها أكثر بقليل من نصف المسؤولين الحكوميين المعينين.
	41 -  وقد أُحرز بعض التقدم نحو تطبيق الاستراتيجية الوطنية المعنية باللامركزية والإدارة المحلية، شمل الانتهاء من إعداد خمس من أصل عشر دراسات من المقرر إجراؤها للاسترشاد بها في ”صياغة قانون الإدارة المحلية. وفي تموز/يوليه، شارك 185 من زعماء القبائل من جميع المقاطعات البالغ عددها 15 مقاطعة في منتدى تفاعلي بشأن اللامركزية، حيث أيدوا سياسة اللامركزية وطلبوا رسميا المشاركة عن كثب في تنفيذها. 
	باء -  الحوكمة
	42 -  حققت لجنة مكافحة الفساد الليبرية في 25 قضية أغلبها قضايا فساد بارزة منذ آذار/مارس 2009، وعُرضت ست قضايا منها على وزارة العدل للمحاكمة عليها. إلاّ أنه لم تكتمل أية محاكمة ولم تصدر أي إدانة حتى الآن. وأعيد عرض مشروع قانون مدونة قواعد سلوك في الخدمة المدنية يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والحكم الرشيد في خدمات القطاع العام على المجلس التشريعي في آذار/مارس. وفي غضون ذلك، يتعين على جميع العاملين في السلطة التنفيذية الالتزام بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 38 بشأن مدونة قواعد السلوك الإدارية التي أصدرتها الرئيسة في كانون الثاني/يناير. 
	43 -  وكما ورد في تقريري الخاص المؤرخ 16 نيسان/أبريل، لم تستجب الحكومة بعد لعمليات مراجعة الحسابات التي خضعت لها المؤسسات العامة. وحتى الآن، لم يُتخذ أي إجراء لتنفيذ التوصيات الواردة في 45 تقريرا عن مراجعة الحسابات أعدتها اللجنة العامة لمراجعة الحسابات على مدى السنوات الثلاث الماضية.
	جيم - الموارد الطبيعية
	44 - لا تزال محدودية الالتزام بالامتثال للمعايير الدنيا من نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات منشأ الماس الخام بادية للعيان. ففرقة العمل الرئاسية المعنية بالماس لم تجتمع منذ سنة، في حين عقدت لجنتها التقنية أول اجتماعاتها منذ سبعة أشهر في أوائل تموز/يوليه. ولا تزال قدرة الحكومة على بسط سيطرتها على قطاع تعدين وتجارة الماس، الذي يشكل جزءا حيويا من نظام منح الشهادات، قدرة ضعيفة، إذْ تفتقر شبكة المكاتب الإقليمية التابعة للمكتب الحكومي للماس، إلى القدرات الأساسية لرصد حركة إخراج الماس من المقاطعات المتضررة. وقد أعلنت وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة أنها ستُوقف تمويل برنامج حقوق الملكية وتنمية تعدين الماس الحرفي الذي استُحدث في عام 2010 لمساعدة الحكومة على تحسين الامتثال، لأسباب تُعزى جزئيا إلى نقص الامتثال.
	45 - ولا يزال تحصيل الإيرادات من قطاع الغابات يطرح تحديا كبيرا أمام الحكومة، ذلك أن المتعهّدين التجاريين العاملين فيه لم يسددوا حتى الآن إلا نحو 1,9 مليون دولار من المبلغ المقدرّ بحوالي 25,6 مليون دولار المستحق للحكومة. وبدأت المجتمعات المحلية في مناطق الامتياز، التي يحق لها بموجب القانون الاستفادة مما نسبته 30 في المائة من رسوم استئجار الأراضي التي يدفعها أصحاب امتيازات استغلال الغابات، التعاملَ مع الحكومة بشأن هذه المسألة، بحيث هدد بعضها بعرقلة عمليات قطع الأشجار إذا لم تستلم مستحقاتها بحلول أيلول/سبتمبر. وفي أثناء ذلك، تُواصل الحكومة تخصيص مساحات كبيرة من المناطق الحرجية للمتعهّدين التجاريين عن طريق تصاريح الاستغلال الخاص، التي ليست مزودة بآليات إنفاذ قوية ولا تُحمّل الشركات سوى واجبات مالية واجتماعية محدودة. 
	46 - وقد خفّت حدة التوتر قليلا في بعض المناطق بين المجتمعات المحلية وأصحاب امتيازات استغلال المطاط وزيت النخيل، وذلك لانخراط الحكومة في حوار بنّاء مع تلك المجتمعات بشأن القضايا المثيرة للقلق، شملت حقوق المجتمعات المحلية وملكية الأراضي وإيجاد سبل عيش بديلة للذين يمارسون أنشطة غير مشروعة حول المزارع. وقد أسهمت لجنة مشتركة بين الوزارات برئاسة لجنة الأراضي في تحسين التواصل بين المجتمعات المحلية المتضررة وزعماء القبائل وأصحاب امتيازات مزارع Syme Darby و Maryland Oil Palm لزيت النخيل في مقاطعة ماريلاند و Cavalla Ruber لمنتجات المطاط. وفي حين أن لهذه التدخلات المخصصة أهميتَها، توجد حاجة إلى رقابة وآليات تنظيمية دائمة للحفاظ على أي مكاسب تحققت.
	خامسا - المسائل الشاملة 
	ألف - تكامل منظومة الأمم المتحدة
	47 - تواصَل في آذار/مارس إحراز التقدم في تنفيذ مبادرة ”وحدة العمل في الأمم المتحدة“، بإنشاء لجنة توجيهية مشتركة تضم الحكومة والأمم المتحدة والشركاء الإنمائيين. ومن المتوقع أن تُقرّ اللجنة بحلول نهاية عام 2012 البرنامج القطري لتوحيد الأداء، المؤلف من إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية للفترة من 2013 إلى 2017، وخطة عمل وما يقترن بها من تكاليف مقدرة. وستسترشد عملية الإقرار بإجراء استعراض تقني لتقييم مدى تشجيع خطة العمل هذه لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين. وبالإضافة إلى ذلك، وُضعت خطة عمل لإدارة التغيير مدتها خمس سنوات، بما يتماشى ومتطلبات مبادرة توحيد الأداء والفترة الانتقالية للبعثة سعيا إلى توحيد ممارسات العمل في المجالات الرئيسية، بما في ذلك السفر والموارد البشرية والمشتريات وتكنولوجيا المعلومات.
	48 - ومنذ تقريري الخاص المؤرخ 16 نيسان/أبريل، استقصت أسرة الأمم المتحدة في ليبريا أنشطة الدعم المدني الذي تقدمه البعثة إلى الحكومة وفريق الأمم المتحدة القطري، فيما أنجز الفريق القطري تقييم قدراته. 
	باء - الإعلام
	49 - عملت البعثة مع الحكومة وعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار للتعريف بالتدابير المتخذة لتعزيز الأمن على الحدود. فقد تعاون فريقا الأمم المتحدة للاتصالات في كل من ليبريا وكوت ديفوار على وضع استراتيجية مشتركة للاتصالات بشأن القضايا الشاملة.
	جيم - المسائل الجنسانية
	50 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، اتخذت حكومة ليبريا، بدعم من الأمم المتحدة والشركاء المحليين، مبادرات لتعزيز تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، بما في ذلك قيام وزارتَي الشؤون الجنسانية والعدل بإنشاء فرقة عمل ينصب اهتمامها على وضع قانون شامل لمكافحة العنف العائلي. وقد اقترحت وزارة الشؤون الجنسانية والتنمية رفع الحد الأدنى لتمثيل المرأة في مؤسسات القطاع الأمني زيادته من 20 في المائة حاليا إلى 33 في المائة في الاستراتيجية الثانية للحد من الفقر. وقد أبدت الوزارة أيضا التزاما قويا بتنفيذ استراتيجيتها الموضوعة مؤخرا لتجنيد النساء في القطاع الأمني واستبقائهن وترقيتهن. وبالإضافة إلى ذلك، بدأ بعض الوزارات والجهات المشرعة والمنظمات غير الحكومية مبادرات تستهدف جعل الميزانيات الوطنية أكثر مراعاة للاعتبارات الجنسانية وزيادة مشاركة المرأة في عملية وضع الميزانية. ومن التطورات الإيجابية أيضا توسيع وحدة القضايا الجنسانية التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، من واحد إلى خمسة أشخاص.
	دال - فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز 
	51 - واصلت البعثة توفير الدورات التدريبية الإلزامية للتوعية وعرضت إجراء اختبار طوعي للكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية وقدمت خدمات للاتصال من أجل تغيير السلوك لجميع حفظة السلام. وقد جرى منذ بداية العام تدريب 316 2 فردا من حفظة السلام، و 609 شبان في ستة مجتمعات محلية قرب أماكن انتشار البعثة.
	هاء - السلوك والانضباط 
	52 - واصلت البعثة بذل جهودها من أجل كفالة امتثال سياستي التي تقضي بعدم التسامح إطلاقاً إزاء الاستغلال والانتهاك الجنسيين، بطرق من بينها توفير التدريب لجميع فئات الموظفين، والقيام بالمعاينة العشوائية للمنشآت الممنوع دخولها، وبزيارات تقييم المخاطر إلى المنشآت العسكرية وإجراء حملة توعية محلية تهدف إلى توعية الزعماء الدينيين وفئات الشباب الليبريين. وبالإضافة إلى ذلك، بذلت البعثة جهودا متضافرة لتعزيز الدعوة إلى مواصلة تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة الشاملة لمساعدة ودعم ضحايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين من جانب موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها. وأبلغ منذ بداية عام 2012 عن سبعة ادعاءات بوقوع سوء سلوك جسيم على يد حفظة السلام، شملت ثلاثة ادعاءات منها حالات استغلال وانتهاك جنسيَين، بما يمثّل انخفاضا نسبته 12 في المائة عن الفترة نفسها من 2011. 
	واو - أمن موظفي الأمم المتحدة وسلامتهم
	53 - ظلت الأنشطة الإجرامية وحوادث المرور على الطرق تشكل تهديدا أمنيا لموظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها، لا سيما في مونروفيا. وأبلغ منذ بداية عام 2012، عن حادث سلب مسلّح واحد استهدف موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى 21 جريمة لم تستخدم فيها أسلحة، بما في ذلك حوادث السطو على المنازل وسرقة (سلاحَين) والسلب والاعتداء. وتُوفي موظف دولي وأربعة موظفين وطنيين وثلاثة أفراد عسكريين وشُرطي جراء إطلاق نار عليهم أو إصابتهم بأمراض أو تعرضهم لحوادث. 
	سادسا - نشر بعثة الأمم المتحدة في ليبريا
	العنصر العسكري

	54 - يبلغ قوام العنصر العسكري المأذون به للبعثة 952 7 فردا، يشمل مقرا لقيادة القوة في مونروفيا وست كتائب مشاة منتشرة في قطاعين وقوة للرد السريع بحجم كتيبة في مونروفيا وقاعدتَين للعمليات المتقدمة متاخمتين للطرق المؤدية إلى الحدود مع كل من كوت ديفوار وغينيا. 
	55 - وفي الفقرات من 48 إلى 51 من تقريري الخاص المؤرخ 16 نيسان/أبريل، اقترحت إدخال تعديلات على العنصر العسكري للبعثة، بناء على تقييم للتهديدات الحالية والمتوقعة التي تواجه ليبريا، والتي ليس من بينها أي تهديد ذي طبيعة عسكرية. وتشمل التعديلات الموصى بها إعادة حوالي 200 4 جندي إلى أوطانهم في ثلاث مراحل خلال الفترة من آب/أغسطس 2012 إلى تموز/يوليه 2015، بحيث تتبقى للبعثة قوة عسكرية قوامها 750 3 جنديا تقريبا، بما في ذلك الكتائب المقدمة من بلدان الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وعناصر التمكين المناسبة. وأُعيد أفراد وحدة هندسية تعدادهم 258 فردا إلى أوطانهم في تموز/يوليه. وستجرى تخفيضات أخرى بطريقة تدريجية، رهنا بموافقة مجلس الأمن والإبقاء على الحالة قيد الاستعراض الدقيق. 
	56 - وواصلت بعثة الأمم المتحدة في ليبريا وعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار دعم إحداها للأخرى عن طريق ترتيبات التعاون بين البعثات عملا بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعزّزتا أنشطتهما المشتركة والمنسقة على نحو ما يرد تفصيله في الفقرة 17 من هذا التقرير. وبالإضافة إلى ذلك، وتمشيا مع قرار المجلس 2062 (2012)، الذي أقرّ فيه المجلس بأثر فور توصيتي بنقل طائرات الهليوكبتر المسلحة الثلاث المنتشرة في البعثة إلى عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار لكي تُستخدم في كل من كوت ديفوار وليبريا على امتداد الحدود بينهما، واصلت البعثتان العمل على وضع اتفاق تعاون محدد بينهما بشأن تلك الطائرات. 
	عنصر الشرطة 

	57 - في 1 آب/أغسطس، بلغ قوام شرطة البعثة 358 1 فردا، من العدد الأقصى المأذون به البالغ 375 1 فردا، ويضم 470 مستشارا لشؤون الشرطة و 843 ضابطاً في سبع من وحدات الشرطة المشكَّلة، و 16 مسشارا لشؤون الهجرة و 29 من ضباط السجون. ويضم عنصر الشرطة 176 امرأة. وتنتشر ثلاث من وحدات الشرطة المشكّلة في مونروفيا، فيما تنتشر وحدة في كل من مقاطعات بونغ، وغراند باسا، وغراند غيده، ولوفا. 
	58 - وفي الفقرة 53 من تقريري الخاص الصادر في 16 نيسان/أبريل، أوصيتُ بزيادة عدد وحدات الشرطة المشكلة التابعة للبعثة بما يصل إلى ثلاث وحدات إضافية، بحسب الحاجة، خلال السنوات الثلاث المقبلة، من أجل بناء الثقة في أوساط السكان وتخفيف الآثار المحتملة لأي فراغ أمني يترتب على انسحاب قوات البعثة وفي ظل محدودية قدرة الشرطة الوطنية على مكافحة الشغب. وسيجري تقدير الاحتياجات بشكل دقيق على أساس تطورات الأوضاع.
	59 - وخلال الفترة قيد الاستعراض، واصلت شرطة الأمم المتحدة تعزيز القدرات المؤسسية للشرطة الوطنية ومكتب الهجرة والتجنيس، بما في ذلك تنفيذ المشاريع الرامية إلى تحسين القدرات التشغيلية والتحقيقية والإدارية. وقُدّم الدعم إلى الشرطة الوطنية لتعزيز قدراتها التدريبية على مختلف المستويات، بما في ذلك التدريب الأساسي والميداني والمتخصص والتدريب أثناء الخدمة. وقدمت شرطة الأمم المتحدة المشورة التشغيلية بشأن أمن الحدود لضباط الوكالات الأمنية، بمن فيهم أفراد وحدات التصدي للطوارئ المعيّنين في المقاطعات الحدودية. وبالإضافة إلى ذلك، استقدمت البعثة أخصائيين لتعزيز القدرات التوجيهية لشرطتها.
	نقل المسؤوليات الأمنية

	60 - شرعت حكومة ليبريا والبعثة في التخطيط للمرحلة المقبلة من خفض العنصر العسكري للبعثة، وذلك تمشيا مع النهج الاستراتيجي لتسليم المسؤوليات الأمنية للبعثة تدريجيا إلى السلطات الوطنية على النحو المقترح في تقريري الخاص المؤرخ 16 نيسان/أبريل. وبدأ الفريق العامل المشترك بين الحكومة والبعثة المعني بالمرحلة الانتقالية، مناقشات حول تسلسل إغلاق المنشآت العسكرية التابعة للبعثة بطريقة تدريجية في الفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2012 إلى حزيران/يونيه 2015، ووُضعت الأساليب اللازمة لإبلاغ الحكومة مقدّما عن أي تعديلات تُدخل على نشر البعثة. وأدرجت أولويات الأمن القومي، على النحو الذي بيّنته الحكومة، في عملية التخطيط. وفي الفترة من 1 إلى 3 آب/أغسطس، عُقدت في مونروفيا، حلقة عمل مشتركة بين البعثة والحكومة بشأن المرحلة الانتقالية لوضع خريطة طريق مفصلة لقياس عملية نقل وتوجيه المسؤوليات الأمنية. وتناولت المناقشات قضايا الملكية الوطنية وآليات الرقابة المدنية الملائمة وضرورة بذل جهود قوية في مجال التوعية بهدف إقامة قنوات الاتصال بالمجتمعات المحلية، فضلا عن الشفافية والمساءلة في التمويل. ويسّر منتدى منع نشوب النزاعات وتعزيز السلام تنظيم تلك الحلقة، التي شهدت مشاركة ممثلين عن الحكومة والأمم المتحدة والمجتمع المدني والجهات المانحة وخبراء مختارين.
	سابعا - الجوانب المالية
	61 - اعتمدت الجمعية العامة، بقرارها 66/175، مبلغا قدره 496.4 مليون دولار، للإنفاق على البعثة في الفترة من 1 تموز/يوليه 2012 إلى 30 حزيران/يونيه 2013، مقارنة مع الاعتماد البالغ 525.6 مليون دولار للفترة من 1 تموز/يوليه 2011 إلى 30 حزيران/يونيه 2012.
	62 - وفي 26 تموز/يوليه 2012، بلغت الأنصبة المقررة غير المسددة للحساب الخاص للبعثة ما قدره 142.6 مليون دولار. وبلغ مجموع الأنصبة المقررة غير المسدّدة لجميع عمليات حفظ السلام في ذلك التاريخ، ما قدره 002 308 مليون دولار.
	63 - وفي 30 حزيران/يونيه 2010، بلغ مجموع المبالغ المستحقة للبلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة مشكّلة نحو 36.5 مليون دولار. وقد سُددت تكاليف القوات/وحدات الشرطة المشكَّلة للفترة حتى 31 أيار/مايو 2012، فيما سُدّدت جزئيا تكاليف المعدات المملوكة للوحدات للفترة حتى 31 آذار/مارس 2012، وذلك وفقا لجدول السداد الفصلي. 
	64 - وفي 1 تموز/يوليه، بلغ قوام الموظفين المدنيين المأذون به العاملين في البعثة 667 1 من أصل 821 1 موظفا، منهم 25 في المائة من النساء. وشكّلت النساء 41 في المائة من قوام الموظفين الفنيين البالغ 257 موظفا، فيما بلغت نسبتهن 21.5 في المائة من قوام الموظفين الإداريين البالغ 410 1 موظفين.
	ثامنا - الملاحظات
	65 - يواصل شعب وحكومة ليبريا إحراز تقدم في عملية الانتعاش في مرحلة ما بعد انتهاء النزاع في البلد. ففي السنوات الست التي مرت منذ أول انتخابات ديمقراطية أُجريت في البلد بعد انتهاء النـزاع، زادت الميزانية الوطنية إلى حد كبير، مما سمح بالمضي قدما في إنجاز عمليات وإجراء إصلاحات عديدة هامة، ومكَّن الحكومة من توفير بعض الخدمات الأساسية لمواطنيها. وأود أن أُرحِّب بالجهود الهامة التي تُبذل من أجل النهوض بهذا البلد. غير أنه ما زال هناك الكثير مما يتعين القيام به لمعالجة المظالم التاريخية المستمرة، لكي يتسنى لجميع الليبريين الشعور بأنهم يستفيدون مما يحرزه البلد من تقدم في مجالات الاستقرار والديمقراطية والتنمية. ولذلك سيكون من المهم مواصلة الإصلاحات التي تهدف إلى توسيع نطاق الممارسة السياسية، وتعزيز الشمولية والمساءلة والشفافية والإنصاف، الأمر الذي يمنح جميع المواطنين قدرا معقولا من الاهتمام والتأثير في مستقبل ليبريا. وترسيخ الديمقراطية، التي ما زالت هشة، عن طريق تعزيز الترابط وبناء الثقة بين المواطنين والدولة، إنما يتطلب وجود قدر كبير من القيادة والإرادة السياسية، وبخاصة من الرئيسة وحكومتها.
	66 - وينبغي أن تكون هناك عملية مصالحة وطنية متماسكة وحقيقية في صلب عملية السلام في ليبريا. وبما أنه من الضروري أن تتاح لليبريين فرصة التعبير عن آرائهم بشأن أفضل السبل لمعالجة جميع الجوانب المتعلقة بالمصالحة، فإنني أُرحِّب بالمشاورات المقبلة بين المواطنين الليبريين والجهات الفاعلة السياسية بشأن رسم خارطة طريق لتحقيق المصالحة الوطنية، والتشجيع على الدخول في عملية تشاركية واسعة النطاق.
	67 - وعملية الإصلاح الدستوري الشاملة والجامعة، التي تمثل في حد ذاتها مهمة معقدة، هي أيضا أمر محوري لتحقيق المصالحة الوطنية وللتغلب على العديد من أوجه الخلل الهيكلية والمظالم التي ما زالت تشكل خطرا على استقرار البلد. وتشمل الإصلاحات المقترحة الأخذ بنهج اللامركزية، مما يسمح بفتح الباب أمام جميع الليبريين للتمتع بالمساواة في الحصول على الخدمات والمشاركة في القرارات التي تهمهم. وأنا أُشجع جميع أصحاب المصلحة على البدء جديا في عملية التربية المدنية والحوار المدني بغية توعية الليبريين بما هم مقدمين عليه وأن يكونوا قادرين على التأثير في عمليات الإصلاح الأساسي هذه. وأتطلع إلى أن أرى إحراز تقدم كبير في المضي قدما في عملية الإصلاح الدستوري في الأشهر المقبلة.
	68 - وما زال الحزن العميق يتملكني لمقتل سبعة أفراد من حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة في 8 حزيران/يونيه في كوت ديفوار بالقرب من الحدود مع ليبريا، وأشعر أيضا بقلق بالغ لاستمرار عدم الاستقرار على طول الحدود المشتركة، بما في ذلك الهجمات ضد مواطني كوت ديفوار، وتدمير منازلهم. وأدعو حكومتي ليبريا وكوت ديفوار إلى التحقيق في جميع أعمال العنف ومحاسبة مرتكبيها. وفي الوقت نفسه، أود أن أذكر بالواجب الواقع على عاتق الحكومتين بالعمل وفقا لالتزاماتهما الدولية القاضية باحترام الحقوق وتوفير الحماية لجميع المواطنين، بما في ذلك التقيد بالإجراءات القانونية الواجبة.
	69 - وأرحب بالجهود التي بذلتها الحكومتان لتعزيز وجودهما الأمني على جانبيهما من الحدود، بما في ذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع الرباعي الأطراف الذي عقد في أبيدجان في حزيران/يونيه، وأُشجع على مواصلة العزم للمضي قدما في اتباع نهج شامل وتعاوني لمعالجة مسألة انعدام الأمن في المناطق الحدودية. فوجود عناصر مسلحة على جانبي الحدود وتحركاتها عبر تلك الحدود، فضلا عن الاتجار غير المشروع والجريمة المنظمة، كلها تُمثل تهديدات تتجاوز ليبريا وكوت ديفوار وتؤثر على منطقة غرب أفريقيا برمتها. ولذلك فإنني أرحب بالجهود المبذولة لوضع استراتيجية دون إقليمية في هذا الصدد، بالإضافة إلى المبادرات التي اتخذها زعماء دول غرب أفريقيا، بما في ذلك في إطار اتحاد نهر مانو، بقيادة رئيسة ليبريا، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بقيادة رئيس كوت ديفوار. وتظل الأمم المتحدة ملتزمة التزاما راسخا بدعم حكومات ومنظمات المنطقة في هذه المبادرات.
	70 - ولن تؤدي التدابير الأمنية وحدها إلى تحقيق استقرار دائم. لذا فإنني أشدد على أهمية توجيه الانتباه نحو تحقيق المصالحة وبناء الثقة وتحقيق التنمية وتعزيز سلطة الدولة في المناطق الحدودية. وسيستفيد أفراد المجتمع من هذا الدعم للتعبير عن أي مظالم بوسائل بناءة وغير عنيفة. وفي هذا الصدد، أُرحب باقتراحات عقد اجتماع لزعماء القبائل والمشايخ على جانبي الحدود في الأشهر المقبلة. كما أن عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار وبعثة الأمم المتحدة في ليبريا وفريقي الأمم المتحدة القطريين في البلدين على استعداد لدعم وضع استراتيجيات مكملة على الصعيدين الوطني والإقليمي لمواجهة التحديات الأمنية وتعزيز سلطة الدولة وتحقيق المصالحة والتنمية.
	71 - ويجب على ليبريا أن تواصل بناء مؤسسات وطنية قادرة على الحفاظ على الاستقرار، بما في ذلك بناء مؤسسات القطاع الأمني، وبسط سلطة الدولة بفعالية في جميع أنحاء البلد، وإيجاد نظام فاعل للعدالة الجنائية، في جملة أمور أخرى. وفي ما يتعلق بنقل المسؤولية الأمنية، فقد حدد تقريري الخاص المؤرخ 16 نيسان/أبريل نهجا استراتيجيا مقترحا لتسليم المسؤوليات الأمنية للبعثة إلى السلطات الوطنية، على النحو المتفق عليه مع حكومة ليبريا، ويسمح هذا النهج بانتقال على مراحل. وعلى النحو الذي أشارت إليه الحكومة وممثلو المجتمع المدني في حلقة العمل المشتركة المتعلقة بالمرحلة الانتقالية، فإن مسائل تحقيق المصالحة الوطنية والإصلاح الدستوري والأخذ بنهج اللامركزية هي أمور حيوية من أجل تحقيق الاستقرار في ليبريا على المدى الطويل. ولذلك أُكرر التأكيد على التوصية الواردة في تقريري الخاص بضرورة أن تناط البعثة بولاية محددة لدعم شعب ليبريا وحكومتها في المضي قدما في تلك العمليات ذات الأولوية التي جرى تحديدها، وفي الوقت نفسه تعزيز دعمها لإصلاحات قطاعي الأمن وسيادة القانون.
	72 - وبغية كفالة الاستقرار على المدى الطويل، لا بد أن يكون القطاع الأمني الليبري قادرا على ملء أي فراغ أمني محتمل. ويجب أيضا أن يستفيد من الآليات الرقابية الفعالة وأن يتمتع بثقة السكان. وتحقيقا لهذه الغاية، لا بد من تضافر الاهتمام بتعزيز الشرطة الوطنية الليبرية، من حيث النوعية والقوة العددية على حد سواء. ونظرا لأهمية أمن الحدود، فإن مكتب الهجرة والتجنيس يحتاج أيضا إلى دعم كبير لعملية الإصلاح الهيكلي. ولتحقيق هذه الأهداف، يتعين على الحكومة أن تضطلع بدور قيادي قوي ومنسق تنسيقا جيدا، وأن توفر الدعم من موارد الميزانية ولغيره من أشكال الدعم. ولذلك، أشجعها على اتخاذ تدابير لتحديد موارد إضافية ضمن الميزانية الوطنية المقترحة للفترة 2012/2013 لتعزيز دائرتي الشرطة والهجرة. وفي الوقت نفسه، أود أن أشجع أيضا الشركاء الدوليين على تقديم المزيد من الدعم، إما عن طريق الصندوق الاستئماني للعدالة والأمن وإما على أساس ثنائي، حتى تتأتى استدامة الاستثمارات الكبيرة التي تمت بالفعل في مجال استعادة السلام في ليبريا وعدم التراجع عنها.
	73 - وبالنظر إلى كون تقريب الأمن والعدالة إلى السكان أمرا حاسما أيضا، فإنني أُرحب بالتقدم المحرز في بناء المركز الأول للعدالة والأمن في غبارنغا بمقاطعة بونغ. وأتطلع إلى أن يبلغ طور التشغيل الكامل في الأشهر المقبلة، وأُشجع الحكومة على توفير ما يلزمه من المعدات والموظفين والتمويل المستدام، فضلا عن وضع استراتيجية للإعلام والتوعية لإطلاع السكان على كيفية الاستفادة من خدماته. وستضطلع البعثة والشركاء بمراقبة العمليات التي يقوم بها المركز التجريبي في غبارنغا، بحيث يمكن تطبيق الدروس المستفادة على المراكز المماثلة التي ستُنشأ في المستقبل.
	74 - وفي تقريري الخاص المؤرخ 16 نيسان/أبريل، قدمت توصيات للمرحلة المقبلة من عملية سحب البعثة تدريجيا. وتشمل هذه المقترحات تقليصا تدريجيا لقوامها بحوالي 200 4 جندي على ثلاث مراحل بين عامي 2012 و 2015، على أن يناهز قوام الوجود المتبقي 750 3 جنديا. وأوصيت كذلك بضرورة أن يحافظ عنصر الشرطة في البعثة على قوامه الحالي البالغ 498 مستشارا و 845 ضابطا موزعين على سبع وحدات من الشرطة المشكلة، وأن يؤذن له بإضافة ثلاث وحدات من الشرطة المشكلة كحد أقصى، حسب الحاجة، على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة. ولذلك أطلب أن يوافق مجلس الأمن على التوصيات الواردة في تقريري الخاص، وأن يمدد ولاية البعثة لمدة عام واحد، حتى 30 أيلول/سبتمبر 2013.
	75 - وفي الختام، أود أن أرحب بممثلتي الخاصة الجديدة في ليبريا، كارين لاندغرين، التي تولت مسؤولياتها في تموز/يوليه، وأن أعرب عن خالص تقديري لمصطفى سوماري، الذي عمل بصورة مثيرة للإعجاب باعتباره ممثلي الخاص بالنيابة لمدة ستة أشهر صعبة. وأود أيضا أن أشكر أفراد البعثة المدنيين والنظاميين على مساهمتهم في توطيد السلام في ليبريا، وأن أشكر جميع البلدان المساهمة بقوات والبلدان المساهمة بقوات شرطة، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والاتحاد الأفريقي، وفريق الاتصال الدولي لحوض نهر مانو، ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، ولجنة بناء السلام، والجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف، والمنظمات غير الحكومية الليبرية والدولية، على التزامها ومساهماتها في الحفاظ على السلام والتنمية في ليبريا.
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