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التقرير املرحلي الثالث والعشرون لألمني العام بشأن بعثة األمـم املتحـدة                
  يف ليربيا

    
  مقدمة  -أوال   

، والية بعثة األمم املتحـدة يف ليربيـا حـىت      )٢٠١٠ (١٩٣٨مّدد جملس األمن يف قراره        - ١
طلــب إيلّ أن أقــدم تقريــرا عــن التحــضريات لالنتخابــات املقــرر  ، و٢٠١١ســبتمرب / أيلــول٣٠

 وعـن التقـدم احملـرز يف إجنـاز النقـاط املرجعيـة األساسـية، مبـا يف ذلـك             ٢٠١١إجراؤها يف عـام     
ــة إىل        ــداخلي مــن البعث ــة مــشتركة مــن أجــل نقــل املــسؤولية عــن األمــن ال إعــداد خطــة انتقالي

قريـر آلخـر املـستجدات الرئيـسية الـيت حـدثت منـذ        ويعرض هـذا الت . السلطات الوطنية املناسبة  
ويتــضمن توصــيايت بــشأن ) S/2011/72 (٢٠١١فربايــر / شــباط١٤قــدَّمت تقريــري املــؤرخ  أن

  .جتديد والية البعثة
  

  التطورات الرئيسية  -ثانيا   
  احلالة السياسية  -ألف   

شطة األحــزاب أثنــاء الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، هيمنــت علــى التطــورات الــسياسية أنــ    - ٢
السياسية املتعلقة بالتحـضري لالسـتفتاء علـى الدسـتور واالنتخابـات الرئاسـية والتـشريعية املقبلـة           

ــرر إجراؤمهــا يف   ــشرين األول١١أغــسطس و / آب٢٣املق ــوايل / ت ــى الت ــوبر عل ــالرغم . أكت وب
عدد من حاالت االندماج بني األحـزاب، مبـا يف ذلـك إضـافات إىل حـزب الوحـدة، ومـن           من
 أعــضائه الرئيــسة إيلــن جونــسون ســريليف، ظــل املــشهد الــسياسي مائعــا ومتجزئــا واقتــرن بــني

 كيانـا   ١٨أغـسطس قـام     / آب ١واعتبـارا مـن     . ذلك بتغيريات مهمـة مـن حيـث الـوالء احلـزيب           
ومـن بـني    .  كيانـا بانتخـاب مرشـحيها الرئاسـيني        ٣٢الكيانات السياسية املسجلة وعـددها       من

 
  

 .٢٠١١أغسطس / آب١٨أُعيـد إصدارها ألسباب فنية يف   *  
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ــسية املوجــودة  ــذ عــام  األحــزاب الرئي ــسون   ٢٠٠٥ من ، أكــد حــزب الوحــدة أن الرئيــسة جون
ســريليف مرشــحته للرئاســة كمــا أكــد أن جوزيــف بواكــاي نائــب الــرئيس ســيكون مرشــحه   
ملنصب نائـب الـرئيس؛ وانتخـب حـزب احلريـة تـشارلز برامـسكني وفـرانكلني سـياكور عـضو                 

انتخـب املـؤمتر    جملس الشيوخ عن مقاطعة بونغ كمرشـحني ملنـصيب الـرئيس ونائـب الـرئيس؛ و               
من أجل التغيري الدميقراطي ونستون تومبان مرشحه للرئاسة وجـورج ويـا الـذي كـان مرشـحه                  

ومن املقرر أن تعلن جلنـة االنتخابـات الوطنيـة          .  مرشحا له كنائب للرئيس    ٢٠٠٥للرئاسة عام   
ــة باملرشــحني للمقاعــد التــشريعية وعــددها    / آب٢٢يف   مقعــدا الــيت ٨٨أغــسطس قائمــة مؤقت

  . التنافس عليهاجيري
وواصلت اللجنة االستشارية املشتركة بني األحـزاب تـوفري منـرب مهـم ملعاجلـة القـضايا                    - ٣

بــني األحــزاب الــسياسية وبــني جلنــة االنتخابــات الوطنيــة مبــا يف ذلــك  يف مــا األساســية الناشــئة 
ة الـسياسية  اق لبـدء فتـرة احلملـ   ومت التوصـل يف إطـار اللجنـة إىل اتفـ        . طرائق إجراء االنتخابـات   

وبالرغم من ذلك ال تزال توجد أوجه خـالف         . أغسطس/ آب ١٨يوليه عوضا عن    /متوز ٥ يف
بني بعض األحزاب وجلنة االنتخابات الوطنيـة فيمـا يتعلـق باإلطـار القـانوين لالنتخابـات                 يف ما   

وقـد اختـذ   . مما قد يهدد اإلطار الـزمين لالنتخابـات إذا ظلـت أوجـه اخلـالف هـذه دون تـسوية          
ــربرات       أحــد ــة اســتنادا إىل م ــاطق االنتخابي ــد املن ــة حتدي ــا لوقــف عملي  األحــزاب إجــراء قانوني

 مل يــصدر وُرفعــت دعــوى أخــرى. دســتورية، ولــو أن احملكمــة العليــا مل توافــق علــى االلتمــاس
طعن يف تشكيل جلنة االنتخابـات الوطنيـة؛ وقـد الـُتمس إصـدار أمـر                بشأهنا حكم حىت اآلن، لل    
يــصدر حكــم هبــذا  ســتفتاء اســتنادا إىل مــربرات دســتورية، بيــد أنــه مل قــضائي لوقــف عقــد اال

وقــد كثّفــت ممــثليت اخلاصــة مــساعيها احلميــدة إلشــراك األطــراف الــسياسية يف حــوار  . الــصدد
لعالقــة، مبــا يف ذلــك تفــسري  شــامل مــن أجــل التوصــل إىل فهــم مــشترك بــشأن هــذه القــضايا ا   

  .ة إلجراء استفتاء لتعديل الدستور من الدستور، بشأن العتبة الالزم٩١ املادة
 أُحزر تقدم ضئيل يف عملية املصاحلة الوطنية منذ قّدم الرئيس تقريـره             ،ويف الوقت ذاته    - ٤

الفــصلي الثالــث عــن تنفيــذ توصــيات جلنــة احلقيقــة واملــصاحلة إىل اهليئــة التــشريعية يف كــانون     
اللجنــة الوطنيــة املــستقلة املعنيــة  وطبقــا لتوجيــه الــرئيس، مــن املتوقــع أن تــضطلع   . ينــاير/الثــاين

يف ذلـك إعـداد خارطـة طريـق           مبـا  ،حبقوق اإلنـسان مبـسؤوليات أكـرب فيمـا يتعلـق بالتوصـيات            
، وهــي آليــة يتــسىن هبــا ملــرتكيب اجلــرائم االعتــراف واملغفــرةللمــصاحلة الوطنيــة ووضــع برنــامج 

نـامج االعتـراف واملغفـرة،      وإىل اآلن مل حيدث تقدم ملمـوس جتـاه تنفيـذ بر           . التماس العفو العام  
  .يونيه من أنه سُينفذ يف الشهور املقبلة/بالرغم من البيان الذي أصدره الرئيس يف حزيران
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  احلالة األمنية  - بـاء  
ظلت احلالة األمنية يف ليربيا مـستقرة بـصفة عامـة وإن بقيـت هـشة، وقـد شـكّل األثـر                - ٥

د الليربية باالقتران مع التوترات واملنازعـات       الناجم عن احلالة يف كوت ديفوار يف منطقة احلدو        
ومـا زالـت    . اإلثنية واجملتمعية املـستمرة بـشأن األراضـي ومـوارد أخـرى، حتـديات أمنيـة كـبرية                 

ــا بــ      ــيش احملــدودة وخاصــة فيم ــرص العمــل وكــسب الع ــؤثر   ف ــل أساســية ت ــشباب، عوام ني ال
  .القانونية األخرىاألمن، بينما ال تزال تسود اجلرائم اخلطرية واألنشطة غري  يف
 عـن عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار املـؤرخ                خـري وكما أشرت يف تقريـري األ       - ٦

ــران ٢٤ ــه /حزيـ ــدفق،)S/2011/387 (٢٠١١يونيـ ــكَّل تـ ــواريني شـ ــاتلني اإليفـ ــواطنني و  املقـ املـ
مـة   تعمـل احلكو    كـبريا  إىل ليربيـا هتديـدا أمنيـا       كـوت ديفـوار      الليربيني الـذين كـانوا يقـاتلون يف       

أبريـل، اعتقـل موظفـو األمـن احلكوميـون أحـد بارونـات             /ويف نيـسان  . والبعثة على التصدي له   
اد بـأن   وأثنـاء اسـتجوابه، أفـ     . احلرب الليربيني السابقني ُزعم أنـه كـان يقاتـل يف كـوت ديفـوار              

وقـد أبـدت    .  ليربيـا عـن طريـق نقـاط عبـور حدوديـة غـري رمسيـة                مقاتلني آخرين قـد عـادوا إىل      
يتها يف مالحقة الليربيني الذين قاتلوا يف كـوت ديفـوار، وأُلقـي القـبض علـى حـوايل                   احلكومة ن 

أو ُضـعف   /ىل األدلة، و   منهم حىت اآلن، ولو أنه قد أُطلق سراح معظمهم بسبب االفتقار إ            ٢٠
  . االدعاءالقضايا اليت قدمها

ريني، والــذين به يف أهنــم مــن املقــاتلني األيفــو ممــن اشــُت٨٨ أُدخــل ،يونيــه/ويف حزيــران  - ٧
أبريـل، إىل مرفـق     /احُتجزوا يف سجن حملـي بعـد عبـور احلـدود يف مقاطعـة ماريالنـد يف نيـسان                  

وأفادت التقارير بـدخول جمموعـة خمتلطـة يـشتبه يف أهنـا مـن املقـاتلني،         . خاص يف مقاطعة بونغ   
ــر مــن  مــن ب ــهم أكث ــار  ايفــو مــن املــواطنني اإل ٩٠ين ــة ريفــر غــي يف أي ــايو، ويف/ريني، مقاطع  م
 عــددا كــبريا مــن األســلحة والــذخائر  يونيــه، اســتعادت وكــاالت األمــن الليربيــة /حزيــران ١٤
ودّمــرت البعثــة . خمبــأ يف مقاطعــة ريفــر غــي، ُيعتقــد أهنــا أُخفيــت بواســطة هــذه اجملموعــة    مــن

  . شخصا فيما يتعلق هبذا املخبأ٣٧يوليه وأُلقي القبض على /األسلحة والذخرية يف متوز
ت املتعلقة باملنازعات حول األراضي تشكل هتديدات خطـرية السـتقرار        وظلت التوترا   - ٨

ــا علــى املــدى الطويــل   ــر  /ويف آذار. ليربي ــزاع طــال أمــده، فيمــا بــني   جتــدد مــارس، وعلــى إث ن
ــدة   ٥٠املقاطعــات بــشأن األراضــي، قــام حــوايل    ــادق الوحي ــاجر والبن  شخــصا مــسلحني باخلن

مبهامجـة قريـة يف مقاطعـة غرانـد كـرو، وأضـرموا       املاسورة، وُزعم أهنـم مـن مقاطعـة ماريالنـد،      
وفيمـا بعـد   . وتدخلت الشرطة الوطنية والبعثة وأمكنهما السيطرة على الوضـع     . النار يف مرتلني  

ُنـشر ضــباط مــن وحــدة مواجهـة حــاالت الطــوارئ التابعــة للـشرطة الوطنيــة الليربيــة مــن أجــل    
  .احملافظة على السلم
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 نمـو ا تـسبب حـوادث أمنيـة، ويـرجح أن تزيـد نظـرا ل              وظلت املنازعـات العماليـة أيـض        - ٩
مــايو، توجــه / أيــار٢٦ويف . املــزارع الكــبرية وصــناعات األخــشاب والــصناعات االســتخراجية

ثالثون عامال من شركة كافـاال للمطـاط يف مقاطعـة ماريالنـد إىل حمكمـة الـصلح حيـث كـان                   
وبينمـا هـم يف طـريقهم إىل        . هممن املقرر أن ميثُل أربعـة مـن زمالئهـم العمـال إثـر القـبض علـي                 

احملكمة، حاولت عناصر من وحدة مواجهة حاالت الطـوارئ التابعـة للـشرطة الوطنيـة الليربيـة                 
وأثناء املواجهة اليت جنمت عن ذلك، أطلقت الوحدة النار علـى أحـد العمـال فأردتـه                 . إيقافهم
وقـد  . اين املزرعـة وقامـت جمموعـة مـن الـسكان علـى إثـر ذلـك، بـإحراق مبنـيني مـن مبـ             . قتيال

ويف . حلادث وأمكنهما السيطرة علـى احلالـة      ُنشرت الشرطة الوطنية الليربية والبعثة يف مسرح ا       
مارس، تصاعدت االحتجاجات يف منروفيا بـشأن متـأخرات مرتبـات املعلمـني وتطـورت               /آذار

ة املدنيــة الليربيــة، ممــا أســفر    إىل صــدامات عنيفــة بــني الطلبــة وضــباط وحــدة دعــم الــشرط       
  . مؤقتا املدينةإغالق مدارس عن
يونيه، حـدثت مـشادة بـني       /ففي حزيران . وما زالت التوترات اإلثنية تبعث على القلق        - ١٠

، مبقاطعــة غرانــد غيــده، وأســفرت  أفــراد مــن مجــاعيت مــانو وكــران اإلثنيــتني يف قريــة ســواكن  
ة وتـدمري العديـد    فـردا مـن أفـراد جمموعـة كـران اإلثنيـة مبهامجـ         ٢٠قيام جمموعة من حوايل      عن

وتـصدى مـسؤولو األمـن    . من املساكن، وهنبت ممتلكـات أفـراد جممـوعيت مـانو وغيـو اإلثنيـتني             
  .الليبرييون ومسؤولو البعثة لذلك واستعادوا اهلدوء

وأفادت تقارير بوقوع ست حوادث عنف من جانب الغوغـاء ضـد سـلطات الـسلطة                  - ١١
مايو، أسفر حادث مروري بني مركبة تابعـة للبعثـة          /ففي أيار . والبنية األساسية، يف تلك الفترة    

  مركـز للـشرطة    تـدمري الـشرطة الوطنيـة و    و  بني الغوغاء  ودراجة نارية أجرة عن صدامات عنيفة     
  . يف ساكالبيا مبقاطعة نيمبابواسطة النريان

  
  احلالة االقتصادية  - جيم  

لـيال مـن املعـدل املتوقـع        ، أي أدىن ق   ٢٠١٠ يف املائـة يف عـام        ٥,٦بلغ النمو االقتـصادي       - ١٢
واســتمرت . ٢٠١١ يف املائــة يف عــام ٦,٨ويتوقــع أن يكــون معــدل النمــو .  يف املائــة٦,٣وهــو 

 كما أسهم التوسع املتواضع لقطاع اخلـدمات والزيـادات          ،صادرات السلع األساسية يف التحسن    
. النمـو االقتـصادي   يف   يف االستثمار املباشر األجنيب، يف الصناعات االستخراجية بصورة رئيسية،        

والر للـسنة    مليـون د   ٤٥٨,٩  مقـداره  مايو، قـدمت احلكومـة مـشروع امليزانيـة الوطنيـة          /ويف أيار 
ــة  ــبي ، أ٢٠١١/٢٠١٢املالي ــسبة ةدازي ــن مي ٢٦ بن ــة ع ــسابقة   يف املائ ــسنة ال ــة ال ــالرغم . زاني وب

 والـيت خفـضت     ،٢٠١٠يونيـه   /بلوغ نقطة اإلجناز للبلدان الفقرية املثقلة بالـديون يف حزيـران           من
  .القليل من القروض التساهلية رصيد الدين للبلد بصورة كبرية، مل حتصل احلكومة إال
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ــة  ٨,١، ليبلــغ ٢٠١١ومــن املتوقــع أن يكــون التــضخم أعلــى يف عــام     - ١٣ ــة، مقارن  يف املائ
ود ، مما يعكس ضعف ليربيا إزاء الزيادات يف األسعار العاملية للوق    ٢٠١٠ يف املائة يف عام      ٧,٢ بـ

وقد توصـلت دراسـة استقـصائية    . واألغذية، حيث أهنا تستورد حوايل ثلثي إمداداهتا من األغذية      
حديثة إىل أن األسعار احمللية للسلع األساسية وال سيما األرز، قد ارتفعـت مبعـدل متوسـط يزيـد                   

كـذلك قـدرت دراسـة استقـصائية لقـوة          .  يف املائـة علـى مـدى الـشهور الـستة األخـرية             ٣٠على  
وظـائف غـري ثابتـة،        كـانوا يعملـون يف      يف املائة من الليربيني العاملني     ٧٧، أن   ٢٠١٠مل عام   الع

  . األساسية أو على األمن الوظيفيوال ميكنهم االعتماد على االستحقاقات
ــة بتم     - ١٤ ــه احلكومـ ــذي اختذتـ ــرار الـ ــر القـ ــى إثـ ــر    وعلـ ــن الفقـ ــد مـ ــتراتيجية احلـ ــد اسـ ديـ
، مـا برحـت االسـتعدادات جاريـة لوضـع           ٢٠١١ديـسمرب   /يونيه إىل كـانون األول    /حزيران من

جلنـة احلوكمـة    ووأنـشئت بقيـادة وزارة التخطـيط والـشؤون االقتـصادية            . إطار لربنـامج خلـف    
جمموعة عمل قطاعية الستعراض تنفيذ استراتيجية احلد من الفقر، وإصـدار خـرائط طريـق      ١٥

 حبيـث يـصب     طاع البنية األساسـية،   االجتماعي وق و يقتصادال ا  القطاعني قطاعية ملواصلة تنمية  
ا يــشكّل يف هنايــة املطــاف جــزءا   ممــ، اســتراتيجية احلــد مــن الفقــر ذلــك يف املرحلــة الثانيــة مــن 

  .٢٠٣٠ لعام يف ليربياة صاعدالرؤية المشروع  من
  

  احلالة اإلقليمية  - دال  
ة كـبرية    األزمة اليت أعقبت االنتخابات يف كوت ديفوار حتديات أمنيـة وإنـساني            سببت  - ١٥
 أعـاله، ظـل اسـتمرار وجـود امليليـشيات والعناصـر             ٧ و   ٦وكما هو مبني يف الفقـرتني       . ليربيال

ــدا للمنطقــة دون       ــة يــشكل هتدي ــاطق احلدودي املــسلحة األخــرى يف غــرب كــوت ديفــوار واملن
وتعمل احلكومـة، بـدعم مـن بعثـة األمـم املتحـدة يف ليربيـا،                . اإلقليمية بأسرها، وال سيما ليربيا    

 ريــة لرصــد احلالــة وتــوفري الــردع، اى زيــادة دورياهتــا وتواجــدها علــى طــول احلــدود اإليفو علــ
فــت بعثــة األمــم املتحــدة وقــد كثّ.  كلــم٧٠٠ ا طوهلــ يبلــغالــيتأنــه يــصعب رصــد احلــدود  بيــد
ومشــل هــذا التعــاون إعــادة ليربيــا وعمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار التعــاون بينــهما،  يف

، وعقد املزيـد مـن االجتماعـات        “عملية مايو ”شتركة على احلدود يف إطار      املنشطة  إطالق األ 
املشتركة، وتنسيق الدوريات الربية واجلوية، وإضفاء الطابع املؤسـسي علـى تبـادل املعلومـات،               

وأوفـدت بعثـة    . مبا يف ذلك عن طريق تعيني موظفي اتصال يف الوحدات اجملـاورة عـرب احلـدود               
بعثـة تقيـيم مـشتركة إىل غـرب          وعملية األمم املتحدة يف كـوت ديفـوار       األمم املتحدة يف ليربيا     

ديفـوار   وباإلضافة إىل ذلك، اخنرطت حكومتـا ليربيـا وكـوت         . يونيه/كوت ديفوار يف حزيران   
إطـار   يفيوليـه   /متـوز  ٩ املناقشات اليت جـرت يـوم     يف مناقشات بشأن أمن احلدود، مبا يف ذلك         

قـد مـؤمتر   وُع. إىل مونروفيـا  كوت ديفـوار    رئيس وزراء   برئاسة  اليت أجراها وفد    رمسية   ال زيارةال
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، باإلضــافة إىل يوليــه، ونوقــشت فيــه/ متــوز١٧يف مونروفيــا يف  حتــاد هنــر مــانوالقمــة اســتثنائي 
قـرَّر إنـشاء جلنـة تقنيـة لتنـسيق قـضايا أمـن               قضية التعاون األمين عـرب احلـدود، وتَ        قضايا أخرى، 

  .احلدود يف املنطقة على حنو أفضل
وأدت الــصدامات العنيفــة  . وجيــري عــن كثــب رصــد التــوترات املتجــددة مــع غينيــا         - ١٦
مــايو بــني أعــضاء مــن مجــاعيت كبيلــه ومانــدينغو اإلثنيــتني يف مدينــة غاالكبــاي بــالقرب    /أيــار يف
. احلـدود الليربيـة إىل تـدفق الغينـيني داخـل ليربيـا، وبـشكل رئيـسي مـن مجاعـة كبيلـه اإلثنيـة                         من

 غـيين قـد     ٣ ٠٠٠، قـدرت وكالـة الالجـئني الليـربيني أن مـا يزيـد عـن                 أغسطس/آب ١وحبلول  
ويف ذات الوقت، واصـلت حكومـة       . جلأوا إىل العديد من مدن احلدود يف مقاطعة بونغ يف ليربيا          

  .ليربيا والبعثة خالل تلك الفترة القيام بعمليات حدودية مشتركة مع حكوميت غينيا وسرياليون
تعـرب املخـدرات الـشديدة املفعـول، مبـا فيهـا        و. ة لالجتار باملخدرات  وظلت ليربيا عرض    - ١٧

كمـــا يزدهـــر اإلنتـــاج احمللـــي  . اهلريويـــن والكوكـــايني، مـــن خـــالل ليربيـــا بكميـــات حمـــدودة 
تعـرب  واملاريوانا، وُيعتقـد أنـه حيـل حمـلّ األنـشطة الزراعيـة األخـرى يف العديـد مـن املنـاطق،                        من

 عـن االجتـار بالبـشر باسـتخدام طـرق      أخبـار وترد أيـضاً  . اورةىل البلدان اجملإكميات كبرية منه  
مـايو، انـضمت احلكومـة إىل مبـادرة سـاحل غـرب أفريقيـا، وهـي إطـار           /ويف شـهر أيـار    . مماثلة

يضم العديد مـن أصـحاب املـصلحة لتنفيـذ خطـة العمـل اإلقليميـة للجماعـة االقتـصادية لـدول                      
مثلــة يف االجتــار غــري املــشروع باملخــدرات واجلرميــة غــرب أفريقيــا ملعاجلــة املــشكلة املتفاقمــة املت

يوليه، بدأت وحدة اجلرمية العـابرة للحـدود التابعـة للـشرطة     /املنظمة يف غرب أفريقيا؛ ويف متوز 
  .الوطنية الليربية عملياهتا

  
  احلالة اإلنسانية  - هـاء  

مــن  الجــئ ١٨٠ ٠٠٠ تــسجيل أكثــر مــن   كــان قــد مت مــايو، /نهايــة شــهر أيــار  وب  - ١٨
ق مفوضـية   وبعـد حتقُّـ   . مقاطعـات غـران غيـده وماريالنـد ونيمبـا وريفـر غـي              يف ديفـوار  كوت

 وبــشكل رئيــسياألمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني مــن هــذه األرقــام وعــودة بعــض الالجــئني،  
ــن ـــ     مـ ــئني بـ ــدد الالجـ ــدِّر عـ ــا، قُـ ــة نيمبـ ــران ١٤٠ ٠٠٠مقاطعـ ــهر حزيـ ــة شـ ــه/ يف هنايـ . يونيـ
 / آب١، وحبلــول قــلبــوترية أكــان ذلــك جنــوب ليربيــا وإن  اســتمرت إىلالتــدفقات  أن غــري

ـــ      بنــاء خميمــات ومتّ. ١٦٠ ٠٠٠أغــسطس، كــان العــدد اإلمجــايل لالجــئني املــسجلني ُيقــّدر ب
ؤقتــة إىل خميمــات دائمــة، املخيمــات امللالجــئني يف مقــاطعيت نيمبــا وماريالنــد، وجيــري حتويــل  

 لغالبيـة العظمـى مـن الالجـئني مـا زالـوا           ا أن غـري . جيـري بنـاء خمـيم جديـد يف غـران غيـده             كما
يفـرض ضـغطاً علـى     وتقـدمي املـساعدة هلـم     يتعـذر معـه      حدودية نائية، ممـا   يعيشون يف جمتمعات    

ولـذلك، فـإن احلكومـة تـشّجع الالجـئني علـى            . املوارد الـشحيحة أصـالً يف اجملتمعـات املـضيفة         
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. ُتعتـرب أكثـر أمانـا    دود، وبالتـايل  عـن احلـ    ةديـ االنتقال إىل خميمات لالجئني أو قرى يف ليربيـا بع         
طلبـا    وتتـضمن  مـارس، / آذار ٢٤حـة حلـاالت الطـوارئ اإلنـسانية يف          وأُطلقت خطـة عمـل منقّ     

.  يف املائــة منــها٥٠متّ متويــل نــسبة و الجــئ، ١٥٠ ٠٠٠ مليــون دوالر لــدعم ١٤٦,٥بتقــدمي 
 ٠٠٠ جـئني و   مـن الال   ١٦٠ ٠٠٠الحتياجات اإلنسانية لـ    امرة أخرى لتغطي    اخلطة   تقحُنو

 مليـون دوالر ملـا      ١٦٦مـا جمموعـه     طلـب   ستلزم  ممـا يـ   الليربيني يف اجملتمعـات املـضيفة،         من ١٠
  .٢٠١١تبقى من عام 

  
  تنفيذ الوالية  -ثالثاً   
   لالنتخاباتعمال التحضرييةاأل  -ألف   

 مــن تأكيــد اللجنــة  أكــرب لالســتفتاء واالنتخابــات زمخــايةالتحــضرياألعمــال اســتمدت   - ١٩
وهنـاك  .  موعداً لالستفتاء علـى الدسـتور      ٢٠١١أغسطس  / آب ٢٣نية لالنتخابات تاريخ    الوط

، وهــي علــى النحــو ثالثــة منــها باالنتخابــاتتتــصل أربعــة تعــديالت مقترحــة علــى الدســتور،  
تغــيري النظــام االنتخــايب مــن األغلبيــة املطلقــة إىل األغلبيــة البــسيطة يف مجيــع االنتخابــات : التــايل

 الرئيس ونائب الرئيس؛ وتغـيري موعـد يـوم االنتخابـات مـن تـشرين                انتخابعلق ب ما يت  باستثناء
ملرشــحني ملنــصب عــديل املــادة الــيت تــشترط إقامــة انــوفمرب؛ وت/أكتــوبر إىل تــشرين الثــاين/األول

ــن    ــرئيس م ــب ال ــرئيس ونائ ــة  ٥ إىل ١٠ال ــد  ســنوات متتالي ــات يف البل ــل االنتخاب . مباشــرة قب
.  عامـاً  ٧٥رفـع سـن التقاعـد اإللزامـي لرؤسـاء القـضاة إىل              فيتعلـق ب  ع،   الراب  املقترح التعديل أما

 موعـداً إلجـراء     ٢٠١١أكتـوبر   / تـشرين األول   ١١تـاريخ   وأكدت اللجنة الوطنية لالنتخابـات      
 تــشرين ٨ إىل  ذلــك أن نتــائج االســتفتاء قــد تــؤخر   ولــوالنتخابــات الرئاســية والتــشريعية،   ا

ــاين ــوفمرب/الث ــسجيل واخُت. ن ــة ت ــاخبني يف شــباط تمــت عملي ــة   / الن ــة الوطني ــا للجن ــر، ووفق فرباي
 يف املائـة  ٨٩، مما ميثل حنـو       شخص نيي مال ١,٨الناخبني املسجلني قرابة    لالنتخابات، بلغ عدد    

وحـددت  .  يف املائة  ٤٩، وتشكل نسبة النساء فيما بينهم        املؤهلني من العدد التقديري للسكان   
  .تبه فيها بتسجيل القّصر حالة ُيش٥ ٠٠٠اللجنة الوطنية لالنتخابات 

وأطلقــــت اللجنــــة الوطنيــــة لالنتخابــــات محلــــة للتربيــــة املدنيــــة وتثقيــــف النــــاخبني    - ٢٠
. أبريــل، وصــممت عــدداً مــن األنــشطة يف إطــار مــن الــشراكة مــع اجملتمــع املــدين /نيــسان ٥ يف
ــ  مــن خــالل دت بعثــة األمــم املتحــدة يف ليربيــا نــشر املعلومــات املتعلقــة بالعمليــة االنتخابيــة وأّي

كمــا قامــت اللجنــة الوطنيــة . الــربامج اإلذاعيــة وغريهــا مــن أنــشطة التوعيــة يف املنــاطق الريفيــة 
.  من ذوات الطمـوح الـسياسي       امرأة ٤٠٠لالنتخابات وغريها من الشركاء بتدريب أكثر من        

عليـا  ستصدار أمر منع قـضائي أمـام احملكمـة ال         ال نظرايف حتديد الدوائر االنتخابية     ورغم التأخري   
ملتـصل هبـذه    يشكّك يف دستورية حتديد الدوائر االنتخابيـة علـى أسـاس مـشروع قـانون العتبـة ا                 
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حتديــد الـدوائر االنتخابيــة علـى صــعيد   إجنـاز  ، متكنـت اللجنــة الوطنيـة لالنتخابــات مـن    الـدوائر 
يب ومت اإلبقـاء علـى اجلـدول الـزمين االنتخـا          . يوليـه / متوز ٨البلد، وأصدرت اخلريطة النهائية يف      

  .يوليه/ متوز٢٠العام، وبدأت الترشيحات كما كان مقررا يف 
وقـــد دعمـــت ممـــثليت اخلاصـــة إعـــادة تنـــشيط فريـــق االتـــصال الـــدويل لليربيـــا وغـــريه    - ٢١
املبــادرات لــدعم اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات يف احلــوار الــذي جتريــه بــني األطــراف، علــى  مــن

بعثة األمم املتحدة يف ليربيـا عملـها مـع الـسلطات           فت  كما كثّ .  أعاله ٣النحو املبني يف الفقرة     
للقـضايا االنتخابيـة    رصـدها   الليربية لتهيئة مناخ يفـضي إىل إجـراء انتخابـات سـلمية، وعـززت               

والقانونيـــة والـــسياسية واإلعالميـــة واألمنيـــة وقـــضايا حقـــوق اإلنـــسان للتخفيـــف مـــن حـــدة  
فؤ الفـرص، تواصـل إذاعـة بعثـة      تكـا لـضمان و. التوترات، مع رصد احلملة السياسية عن كثـب  

 وقـت بـث متـساوٍ جلميـع األطـراف ملناقـشة بـراجمهم الـسياسية؛                 إتاحـة األمم املتحـدة يف ليربيـا       
عمليـة الرصـد     حقوق اإلنـسان للمـساعدة يف     بشأن  وزّودت البعثة أفرقة املراقبة الوطنية بقوائم       

  .خالل الفترات االنتخابية
ــة    - ٢٢ ــسقت بعث ــم املتحــدة يف ل ون ــا األم ــة     يربي ــة االنتخابي ــة للعملي ــساعدة الدولي ــدمي امل تق
شد املـاحنني مـن أجـل املـساعدة       بـذل اجلهـود حلـ      تواصـل خالل فريق التنسيق مع املاحنني، و      من

 ماليني دوالر يف الصندوق املشترك للتربعات التابع لربنـامج األمـم      ٤ البالغ   على ختفيف العجز  
اء قدرات مؤسـسات األمـن الـوطين يف جمـال التخطـيط             وقامت البعثة أيضا ببن   . املتحدة اإلمنائي 

وتدريب األفراد على توفري األمن لالنتخابات، رغم أن احلكومـة مل حتـدد بعـد املـوارد الالزمـة                 
ــأمني االنتخابــات   ــة تكــاليف ت ــة وخطــة     . لتغطي ــة خطــة أمني ويف الوقــت نفــسه، وضــعت البعث

  . من أجل إجراء انتخابات سلميةللطوارئ لتوفري الدعم األمين الفعال للسلطات الوطنية
ووضـــعت اللجنـــة الوطنيـــة لالنتخابـــات خطتـــها لتـــسليم املـــواد االنتخابيـــة إىل دوائـــر   - ٢٣

 دائرة، وطلبـت مـن البعثـة تقـدمي الـدعم هلـا يف جمـال نقـل املـواد                     ١ ٧٨٠االقتراع البالغ عددها    
ــالغ عــددها  مــن املقاطعــات ٦ إىل مقــاّر القــضاة الــيت يــصعب الوصــول إليهــا يف   جــواً . ١٥ الب

وأوفدت البعثة موظفني انتخابيني من القضاة لدعم القضاة التـابعني للجنـة الوطنيـة لالنتخابـات                
وســيمثل إجــراء االســتفتاء ورمبــا اجلولــة األوىل مــن االنتخابــات يف ذروة   . يف مجيــع املقاطعــات

 عند ظهـور   قتراع إال ألنه ال ميكن طبع أوراق اال     ونظرا  . اجسيمموسم األمطار حتديا لوجستياً     
 . االقتراع وتوزيعها ضيقة للغايةأوراقنتيجة االستفتاء، ستكون الفترة الزمنية بني طباعة 
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  نإصالح قطاع األم  -اء ـب  
  الوطينن استراتيجية وهيكل األم  -  ١  

دعا أصحاب املصلحة املعنيني إىل إصدار تشريعات رئيـسية تتـصل بقطـاع األمـن قبـل                - ٢٤
 وعقدت جلنة األمن التابعـة جمللـس النـواب جلـسة علنيـة بـشأن              .  التشريعية احلالية  انتهاء الدورة 

ــانون ــومي  مـــشروع قـ ــتخبارات يف و إصـــالح األمـــن القـ ــار١١االسـ ــدد / أيـ ــايو، وأُدرج عـ مـ
نص علـى   مـادة تـ   املقترحـات يف مـشروع القـانون يف إطـار جلـسة االسـتماع، مبـا يف ذلـك                     من

 حلـها    قوانني مراقبة املخدرات، اليت كان من املقـرر أصـال           إنفاذ إدارة، على    ما اإلبقاء، بشكل 
  . الشرطة الوطنية الليربيةوإدماج أنشطتها يف

الـذي  و  األمم املتحدة اإلمنـائي    ربنامج التابع ل  وبدأ الصندوق االستئماين للعدالة واألمن      - ٢٥
 بنـاء   وصـندوق ،جرى توسيع نطاق اختصاصه مؤخراً ليشمل تقـدمي الـدعم ملؤسـسات العدالـة     

لـشرطة الوطنيـة الليربيـة      ا قطاع األمن، وال سيما عمـل         منو السالم يضطلعان بدور هام يف دعم     
 كـز ميـّول صـندوق بنـاء الـسالم تطـوير التنميـة يف مر      ويف حـني  . وغريها من مؤسـسات العدالـة     

 األمــم ربنــامج للعدالــة واألمــن التــابع ل الــصندوق االســتئماين مــا بــرحغبارنغــا للعدالــة واألمــن،
الـسلطة القـضائية    والـدعم للـدوائر الوطنيـة للـشرطة واهلجـرة والـسجون             يقـدم    املتحدة اإلمنائي 

وقـد أحـرزت احلكومـة تقـدما        . لتـدريب والتنقـل واهلياكـل األساسـية احليويـة         ادعـم    خالل من
، رغــم ٢٠١٢-٢٠١١العامــة للفتــرة متواضــعا يف زيــادة خمصــصات قطــاع األمــن يف امليزانيــة  

احلاجـة إىل زيـادة الـدعم لقطـاع         أخذت  و. لت تشكل حتديا  اف املتكررة ما ز   مسألة التكالي  أن
 أكثــر وضــوحا يف ضــوء العمليــة االنتقاليــة   تــصبحاألمــن، وال ســيما الــشرطة الوطنيــة الليربيــة، 

اسـتعراض قـدرة اللجـان      يف  رع  شُـ  وفيما يتعلق بتشجيع تعزيـز الرقابـة واملـساءلة،        . املقبلة للبعثة 
  .األمنية التشريعية

  
  القوات املسلحة الليربية  -  ٢  

 فـرداً، يـشملون وحـدات املـشاة         ٢ ٠١٢يبلغ القـوام احلـايل للقـوات املـسلحة الليربيـة              - ٢٦
 يتخفـر الـسواحل الـ     وحـدة   والوحدات اهلندسـية ووحـدات الـشرطة العـسكرية، باإلضـافة إىل             

ات املتحـدة   هـاً عـسكرياً مـن الواليـ       وواصـل مخـسون موجِّ    .  فردا جمهزين بأربع سـفن     ٥١ضم  ت
ــة  ــويل       األمريكي ــدرات أركــان اجلــيش لت ــة ق ــا يف ذلــك تنمي ــادرة، مب ــة وق ــوة حمترف ــاء ق دعــم بن

، ٢٠١١-٢٠١٠ للتـدريب للفتــرة  ةوقـد نفــذ اجلـيش خطتـه الـسنوي    . مـسؤوليات قياديـة أكـرب   
 األمـم  بعثـة  جـت بتنفيـذ اثـنني مـن التمـارين امليدانيـة علـى مـستوى الكتائـب بـدعم مـن                  اليت ُتوِّ 
، باإلضـافة إىل جمموعـة مـن الـربامج التدريبيـة إلعـداد              ٢٠١١أبريل  /نيسان  يف ة يف ليربيا  املتحد

وجنــح اجلــيش .  يف املــستقبليتوالهــاهــام حفــظ الــسالم الــيت ُيحتمــل أن  لالضــطالع مباجلــيش 
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جـــرت بالتعـــاون  العمليـــات املـــشتركة، مبـــا يف ذلـــك عمليـــة معقـــدة       عـــدد مـــن تنفيـــذ  يف
 املـشتبه بـأهنم     يونيـه، لنقـل   /بعثـة يف حزيـران    الى ووزارة الداخليـة و    املؤسسات األمنية األخر   مع

 الــذي زاجــتحر االكسعــيف مجيــع أحنــاء الــبالد إىل مكــوت ديفــوار مــن  الــسابقني مــن املقــاتلني
ذ خفر السواحل أيـضاً عمليـات مـشتركة مـع الـدوريات البحريـة اجلويـة                ونفّ. حددته احلكومة 

  . واإلبالغ عنها البحرية غري املشروعةةطشن األكشفة لللبعثة يف املمرات املائية الساحلي
، ٢٠١٢عـام  ت التقديرات تشري إىل أن اجلـيش سـيبدأ العمـل بكامـل طاقتـه             ولئن كان   - ٢٧
عدد مـن العوامـل، منـها عـدم كفايـة املعـدات والتـأخر يف شـراء أصـول                    على األرجح سيؤخر    ف

 مركــزجلــيش  بلــوغ االــدفاع الــوطين،جديــدة والتــأخري املــستمر يف املــصادقة علــى اســتراتيجية  
غري أن األنشطة والعمليات الـيت مت االضـطالع         . على األقل  ٢٠١٤ حىت عام    ،التشغيل الكامل 

  .هبا حىت اآلن أظهرت قدرة تشغيلية متنامية
 ، تثري القلق حوادث سوء االنضباط من جانب أفراد القوات املسلحة الليربيـة            ال تزال و  - ٢٨

مقتـل  أسـفر أحـدها عـن        مـع الـشرطة الوطنيـة        اشـتباكات ملدنيني، ووقوع   امضايقة  مبا يف ذلك    
  .األنشطة اإلجراميةضابط شرطة، و

  
  الشرطة الوطنية الليربية  -  ٣  

 بــني ليربيــاعلــى طــول احلــدود  نــشأت حتــديات كــبرية أمــام جهــود التــصدي للحالــة     - ٢٩
الليربيـة، كمنظمـة تعمـل      واليت بذلتها الشرطة الوطنيـة      ديفوار والتخطيط لالنتخابات،     كوتو
ــا ــزال تطــور     مب ــها، وال ت ــوق طاقت ــدرهتا املؤســسية يف ــة حــاالت  وشــاركت وحــدة  . ق مواجه
لطــوارئ التابعــة للــشرطة الوطنيــة الليربيـــة إىل جانــب ضــباط شــرطة آخــرين يف العمليـــات         ا

احلدوديــة بالتعــاون مــع وكــاالت األمــن األخــرى، وبــدعم مــن بعثــة األمــم املتحــدة يف ليربيــا،   
ويف حــني أظهــرت الــشرطة . أتــاح فرصــة فريــدة الختبــار قــدرات وكــاالت األمــن الــوطين  ممــا

أيـضاً عـن ثغـرات      تلـك العمليـات     الوطنية قدرة متزايدة على تنفيذ العمليات املعقدة، كـشفت          
وبوجـه خـاص، ال يـزال التنقـل يطـرح مـشكلة             . لوجستية مقلقة وثغرات على صعيد القدرات     

رطة الوطنية على االنتـشار بـسرعة عـرب أحنـاء البلـد، بينمـا تواصـل          رئيسية ويؤثر على قدرة الش    
وهتيَّــأت الــشرطة الوطنيــة أيــضاً لتــويل الــدور األمــين  . البعثــة تقــدمي الــدعم اجلــوي واللوجــسيت 

  .ل عملييت االستفتاء واالنتخاباتالرئيسي خال
 علــى طــول ويف ضــوء عمليــة التخطــيط للمرحلــة االنتقاليــة وتطــورات احلالــة األمنيــة     - ٣٠

ــة علــى      ــة الليربي ــشرطة الوطني ــة مــع ال إعــادة ترتيــب أولويــات املــشاريع   احلــدود، عملــت البعث
ــها االســتراتيجية  يف ــى وشــك     . خطت ــة عل ــشاريع ذات األولوي ــات مخــسة وعــشرون مــن امل وب

أثـر علـى الـُنظم التأسيـسية واهليكليـة، كـإدارة أسـاطيل املركبـات                وترتـب عليهـا فعـالً       اإلجناز،  
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وجــرى االنتــهاء تقريبــاً مــن وضــع خطــة إلنــشاء القــوة  . املركبــاتخبــصوص ساءلة املــوتــدابري 
العاملة الالزمة لتحديد االحتياجات من املوظفني وهياكل الرتب على حنـو رشـيد، مـع مراعـاة                 

  .ا يشمل موظفي املقار اإلقليميةاالحتياجات املتغرية مب
باط الــشرطة اجلــدد، بــدعم  دريب ضــوواصــلت أكادمييــة تــدريب الــشرطة الوطنيــة تــ    - ٣١
أغسطس، بلغ عدد الضباط يف الشرطة الوطنيـة الليربيـة          / آب ١ويف  . البعثة واجلهات املاحنة   من

 ضـابطاً مـن وحـدة       ٣٢٢  ضابطاً من وحـدة دعـم الـشرطة و         ٦٢٠ مبن فيهم  ضابطاً،   ٤ ١٥٣
ــالغ    . لطــوارئمواجهــة حــاالت ا فــرداً  ٦٢٠ويلبِّــي القــوام اإلمجــايل لوحــدة دعــم الــشرطة الب

 ضـابط حبلـول موعـد االنتخابـات،         ٦٠٠اهلدف االستراتيجي املتمثـل يف االنتـهاء مـن تـدريب            
العلــم أن اخلــرجيني اجلــدد مل يبـدأوا العمــل بعــد بــأداء كامـل الفتقــارهم للمعــدات والــدعم    مـع 

  . يف املائة١٦وعموماً، يبلغ متثيل املرأة يف قوة الشرطة نسبة . اللوجسيت
وباإلضـافة إىل االنتـهاء مـن صـوغ         . مكتـب شـؤون اهلجـرة والتجـنُّس        تطـوير    مرتسوي  - ٣٢

، كـوت ديفـوار  املؤسسية، ينشط املكتب على طـول حـدود   دعائمه عدد من الوثائق اليت حتدد      
وهو يتلقى دعماً من الـصندوق      . اليت ما زال يواجهها   اجلسيمة  يلقي الضوء على التحديات      مما

مــا جيــري حاليــاً اختــاذ الترتيبــات الالزمــة  نيبقدراتــه، االســتئماين للعــدل واألمــن هبــدف تعزيــز  
  .الستضافة موظفي اهلجرة يف مركز غبارنغا، وبالتايل إتاحة قاعدة عمليات أمامية فعالة

  
  املؤسسات القضائية والقانونية واإلصالحية  -جيم   

 تعزيــز التنــسيق والتعــاون داخــل قطــاع العــدل وبــني قطــاعي العــدل واألمــن   مــا بــرح   - ٣٣
فرباير، وحلقة عمـل    /معتكف مشترك للسلطة القضائية ووزارة العدل يف شباط        ضمو. تمرامس

ياجـات بغـرض    أصـحاب املـصلحة الرئيـسيني لترتيـب أولويـات االحت           الحقة معنية ببناء السالم   
ــدرة مؤســسات وآليــات ســيادة     .حتــسني إقامــة العــدل  ــز ق ــة تركــز علــى تعزي  واســتمرت البعث

ود املبذولة لتحسني إقامة العدل والوصـول إليـه، وإرشـاد اجلهـات             القانون، مقدمة الدعم للجه   
  .الفاعلة الرئيسية يف قطاع العدالة

وتواصل فرقـة العمـل املعنيـة بـاحلبس االحتيـاطي، حتـت قيـادة احلكومـة، بـذل اجلهـود                       - ٣٤
وأُعـد  . ملعاجلة التـأخريات يف نظـام العدالـة اجلنائيـة، وقـد وضـعت خطـة عمـل هبـذا اخلـصوص                     

تجهيز القضايا اجلنائية قبـل عرضـها       بع قانون بشأن إصالح قانون هيئة احمللفني للتعجيل         مشرو
كمــا أُجنــز تقيــيم للــنظم احلاليــة حلفــظ الــسجالت يف احملــاكم ومكاتــب  . علــى اهليئــة التــشريعية

وعـالوة علـى ذلـك،      . املدعني العامني، وُوضعت تصاميم موحَّدة جديدة لتحسني تتبُّع القضايا        
 قاضياً من غري احملامني مـن برنـامج تـدريب القـضاة احملتـرفني التـابع             ٦١يونيه  / حزيران خترَّج يف 

للمعهــد القــضائي، ممــا مــن شــأنه أن يزيــد كفــاءة نظــام العدالــة اجلنائيــة وال ســيما يف املنــاطق     
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ورغــم عــدم عقــد املــشاورات املرتقبــة بــشأن مواءمــة نظــامي العــدل الرمســي والعــدل    . الريفيــة
آلن، فــإن املــسألة مــا زالــت مدرجــة يف جــدول أعمــال احلكومــة، فيمــا تتواصــل  العــريف حــىت ا

  .النظام القبلي حملاكم احملافظنياألنشطة ذات الصلة ومنها تقييم 
قطـاع   ات كبرية تقف وراء بطء التقدم يف      ورغم هذه التطورات اإلجيابية، ما زالت حتدي        - ٣٥

ياكــل األساســية واملعــدات؛ واألطــر القانونيــة العــدل، وال ســيما الــنقص يف القــدرات البــشرية واهل
ومن األمثلة على ذلك مشروع لتتبع حـاالت        . القدمية؛ واالعتماد على التمويل من اجلهات املاحنة      

 اجلنائيــة، وقــد أُجنــز املــشروع  العنــف اجلنــسي علــى مــدى ســنة واحــدة عــن طريــق نظــام العدالــة   
 سنوات من العمل بالقدرات احلالية      ١٠من   أن األمر سيستغرق ما يقرب       تبنيأبريل، و /نيسان يف

  .امللفات املتأخرة املتراكمة فيما خيص قضايا العنف اجلنسي وحدهاإجناز لالنتهاء من 
ــة مــن حــاالت العنــف         - ٣٦ ــسهم يف حتــسني الوقاي ــا زالــت ت ــشاملة م ورغــم أن اجلهــود ال

صاب املبلَّـغ عنـها،     اجلنسي واجلنساين والتصدي هلا وإدارهتـا، فـإن ارتفـاع عـدد حـاالت االغتـ               
وتتواصـل اجلهـود    . وال سيما تلك اليت تشمل الضحايا يف عمر يافع، ما زال مصدر قلـق كـبري               

نيـــة الليربيـــة، وقـــد أُجنـــز مقـــره     لتعزيـــز قـــسم محايـــة املـــرأة والطفـــل التـــابع للـــشرطة الوط      
تنـسيق  وتالَحظ حتسينات على صعيدي متابعة احلاالت حىت االنتهاء منـها وال          . أبريل/نيسان يف

فريــق مــن اخلــرباء مــن مكتــب املمثلــة اخلاصــة لألمــني العــام املعنيــة  قــام و. مــع املــدعني العــامني
أبريل لتحديد الـدعم الـذي ميكـن        /زيارة إىل ليربيا يف نيسان    ب يف حاالت الرتاع  بالعنف اجلنسي   

  .أن يعود بأكرب فائدة على احلكومة يف التصدي للعنف اجلنسي
 حـوادث   ١٠ية يف املرافق اإلصـالحية علـى هـشاشتها، مـع تـسجيل              وتبقى احلالة األمن    - ٣٧

ر االجتاهـات احلاليـة بـشأن عـدد الـسجناء           وُتظهِـ . فرار من السجون يف األشـهر الـستة األخـرية         
عـدد الـسجناء يف سـجن مونروفيـا       بينمـا ال يـزال      خارج مونروفيا زيادة بطيئة ولكنها مطَّـردة،        

. ا عائـد بدرجـة كـبرية إىل عمـل حمكمـة القـضاة املتنقلـة اخلاصـة هنـاك                   املركزي مـستقراً، وهـذ    
.  يف املائـة علـى الـصعيد الـوطين         ٨٠وبقيت معدالت احلبس االحتيـاطي عاليـة للغايـة، وبلغـت            

ورغم أن االكتظاظ ما زال يطرح مشكلة يف مجيع املرافق، فلقد أُحرز بعض التقـدم يف تطـوير              
  .املرافقأنشطة تأهيل السجناء يف عدد من 

  
  حقوق اإلنسان  -دال   

واصــلت ليربيــا بــذل اجلهــود مــن أجــل تطبيــق هنــج حلقــوق اإلنــسان علــى الــسياسات    - ٣٨
مـارس  /حـضر وفـد حكـومي يف آذار    و. العامة والتخطيط، وحتسني حالة حقوق اإلنسان لديها      

 علـى  دورة متابعة االستعراض الدوري الشامل جمللس حقوق اإلنسان يف جنيف لتقـدمي الـردود        
نـوفمرب  / مـن توصـيات دورة تـشرين الثـاين         ١١٣ املتبقية من أصل ما جمموعه       ٤١ التوصيات الـ 
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وتناولت الدورة عدداً من املسائل، مبا يف ذلك تطبيـق عقوبـة اإلعـدام، واختـاذ تـدابري                  . ٢٠١٠
للتــصدي للعنــف اجلنــسي واجلنــساين، واملمارســات التقليديــة الــضارة، وتنفيــذ توصــيات جلنــة   

 خطـوات ملعاجلـة هـذه        بينما كانت تتخـذ    والحظ الوفد الليبريي أنه   . حلقائق واملصاحلة تقصي ا 
 اختــاذ موقــف بــشأن إلغــاء عقوبــة اإلعــدام وجتــرمي تــشويه األعــضاء التناســلية  ال ميكنــهاملــسائل،
ــاث ــشامل      . لإلن ــدوري ال ــذ توصــيات االســتعراض ال ــز ورصــد تنفي ــة لتعزي ــد ُوضــعت آلي  .وق

 حكومة ليربيا من أجل التحضري لالستعراض الدوري الـشامل كجـزء      وقدمت البعثة الدعم إىل   
  .من والية بناء القدرة، والرصد والدعوة

وجرى حصر عمل اللجنة الوطنية املستقلة املعنية حبقـوق اإلنـسان منـذ إنـشائها رمسيـاً                   - ٣٩
ــوبر /يف تــشرين األول ــة أجــرت بعــض زيــارات الرصــد ونفَّــذت    . ٢٠١٠أكت ورغــم أن اللجن

يقات يف االدعاءات القائلة إن الشرطة أفرطت يف استخدام القوة يف مونروفيا، فإهنـا تواجـه                حتق
. ٢٠١١انقــسامات داخليــة تــؤثر ســلباً علــى صــورهتا العامــة وعلــى تنفيــذ خطــة عملــها لعــام    

وحاليــاً، تعقــد منظمــات اجملتمــع املــدين، عــن طريــق الفريــق العامــل املعــين بالعدالــة االنتقاليــة،    
  .لتركيز جمدداً على والية اللجنةمع أعضاء اللجنة بغية تيسري احمادثات 

  
  تعزيز سلطة الدولة  - هاء  

اختذت احلكومة عدداً من اخلطوات لتعزيـز سـلطة الدولـة، مبـا يف ذلـك توسـيع نطـاق                      - ٤٠
، ونــشر مــوظفني تقنــيني إضــافيني، وبنــاء  املنــاطقاخلــدمات اإلداريــة مــن مقــار املقاطعــات إىل  

وأيدت الرئيـسة رمسيـاً سياسـة الالمركزيـة         . دارية ودفع الرواتب مبزيد من االنتظام     القدرات اإل 
وإعـداد   ١٥ اليت يتم إعدادها لنقل السلطة السياسية واملالية واإلدارية إىل إدارات املقاطعات الـ           

وينفَّـذ حاليـاً مـشروع رائـد لتحقيـق الالمركزيـة يف تـسع               . للعمـل التـشريعي   السياسات العامـة    
لكن التحـديات مـا زالـت قائمـة، وبوجـه خـاص فيمـا               . عات بدعم من الشركاء الدوليني    مقاط

ــيني املــدرَّبني واملــؤهلني    ورغــم اســتمرار عمــل  . يتعلــق باللوجــستيات واســتبقاء املــوظفني التقن
ــد      ــات، مل ُتعقـ ــة املقاطعـ ــر وخطـــط تنميـ ــد مـــن الفقـ ــتراتيجية احلـ ــذ اسـ آليـــات التنـــسيق لتنفيـ

  .مسؤويل مقاطعات رئيسينيلعدم حضور االجتماعات بشكل منتظم 
ووضعت احلكومة مبادئ توجيهية وإجراءات أكثر صـرامة السـتخدام صـندوق تنميـة         - ٤١

ومـن املتوقـع    .  بسبب مـزاعم متعلقـة بـسوء اإلدارة        ٢٠١٠املقاطعات، الذي مت جتميده يف عام       
ادة ثقـة اجلمهـور     أن يساعد استقدام موظفني للرصد امليداين على مـستوى املقاطعـات يف اسـتع             

  .صندوق وشؤون اإلبالغ هبذا الصدديف السلطات احمللية، إذ سيتولون تتبُّع استخدامات ال
 كيلـومتر منـذ تـشرين       ١ ٠٠٠طوهلـا   جـاوز   يف طـرق يت   وُنفذت أعمال واسعة النطاق       - ٤٢
، وقـد أسـهمت فيهـا احلكومـة وجهـات      يشرقالـ نـوب   اجل، وال سـيما يف      ٢٠١٠نـوفمرب   /الثاين



S/2011/497
 

14 11-43964 
 

 واصــلت البعثــة تنفيــذ التــصليحات علــى طــول طــرق    بينمــاتعــددة األطــراف وثنائيــة، ماحنــة م
طــرق املعبَّــدة الرئيــسية  ليربيــا تفتقــر إلنــشاء ال ومــن ناحيــة ثانيــة، مــا زالــت .إمــدادها الرئيــسية

  .، األمر الذي يعوق جهود احلكومة لتوفري اخلدمات من سائر أحناء البلداجلديدة
  

  احلوكمة  - واو  
تزال املعوقات القانونية واملعوقات األخـرى تعرقـل املقاضـاة الفعالـة لقـضايا الفـساد              ال    - ٤٣

مـايو، وتتعلـق مبـوظفني مـن البنـك املركـزي            /ورغم صدور أول إدانة بالفساد يف أيار      . الرئيسية
وما زالـت متابعـة   . على مستوى متدٍن نسبياً   كانت هذه احلالة   متَّهمني بإعادة تدوير شيكات،   

ــة احلــسابات بطيئــة       التوصــيات  ــة ملراجع ــة العام ــة احلــسابات للجن ــارير مراجع ــواردة يف تق . ال
اجع احلـسابات العـام     مرتعيد تعيني   مارس، أعلنت الرئيسة جونسون سريليف أهنا لن        /آذار ويف

  .لوالية أخرى
ــساد    مرتاســو  - ٤٤ ــة ملكافحــة الف ــة الليربي ــات اللجن ــة   يف ظــل ت عملي ــة وطني ــة إعالمي محل

، قـدمت اللجنـة إىل وزارة       ٢٠٠٩مـارس   /ومنـذ آذار  . الـسلوك يف احليـاة العامـة      شعارها نزاهة   
لكــن اقتــراح الرئيــسة بــأن تنــال اللجنــة      .  قــضية فــساد للمحاكمــة  ٢٥جمموعــه   العــدل مــا 

  .صالحيات إقامة الدعاوى القضائية مل يلَق صدى بعد
 معنيـة بتـسوية   وأمتت جلنة األراضي خطتها االستراتيجية اخلمسية وأنشأت فرقـة عمـل     - ٤٥

ــسوية        ــة لت ــسياسات واستكــشاف األســاليب البديل ــى األراضــي هبــدف وضــع ال املنازعــات عل
 فقــــط ٢وتواصــــل اللجنــــة أيــــضاً عملــــها ملواءمــــة حــــدود املقاطعــــات، لكــــن  . املنازعــــات

  أيــضا الرئيــسةعــتووقّ. املوارداملتعلقــة بــمنازعــات ُســويت حــىت اآلن بــسبب القيــود  ١٠ مــن
أوامـر  مبوجـب  ى قانون إنشاء جلنة إصالح القوانني بعد سـنتني مـن عملـها       يونيه عل /حزيران يف

ــة  ــسلطة التنفيذي ــالرغم     .ال ــة اإلصــالح الدســتوري، ب  ومل يتحقــق ســوى تقــدم حمــدود يف عملي
  . الدستورجهود جلنة احلوكمة إلحياء فرقة العمل املعنية باستعراض من
  

  بيعية طإدارة املوارد ال  - زاي  
 يـزال  كمـا ال  . يواجـه حتـديات   جتارتـه   ام الـسيطرة علـى تعـدين املـاس و         ال يزال إحكـ   و  - ٤٦

 وفريـق اخلـرباء املعـين       ٢٠٠٩تنفيذ التوصيات الصادرة عن بعثة استعراض عملية كيمربيل لعام          
ملــاس وُعقــد اجتمــاع لفرقــة العمــل الرئاســية املعنيــة با     ). S/2009/640الوثيقــة (بليربيــا بطيئــاً  

 أشهر، واُتفـق علـى تنـشيط عمـل فرقـة        ١٠ملدة تزيد على     جتتمع   يوليه وكانت مل  /متوز ١٥ يف
وأصـــبح نظـــام قاعـــدة البيانـــات لتـــسجيل . العمـــل وعقـــد املزيـــد مـــن االجتماعـــات املتكـــررة

ويف الفتـرة  . إحصاءات املاس يعمل اآلن فيما جيري تعزيز مكاتـب املـاس اإلقليميـة بـدعم دويل           
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ــاين   ــني كــانون الث ــا ب ــران /م ــاير وحزي ــه، /ين ــص يوني ــه  جــرى ت ــا جمموع ــاً ١٨ ٠٤٦دير م  قرياط
مــا يقــرب حتــصيل  ماليــني دوالر، واســتطاعت احلكومــة ٩,٩املــاس اخلــام بلغــت قيمتــها   مــن
وبـدأت وزارة األراضـي واملنـاجم والطاقـة االضـطالع           .  دوالر مـن اإليـرادات     ٣٠٠ ٠٠٠ من

بـاربولو  مقاطعـات غ بأنشطة للتوعية باالمتثـال لعمليـة كيمـربيل يف مواقـع التعـدين وحوهلـا، يف                 
  .وغراند كيب ماونت ومنبا

وكانــت إيــرادات احلكومــة مــن قطــاع احلراجــة التجاريــة دون التوقعــات، إذ مل يــدفع    - ٤٧
 مليـون دوالر املـستحقة خـالل الـسنة          ١٣,٥  مليـون دوالر مـن أصـل الــ         ٢,١املشغلون سوى   

ئب وتقيـيم مـا إذا      وأنشئت فرقة عمل حكومية الستعراض نظام الضرا      . ٢٠١١-٢٠١٠املالية  
وأصـدرت  . كان التخفيف من بعض املتطلبـات ميكـن أن يـؤدي إىل حتـسني امتثـال الـشركات                 

هيئة تنمية احلراجة أيـضاً إجـراءات موجهـة إىل جلـان تنميـة األحـراج اجملتمعيـة للحـصول علـى                     
أ إنـشاء وتـشغيل   وبـد . األموال وإدارهتا نيابةً عن اجملتمعات املتأثرة املؤهلة قانوناً لتقاسـم املنـافع     

ــداد حــوايل      ــى امت ــل عل ــت النخي ــزارع زي ــار٤٦٠ِِ ٠٠٠م ــا    هكت ــيت تؤجِّره ــن األراضــي ال  م
لكن توسـيع نطـاق العمليـات يواجـه         . شركات االمتياز يف املقاطعات الغربية واجلنوبية الشرقية      

 مـشاورات بـشأن   مقاومة من جانب اجملتمعات اليت تطالب بتعويضات وحتتج على عدم إجـراء       
  .اقات االمتيازاتف
  

  منظومة األمم املتحدةتكامل   - حاء  
مارس، أنـشئت وحـدة     /ففي آذار . توحيد األداء مبدأ  أُحرز مزيد من التقدم حنو حتقيق         - ٤٨

أبريـل أيـضاً،    /ويف نيـسان  . “الربنامج الواحد ”دعم معنية بالرصد والتقييم من أجل دعم تنمية         
ية والتشغيلية املطلوبـة للمـضي بـاألمم املتحـدة          صيغت خريطة طريق لتحديد التعديالت الربناجم     

 ومواءمـة اخلـدمات، كمـا وضـع فريـق األمـم املتحـدة            “الربنامج الواحـد  ”يف ليربيا باجتاه إطار     
وجيــري حاليــاً مواءمــة . “توحيــد األداء”لالتــصاالت خطــة عمــل جديــدة قائمــة علــى مبــادئ 

  .و والتنميةخريطة الطريق مع الرؤية الوطنية للحكومة وعملييت النم
  

  القضايا الشاملة لعدة قطاعات  - رابعا  
  شؤون اإلعالم  -ألف   

عملــت األمــم املتحــدة عــن كثــب مــع احلكومــة والــشركاء اآلخــرين بــشأن أزمــة             - ٤٩
 واسـتمرت البعثـة يف العمـل        .املـضيفة االعتـراف الالئـق بـسخاء اجملتمعـات         الالجئني، مبا يكفل    

 العـدل مـن أجـل بنـاء القـدرات، بـسبل مـن بينـها التـدريب                 الشرطة الوطنية الليربية ووزارة    مع
وقــد أعــد املتــسابقون النــهائيون يف املــسابقة الــسنوية . أثنــاء العمــل ملــوظفي الــشؤون اإلعالميــة
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 اســطوانة مدجمــة “مــيالد جنـم ”يف تنظيمهــا احلكومـة والبعثــة بعنـوان   اشـتركت  للمواهـب الــيت  
  .ع حقوق الطفلضو حول مو أغاينموسيقية تتضمن

  
  ةالشؤون اجلنساني  -باء   

 االضطالع باستعراض للقـضايا اجلنـسانية   يتعزيزا لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين، جير     - ٥٠
يقوم على أساس املشاركة، وذلك جلميع وكاالت األمم املتحـدة، مبـا فيهـا بعثـة األمـم املتحـدة             

 الــسياسات احلكوميــة، ين يفويقــدم دعــم متواصــل مــن أجــل تعمــيم املنظــور اجلنــسا  . يف ليربيــا
. ذلك املتعلقة باهلجرة ودوائر اإلصـالحيات وتـدريب الـشرطيات علـى املهـارات الالزمـة         يف مبا

سانية لـدى مؤسـسات قطـاع األمـن،         وقد أجري أيـضا تقيـيم لـربامج التـدريب يف املـسائل اجلنـ              
  .واهلجرة اختاذ إجراءات للمتابعة الفورية لدى اجليش ودوائر اإلصالحيات مع
  

  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية  -جيم   
أجرت البعثة تدريبا للقادمني اجلدد من أفـراد حفـظ الـسالم يف جمـال التوعيـة والوقايـة                - ٥١

اإليــدز واألمـراض املنقولــة عـن طريــق االتـصال اجلنــسي،    /بـشأن فــريوس نقـص املناعــة البـشرية   
لبـشرية، وقـدمت خـدمات      وعرضت إجراء اختبار طوعي للكشف عن فـريوس نقـص املناعـة ا            

 موظفا وطنيا من أجـل توسـيع قاعـدة    ٢٣وقد جرى تدريب . لالتصال من أجل تغيري السلوك 
وجـرى توسـيع نطـاق كافـة        . اإليدز/االستشاريني األقران املعنيني بفريوس نقص املناعة البشرية      

  .اهذه اخلدمات لتشمل وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها العاملة يف ليربي
  

  السلوك واالنضباط  -دال   
جهودها من أجل كفالة امتثال سياسيت اليت تقضي بعـدم التـسامح   بذل البعثة  واصلت    - ٥٢

إطالقاً إزاء االسـتغالل واالنتـهاك اجلنـسيني، وذلـك عـن طريـق تنفيـذ تـدابري وقائيـة، مـن قبيـل               
للمنـشآت املمنـوع دخوهلـا،    العـشوائية   واملعاينة  التدريبات األولية وتدريبات جتديد املعلومات،      

ــة     ــة اجملتمعــات احمللي ــة متواصــلة هتــدف إىل توعي ــة توعي ــرة املــشمولة  . وإجــراء محل وخــالل الفت
فردا من كافـة فئـات مـوظفي األمـم املتحـدة تـدريبا متكـامال يف جمـال                    ٢ ٦٨٩ى  بالتقرير، تلق 

ــا، ومعاجلــة       ــشأن سياســة عــدم التــسامح إطالق ــضباط، مبــا يف ذلــك ب ــسلوك واالن اإلجهــاد، ال
وقـدمت البعثـة أيـضا تـدريبا بـشأن االسـتغالل            . اإليـدز /والتوعية بفريوس نقص املناعة البـشرية     

  . فردا من أعضاء اجملتمعات احمللية٥٦٣واالنتهاك اجلنسيني إىل 
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 ادعـاء بوقـوع سـوء سـلوك         ٢٦وخالل الفترة املشمولة بـالتقرير، جـرى اإلبـالغ عـن              - ٥٣
، مبـا يعكـس زيـادة إمجاليـة         ينياالت اسـتغالل وانتـهاك جنـس       ادعـاء حبـ    ١٦جسيم، مبا يف ذلك     

  .عن الفترة املشمولة بالتقرير السابق
  

  أمن موظفي األمم املتحدة وسالمتهم  -هاء   
ال تزال اجلرمية تشكل هتديدا أمنيا رئيسيا ملـوظفي األمـم املتحـدة وممتلكاهتـا، ال سـيما                    - ٥٤

ة بــالتقرير عــن مخــس حــوادث للــسلب املــسلح      وأُبلــغ خــالل الفتــرة املــشمول   . يف مونروفيــا
ــافة إىل    ــدة، باإلضـ ــم املتحـ ــوظفي األمـ ــتهدفت مـ ــة ٥٦اسـ ــلحة،   جرميـ ــا أسـ ــستخدم فيهـ مل تـ

وتويف ثالثة موظفني وطنيني، وثالثـة أفـراد عـسكريني،          . ذلك السطو والسرقة واالعتداء    يف مبا
  .وفرد واحد من أفراد الشرطة نتيجة إطالق نار أو أمراض أو حوادث

  
  نشر البعثة  - خامسا 

  العنصر العسكري  -ألف   
كما هو مبني يف تقاريري السابقة، فإن التعديالت اليت أدخلت علـى البعثـة يف مرحلـة           - ٥٥

، باإلضــافة إىل املراحــل الثالثــة مــن اخلفــض الرمســي ٢٠٠٦مــا قبــل اخلفــض التــدرجيي يف عــام 
قوة احلرس العسكرية من احملكمـة      ، إىل جانب سحب     ٢٠١٠مايو  /للبعثة اليت اكتملت يف أيار    
 ١٥ ٢٥٠ن ، أدت إىل خفـض قـوام قـوات البعثـة مـ     ٢٠١١مـارس  /اخلاصة لـسرياليون يف آذار    

  .فردا عسكريا ٧ ٩٥٢و ردا عسكريا إىل القوام احلايل املأذون به، وهف
ويوجد مقر قوات بعثة األمم املتحدة يف ليربيا يف مونروفيا، وهلا قوات عاملـة منتـشرة                  - ٥٦
ويوجد مقر قـوة الـرد الـسريع يف مونروفيـا،        .  قطاعني، يضم كل منهما ثالث كتائب مشاة       يف

ــا    أمــاميتني عــاملتني تتامخــان  ويف قاعــدتني  ــة إىل حــدود كــلٍ مــن غيني طــرق املواصــالت املؤدي
 بلداً من البلـدان املـسامهة بقـوات، وتـضم          ٤٣ ما جمموعه    وُيَمثَّل يف قوة البعثة   . وكوت ديفوار 

 مراقبـا عـسكريا،     ١٣٠ مـن ضـباط هيئـة األركـان، و           ٧٩من أفراد القوات، و      ٧ ٧٠٣ة  القو
  . امرأة٢٠٩ويشمل ذلك 

ــتمرت البعثــ       - ٥٧ ــالتقرير، اس ــشمولة ب ــرة امل ــم املتحــدة    وخــالل الفت ــة األم ــم عملي ة يف دع
ــات التعــ     يف ــق ترتيب ــوار عــن طري ــن     اكــوت ديف ــس األم ــرارات جمل ــات عمــال بق ــني البعث ون ب

يونيـه طائرتـا اهلليكـوبتر العـسكريتان املتعـددتا          / حزيران ٢٨يدت إىل البعثة يف     وأع. الصلة ذات
ــة األمــم املتحــدة، بينمــا        ــا لــدى عملي ــان كــان قــد جــرى نــشرمها مؤقت ــزال األغــراض اللت ال ت
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مهمـا  الطائرات اهلليكوبتر املسلحة الثالث منتشرة لدى عملية األمم املتحدة، كي تقدم دعمـا              
  .البعثتنيشتركة اليت تقوم هبا دية املللعمليات احلدو

  
  عنصر الشرطة  -باء   

فــردا، مــن أصــل احلــد األقــصى  ١ ٣٣٠ة أغــسطس، بلــغ قــوام شــرطة البعثــ/ آب١يف   - ٥٨
 موظفــاً يف ســبع ٨٤٣ مستــشار شــرطة و ٤٥٦فــردا، ومــن بينــهم  ١ ٣٧٥غ املــأذون بــه البــال

مــرأة يف عنــصر   ا٢٠٠وتعمــل .  مــن مــوظفي اإلصــالحيات ٣١لة، و وحــدات شــرطة مــشكَّ 
  وقـــد انتـــشرت ثـــالث مـــن وحـــدات الـــشرطة املـــشكَّلة يف مونروفيـــا، ووحـــدة        . الـــشرطة

ويوجـد أيـضا لـدى البعثـة     . ، ولوفـا هيف كل مـن مقاطعـات بونـغ، وغرانـد باسـا، وغرانـد غيـد           
  .مستشارا لشؤون اهلجرة ١١
  

  جلنة بناء السالم  - سادسا 
الـسالم يف ليربيـا، الـذي تقـدر تكلفتـه مببلـغ              برنامج بناء    ٢٠١١مايو  / أيار ٥اعُتمد يف     - ٥٩
ــون دوالر٧١ ــات    ملي ــسالم صــندوق اســتنادا إىل خطــة أولوي ــاء ال ــذي  . بن ــامج ال ويركــز الربن

ومثـة مـشروع رئيـسي يتمثـل        . طنيـة يستغرق ثـالث سـنوات علـى العدالـة واألمـن واملـصاحلة الو             
أكثــر فعاليــة يف جمــايل دا ووجــوخــدمات تــوفر إنــشاء مخــسة مراكــز إقليميــة لألمــن والعدالــة  يف

ــة ــد   العدال ــاء البل ــن يف أحن ــدرها      . واألم ــة ق ــسامهة أولوي ــسالم م ــاء ال ــد خــصص صــندوق بن وق
  .املوارد دوالر من أجل تنفيذ الربنامج، وبدأت جلنة بناء السالم أنشطة لتعبئة ٢٠ ١٥٤ ٠٠٠
 بنــاء نــةجليونيــه، أجريــت أول زيــارة رمسيــة إىل ليربيــا مــن جانــب وفــد   /ويف حزيــران  - ٦٠

اململكــة املتحــدة   األردن، وليربيــا، ونيجرييــا، وأوكرانيــا، و   كــان مؤلفــا مــن  الــسالم، الــذي 
وجـاءت هـذه الزيـارة عقـب بعثـتني          . ، والواليـات املتحـدة    لربيطانيا العظمى وأيرلنـدا الـشمالية     

أصـحاب  والتقى الوفد مع    .  بناء السالم   يف جلنة  سابقتني إىل ليربيا أجرامها رئيس تشكيلة ليربيا      
املصلحة من اجلهات الوطنية والدولية، وذلك يف إطار دعوتـه إىل اإلصـالح التـشريعي وإرسـاء       

وحصل رئـيس التـشكيلة علـى تأييـد         . آليات للمساءلة والرقابة من أجل قطاعي األمن والعدالة       
الوطنيــة، بينمــا وافقــت احلكومــة مــن رئــيس اجلمهوريــة ملقتــرح بوضــع اســتراتيجية للمــصاحلة  

ز علــى أولويــات رئيــسية معينــة للــسنة األوىل، مبــا يف ذلــك تــسيري العمــل لــدى مركــز   تركــ أن
غبارنغا، وإنشاء املركزين الثاين والثالـث، ودعـم إنـشاء مرافـق جديـدة لإلصـالحيات وحمـاكم                  

وفيمـا يتعلـق باملـصاحلة، جـرى االتفـاق علـى إعطـاء أولويـة                . جديدة يف بعـض املنـاطق الريفيـة       
  .ح األراضي ومتكني الشبابيل إلصالللدعم األوَّ
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  التخطيط للمرحلة االنتقالية  - سابعا  

إىل بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف ليربيـــا ) ٢٠١٠ (١٩٣٨طلـــب جملـــس األمـــن يف قـــراره   - ٦١
وحكومــة ليربيــا املــضي قــدما يف عمليــة التخطــيط للمرحلــة االنتقاليــة، وخباصــة صــوب إجــراء  

رية اليت يتعني سدها من أجل تسهيل عمليـة انتقـال           تقييم شامل للحالة، وحتديد الثغرات اجلوه     
كومـة وضـع خطـة انتقاليـة مـشتركة بـشأن نقـل              احل إىل األمـم املتحـدة و       أيـضا  ناجحة، وطلـب  

ــسل      ــة إىل ال ــن البعث ــداخلي م ــن ال ــسؤولية عــن األم ــصة امل ــة املخت ــب اجمل. طات الوطني ــسوطل  ل
رجعيــة تتعلــق باالنتقــال،   إجــراء تنقــيح للنقــاط املرجعيــة للبعثــة كــي تــشمل نقاطــا م        أيــضا
وقـد حـددت هـذه      . يسترشد به يف تسليم البعثة مـسؤوليات األمـن للـسلطات الوطنيـة             ما وهو

  .)S/2011/72 (٢٠١١فرباير / شباط١٤النقاط يف تقريري السابق، املؤرخ 
، ٢٠١٠يونيــه /ويف أعقــاب حلقــة عمــل بــشأن املرحلــة االنتقاليــة عقــدت يف حزيــران   - ٦٢

وتـوىل جملـس األمـن      . لبعثـة يف عمليـة مـشتركة للتخطـيط للمرحلـة االنتقاليـة            بدأت احلكومة وا  
الوطين قيادة هـذه العمليـة، وقـد أدت إىل إنـشاء فريـق رئيـسي رفيـع املـستوى، وفريـق عامـل،                        
ــانون والنظــام؛ وأمــن األصــول؛         ــاول جمــاالت أمــن احلــدود؛ والق ــة تتن ــرق عمــل أمني ــع ف وأرب

ــيم مــ   . واللوجــستيات ــداد تقي ــة وصــح وجــرى إع ــة   شترك للحال ــة االنتقالي ــل للمرحل ائف عم
ــة    كــي أبريــل /ويف نيــسان. تــبني املهــام احملــددة الــيت مــن املقــرر تــسليمها إىل الــسلطات الوطني

، بــدأت فــرق العمــل األربــع يف تقيــيم قــدرة الوكــاالت األمنيــة الليربيــة علــى تــويل           ٢٠١١
اطــأ، ال ســيما لــدى الــشرطة الوطنيــة إال أن التقــدم قــد تب. املــسؤولية يف هــذه اجملــاالت األربعــة

وقـد أدى  . الليربية، اليت ستتحمل قدرا ضخما من عبء إرساء القانون والنظام وأمن األصـول          
التركيز احلايل على أمن احلدود وتأمني االنتخابات إىل حتميل قدرات التخطيط لـدى احلكومـة    

  .ة خالل فترة االنتخاباتفوق طاقتها، ومن املرجح أن يقل العمل بشأن القضايا االنتقالي
وفيما يتعلق بوضـع خطـة انتقاليـة أمنيـة مـشتركة، ال تـزال عـدة مهـام رئيـسية معلقـة،                   - ٦٣
يــة، وحتديــد اســتراتيجية مــن أجــل  الثغــرات املتبقطبيعــة يف ذلــك التوصــل إىل اتفــاق بــشأن  مبــا
الوطنيـة  الثغرات اجلوهرية، واسـتحداث هنـج اسـتراتيجي يـسمح باختبـار قـدرة الـسلطات                  سد

على صون األمن بشكل مستقل عن البعثـة، حبيـث يكـون هـذا النـهج مرتبطـا بـاخلطط األمنيـة                      
ويف تقريـري املقبـل، اعتـزم تقـدمي مقترحـات           . لدى احلكومة وبقدرهتا على تنفيذ هـذه اخلطـط        

للمــضي قــدما بإعــداد خطــة مــشتركة للمرحلــة االنتقاليــة مــن أجــل نقــل املــسؤولية عــن األمــن  
  .البعثة إىل السلطات الوطنية املختصةالداخلي من 
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وفيما يتعلق باستراتيجية الفترة االنتقالية لتسليم األنـشطة املدنيـة الـيت تقـوم هبـا البعثـة،                    - ٦٤
يونيه يف رسـم خريطـة بأنـشطة الـدعم املدنيـة الـيت تقـوم                /بدأت فرقة عمل خالل شهر حزيران     

م املتحــدة وصــناديقها وبراجمهــا، وهــو هبــا البعثــة مــن أجــل نقلــها إىل احلكومــة ووكــاالت األمــ
سوف يسترشد به يف املناقشات املتعلقة بإكمال التخطيط األمين اجلاري للمرحلة االنتقاليـة              ما

  .“توحيد األداء”وحتقيق الترابط مع عملية 
  

  اجلوانب املالية  - ثامنا  
الر،  مليـــون دو٥٢٥,٦، مبلغـــا قـــدره ٦٥/٣٠١اعتمـــدت اجلمعيـــة العامـــة، بقرارهـــا   - ٦٥
 مليون دوالر من أجل اإلنفـاق    ٥١٣,٤يشمل مبلغ   و مليون دوالر شهريا،     ٤٣,٨مبا يعادل    أي

يونيـه  /حزيـران  ٣٠ إىل   ٢٠١١يوليـه   /متـوز  ١على بعثة األمم املتحدة يف ليربيا خالل الفتـرة مـن            
وإذا قـرر جملـس     .  مليـون دوالر للـدعم االنتخـايب املقـرر أن تقدمـه البعثـة              ١٢,٢، ومبلغ   ٢٠١٢

، فـإن تكلفـة تغطيـة نفقاهتـا حـىت       ٢٠١١سـبتمرب   /أيلـول  ٣٠ألمن متديد والية البعثة إىل ما بعـد         ا
  . ستظل يف حدود املبالغ اليت أقرهتا اجلمعية العامة٢٠١٢يونيه / حزيران٣٠
ــه / متــوز١٥ويف   - ٦٦ ، بلغــت االشــتراكات املقــررة غــري املــسددة يف احلــساب    ٢٠١١يولي

وقـد بلـغ جممـوع االشـتراكات املقـررة غـري املـسددة بالنـسبة         . ر مليـون دوال   ٥٥اخلاص للبعثـة    
  .مليون دوالر ١ ٤٧٥,٣ه جلميع عمليات حفظ السالم يف التاريخ نفس

بقـوات  ة سامهللبلـدان املـ  ، بلغ جمموع املبـالغ املـستحقة   ٢٠١١يونيه / حزيران٣٠ويف    - ٦٧
ــالقوات وقــد ُســددت التكــالي .  مليــون دوالر٢٩,٨لة ووحــدات الــشرطة املــشكّ  ف املتعلقــة ب

ووحـــدات الـــشرطة املـــشكَّلة، واملعـــدات اململوكـــة للوحـــدات، للفتـــرتني املمتـــدتني حـــىت         
  . على التوايل، وفقا جلدول التسديد الفصلي٢٠١١مارس / آذار٣١مايو و /أيار ٣١
  

  مالحظات   -تاسعاً   
. ية منذ هناية الـرتاع    انتخاباهتا الدميقراط اجلولة الثانية من    توشك ليربيا على الدخول يف        - ٦٨
جناح هذه االنتخابات وتويل اإلدارة اجلديدة مهامها بـشكل سـلمي، أمـرين حـامسني              سيكون  و

 اكتمـال ومـع  . الذي أحرزه البلـد علـى مـدى الـسنوات الثمانيـة األخـرية             الكبري  لترسيخ التقدم   
ط وتنفيـذ  ، أظهرت السلطات الليربيـة قـدرة متزايـدة علـى ختطـي            بنجاح عملية تسجيل الناخبني  

هـذا احلـدث الـوطين املعقـد واملتمثـل يف إجــراء االسـتفتاء واالنتخابـات، وسـيكون مـن األمهيــة          
وستواصـل أسـرة األمـم املتحـدة يف ليربيـا       . مبكان احلفاظ على هـذا الـزخم طـوال سـري العمليـة            

. تنفيــذ هـــذه العمليــة بنجـــاح  تقــدمي الــدعم الـــتقين واللوجــسيت، حــسب االقتـــضاء، لكفالــة      
ــع  حيــث مــن احملتمــل أن  ، كــبريةالتحــديات اللوجــستية ســتكون   أن غــري العمليــات تنفــذ مجي
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 وعنــدها ســيكون التقيــد باجلــداول الزمنيــة يف غايــة  البلــد،االنتخابيــة أثنــاء موســم األمطــار يف  
لـذا، أحـث مجيـع اجلهـات الـسياسية الفاعلـة والـسكان عمومـاً، علـى بـذل قـصارى                      . الصعوبة
  .بلة حرة ونزيهة وخالية من العنفخابات املقاالنتمبا يكفل جعل جهدهم 

ــع        - ٦٩ ــإنين أحــث مجي ــة، ف ــات واشــتداد احلمــالت االنتخابي ــراب موعــد االنتخاب ومــع اقت
األحزاب الـسياسية علـى اسـتخدام احليـز الـدميقراطي حلـشد الـدعم الـالزم ملواقفهـا الـسياسية،                     

ومـن  . ام بأعمـال اسـتفزازية    وعلى اإلحجام يف الوقت ذاته عن إطالق مالحظات مهَيجة والقي         
ــزمين لالنتخابــات    ــد باجلــدول ال ــة مبكــان التقي وأشــجع احلــل الفــوري للخالفــات الــيت   . األمهي

زالت قائمة بني األحزاب السياسية واللجنة الوطنية لالنتخابات واملتعلقـة بفهـم كـل منـهما                 ما
اللجـوء إىل   علـى   ني  املـواطن كمـا ُيـشجع     األحزاب  ُتشجع  جلوانب حمددة من اإلطار القانوين، و     

القنوات القانونية وآليات حل املنازعات لتسوية املنازعـات الـيت قـد تنـشأ فيمـا يتعلـق بالعمليـة                    
يـشجعين  وأرحب يف هذا الصدد بإعادة تنشيط فريق االتصال الـدويل لليربيـا، وممـا               . االنتخابية

 األمـم املتحـدة دعـم       وستواصـل . احلوار داخل اللجنة االستشارية املشتركة بني األحزاب      تزايد  
  .ميدة اليت تبذهلا ممثليت اخلاصةالعملية االنتخابية، مبا يف ذلك من خالل املساعي احل

وأبــرز العمــل الــذي اضــطلع بــه الفريــق العامــل املــشترك بــني احلكومــة والبعثــة املعــين       - ٧٠
  منيــــة علــــى املــــستوى الــــوطين األثغــــرات عــــدد كــــبري مــــن الملرحلــــة االنتقاليــــة، وجــــود اب
 بد من معاجلتها لكي تـتمكن البعثـة مـن تـسليم املـسؤوليات األمنيـة إىل املؤسـسات الوطنيـة                      ال

 فرصـاً أمـام    بـني ليربيـا وكـوت ديفـوار    الوضع القائم على امتداد احلـدود أتاح و. تسليماً سلساً 
املؤسسات األمنية إلثبات قدرهتا العملياتيـة، ولـو أنـه كـشف عـن حتـديات مـستمرة، ال سـيما                     

شـركاء احلكومـة    فمـن األمـور امللحـة أن يعمـد          ولـذلك،   . علق باللوجـستيات واملعـدات    فيما يت 
الــدعم مــن أجــل تطــوير قطــاع األمــن مبــا يكفــل ختفــيض عمليــات البعثــة   إىل زيــادة الــدوليون 

وأرحـب يف هـذا الـصدد بتركيـز         . م املـسؤوليات األمنيـة للـسلطات الوطنيـة        تدرجيياً وهـي تـسلّ    
راكز اإلقليمية اخلمسة للعدالة واألمن، ألهنـا سـتزيد مـن فـرص اللجـوء      جلنة بناء السالم على امل    

وأحــث الــشركاء الثنــائيني علــى دعــم هــذه . إىل القــضاء والتمتــع بــاألمن يف كافــة أرجــاء البلــد
رنـامج بنـاء   باملراكز، والصندوق االستئماين لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي للعدالـة واألمـن، و               

، بلـد لاءلة يف قطـاعي األمـن وسـيادة القـانون يف     ازيادة الفعالية واملسأجل  منالسالم يف ليربيا،   
ــا       ــوفري م ــة املؤســسية واإلدارة، باإلضــافة إىل ت ــى الرقاب ــز عل ــع التركي ــشكل أساســي    م ــزم ب يل

دعم لوجسيت ومن معدات، وعلى وجه اخلصوص لضمان إعـداد الـشرطة الوطنيـة الليربيـة                 من
  .االنتخابات إعداداً كافياً قبل
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سـيما   وينتابين القلق إزاء البطء يف تنفيذ توصـيات جلنـة تقـصي احلقـائق واملـصاحلة، ال                  - ٧١
وأشـجع  . نظراً إىل الدور احلاسم الذي ستضطلع به عملية املـصاحلة يف حتقيـق الـسالم املـستدام     

ا اللجنة الوطنية املستقلة املعنية حبقوق اإلنسان علـى ختطـي مـشاكلها الداخليـة، إذ يـتعني عليهـ                  
ــة املؤســسة املــستقلة األوىل يف البلــد الــيت تعــىن حبقــوق       ــها احلامســة لتعمــل مبثاب ــؤدي واليت أن ت

 دورهـا احملـوري يف رسـم اخلطـوات الـيت مـن شـأهنا أن تـؤدي إىل              اإلنسان، باإلضـافة إىل تـويل     
  .ات جلنة تقصي احلقائق واملصاحلةتنفيذ توصي

جنمــت عــن األزمــة الــيت جــاءت  األمن، الــيت حالــة الالجــئني واملــسائل املتعلقــة بــ ومتثــل   - ٧٢
 ومـن األمـور  . ، حتـديات هامـة أمـام ليربيـا     الـيت أُجريـت يف كـوت ديفـوار      أعقاب االنتخابات  يف

 تقـدمي الـدعم املـايل للخطـة املنقحـة للعمـل اإلنـساين يف حـاالت الطـوارئ لتغطيـة                      البالغة األمهيـة  
ــة عــام    ــسانية حــىت هناي ــدفق الالجــئني اســتمرار  يف ضــوء ، ال ســيما٢٠١١االحتياجــات اإلن . ت

، النــــهج االســــتباقي الــــذي اتبعتــــه احلكومــــة يف معاجلــــة قــــضية املقــــاتلني        يــــشجعين اوممــــ
. يفـواريني املـشتبه بـأمرهم     اإلوأرحب بإنشاء مرفق خاص الحتجـاز املقـاتلني          ديفوار، كوت من

ون املكثـف بـني بعثـة       وأرحب أيضاً بالتعاون املتزايد بني حكوميت ليربيا وكوت ديفـوار، وبالتعـا           
التـصدي للتحـديات     مـن أجـل      .األمم املتحدة يف ليربيا وعملية األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار             

وأحث مجيع اجلهات املعنية على منـع نقـل األسـلحة وفـصل             . لحدود بني البلدين  العابرة ل األمنية  
  .تبه بأمرهم وفقاً للقانونالالجئني عن املقاتلني السابقني وكفالة معاملة املقاتلني السابقني املش

، واليـة بعثـة األمـم املتحـدة يف ليربيـا            )٢٠١٠ (١٩٣٨قـراره   يف  وجدد جملس األمن،      - ٧٣
ــول٣٠حــىت  ــغ    ٢٠١١ســبتمرب / أيل ــه يبل ــوام مــأذون ب ــراد العــسكريني   ٧ ٩٥٢، بق  مــن األف

ــشرطة  ١ ٣٧٥ و ــراد ال ــا    .  مــن أف ــة م ــة الوطني ــدرة املؤســسات األمني ــالنظر إىل أن ق ــت  وب زال
إىل دعم العملية االنتخابية وعمليات احلـدود وسـائر العمليـات األمنيـة،      املاسة  حمدودة واحلاجة   

ــؤرخ       ــاص املـ ــري اخلـ ــواردة يف تقريـ ــيات الـ ــإن التوصـ ــران١٠فـ ــه / حزيـ ــر ( ٢٠٠٩يونيـ انظـ
S/2009/299 (                     باإلبقاء علـى القـوام املـأذون بـه مـن عنـصري البعثـة العـسكري والـشرطي حلـني

وسـتوفد إىل ليربيـا بعثـة تقيـيم تقـين شـامل، بقيـادة             . تزال سارية   ال ٢٠١١م   انتخابات عا  إمتام
إدارة عمليات حفظ السالم، بعد تـويل احلكومـة القادمـة مهامهـا، مـن أجـل تقـدمي مقترحـات                     

تخفـيض قـوام البعثـة، مبـا يف ذلـك مواصـلة ختفـيض العنـصر                 لمفصلة بالنسبة للمراحل الالحقـة      
عراضـاً شـامالً للتقـدم احملـرز حنـو تنفيـذ النقـاط املرجعيـة الـيت               وسيـشمل التقيـيم است    . العسكري

سـُيجرى بالتـشاور الوثيـق مـع حكومـة ليربيـا            كمـا   وضعت من أجل نقل املسؤوليات األمنية،       
وسأوايف جملـس األمـن مبقترحـايت املتعلقـة باملراحـل الالحقـة             . ومجيع اجلهات املعنية ذات الصلة    

، يف تقريـر خـاص حيتـوي     ٢٠١٢يات األمنيـة يف بدايـة عـام         تخفيض قوام البعثة ونقل املـسؤول     ل
وعليـه، أوصـي جملـس األمـن بـأن ميـدد            . على ما ختلص إليه بعثـة التقيـيم مـن نتـائج وتوصـيات             
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، وبـأن  ٢٠١٢سـبتمرب  / أيلـول ٣٠والية بعثة األمم املتحدة يف ليربيـا لفتـرة سـنة واحـدة، حـىت         
مــايو / أيــار٣٠ حبلــول ،املــأذون بــهلــشرطة، مــن األفــراد العــسكريني وأفــراد ايــستعرض قوامهــا 

  .، بناًء على النتائج اليت ختلص إليها بعثة التقييم التقين املذكورة أعاله٢٠١٢
 أن أعــرب عــن خــالص امتنــاين ملمــثليت اخلاصــة يف ليربيــا، إلــني مارغريتــه وختامــاً، أود  - ٧٤

ــدنيني والعــسكريني إلســهامهم يف اجل    ــة امل ــراد البعث ــوي، وأف ــسالم  هــود الل ــد ال ــة إىل توطي رامي
 أيضا أن أشكر مجيـع البلـدان املـسامهة بقـوات وبـشرطة، واجلماعـة االقتـصادية                  وأود. ليربيا يف

لــدول غــرب أفريقيــا، واالحتــاد األفريقــي، وفريــق االتــصال الــدويل لليربيــا، ووكــاالت األمــم     
ــة واملتعـــددة األطـــ    ــة الثنائيـ ــا، واجلهـــات املاحنـ ــناديقها وبراجمهـ راف، واملنظمـــات املتحـــدة وصـ

احلكوميــة الدوليــة واحملليــة، علــى التزامهــا باحلفــاظ علــى الــسالم ودعــم التنميــة يف ليربيــا     غــري
  .وإسهامها يف ذلك
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  املرفق

  قوام األفراد العسكريني وأفراد الشرطة : بعثة األمم املتحدة يف ليربيا    
    )٢٠١١أغسطس /آب ١يف (    

  العنصر العسكري

  البلد
املراقبـــــــــــــون 

  العسكريون 
ــباط  ضـــــــــــــــ

  اجملموع  أفراد القوات  األركان
أفــــراد وحــــدات 

  لةشرطة املشكَّال
 أفــراد الــشرطة

  املدنية

 ١١  ٤ صفر صفر ٤ حتاد الروسياال

 صفر  ١٢ صفر ٤ ٨  إثيوبيا

 ١٣  صفر صفر صفر صفر األرجنتني

 ١٣ ٢٤٠ ١٢٣ ١١٤ ٥ ٤ األردن

 صفر  ٣ صفر ١ ٢ إكوادور

فرص صفر أملانيا  ٥  صفر صفر 

 صفر  ١ صفر صفر ١ إندونيسيا

 صفر  صفر صفر صفر صفر أوروغواي

 ٦  صفر صفر صفر صفر أوغندا

 ١٨  ٢٧٩ ٢٧٥ ٢ ٢ أوكرانيا

 صفر  ٣ صفر ١ ٢ باراغواي

 ٢٤  ٩٥٩ ٢ ٩٤٢ ٢ ١٠ ٧ باكستان

 صفر  ٢ صفر ٢ صفر الربازيل

 صفر  ٢ صفر صفر ٢ بلغاريا

 ١٦  ٤٥٤ ١ ٤٣٣ ١ ٧ ١٤ بنغالديش

 صفر  ٣ صفر ١ ٢ بنن

 ١٢  صفر صفر صفر صفر البوسنة واهلرسك

 ٣  ٢ صفر صفر ٢ بولندا

 صفر  ٣ صفر ١ ٢ ) املتعددة القوميات-دولة (بوليفيا 

 صفر  ٤ صفر ٢ ٢ بريو

 ٢٦  صفر صفر صفر صفر تركيا

 صفر  ٣ صفر ١ ٢ توغو

 ١      جامايكا

 صفر  ٢ صفر صفر ٢ اجلبل األسود

 ٤  صفر صفر صفر صفر اجلمهورية التشيكية
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  العنصر العسكري

  البلد
املراقبـــــــــــــون 

  العسكريون 
ــباط  ضـــــــــــــــ

  اجملموع  أفراد القوات  األركان
أفــــراد وحــــدات 

  لةشرطة املشكَّال
 أفــراد الــشرطة

  املدنية

 صفر  ٢ صفر ١ ١ مجهورية كوريا

 صفر  ٢ صفر صفر ٢ مجهورية مولدوفا

 صفر  ٥ صفر ٢ ٣ الدامنرك

 ٣  صفر صفر صفر صفر رواندا

 صفر  ٢ صفر صفر ٢ رومانيا

 ٢٥  ٣ صفر صفر ٣ زامبيا

 ٣٧  ٢ صفر صفر ٢ زمبابوي

رصف  صفر صفر صفر صفر ساموا  

 ١٣  صفر صفر صفر صفر سري النكا

 ١  ٢ صفر صفر ٢ السلفادور

 صفر  ٢ صفر ١ ١ السنغال

 ١٣  صفر صفر صفر صفر السويد

 ٣      سويسرا

 ٦  ٤ صفر صفر ٤ صربيا

 ١٧  ٥٦٦ ٥٥٨ ٦ ٢ الصني

 ١٨  ١ صفر صفر ١ غامبيا

 ٢٠  ٧١٦ ٧٠٠ ٧ ٩ غانا

 صفر  ١ صفر ١ صفر فرنسا

 ٣٠  ١١٨ ١١٥ ١ ٢ الفلبني

 صفر  ٢ صفر ٢ صفر فنلندا

 ٢٨  صفر صفر صفر صفر فيجي

 ٢  ٣ صفر صفر ٣ قريغيزستان

 صفر  ٢ صفر ٢ صفر كرواتيا

 ١٨  صفر صفر صفر صفر كينيا

 صفر  ١ صفر صفر ١ مايل

 صفر  ٦ صفر صفر ٦ ماليزيا

 ٤  ٥ صفر صفر ٥ مصر

 صفر  ١٥٠ ١٤٨ ٢ صفر منغوليا

 ٤  ٤ صفر ٣ ١ ناميبيا

 ٩  صفر صفر صفر صفر النرويج
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  العنصر العسكري

  البلد
املراقبـــــــــــــون 

  العسكريون 
ــباط  ضـــــــــــــــ

  اجملموع  أفراد القوات  األركان
أفــــراد وحــــدات 

  لةشرطة املشكَّال
 أفــراد الــشرطة

  املدنية

 ١٤ ٢٤٠ ٢٠ ١٥ ٣ ٢ نيبال

 صفر  ٢ صفر صفر ٢ النيجر

 ١٩ ١٢٠ ٥٧٤ ١ ٥٥٣ ١ ٩ ١٢ نيجرييا

 ٣ ٢٤٣ صفر صفر صفر صفر اهلند

 ١١  ٩ صفر ٥ ٤ الواليات املتحدة األمريكية

 ٦  ١ صفر ١ صفر اليمن

 ٤٥٦ ٨٤٣ ٠٦٤ ٨ ٨٥٣ ٧ ٨٣ ١٢٨  اجملموع 
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  خريطة    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


	التقرير المرحلي الثالث والعشرون للأمين العام بشأن بعثة الأمم المتحدة في ليبريا
	* أُعيـد إصدارها لأسباب فنية في 18 آب/أغسطس 2011.
	أولا - مقدمة
	1 - مدّد مجلس الأمن في قراره 1938 (2010)، ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبريا حتى 30 أيلول/سبتمبر 2011، وطلب إليّ أن أقدم تقريرا عن التحضيرات للانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2011 وعن التقدم المحرز في إنجاز النقاط المرجعية الأساسية، بما في ذلك إعداد خطة انتقالية مشتركة من أجل نقل المسؤولية عن الأمن الداخلي من البعثة إلى السلطات الوطنية المناسبة. ويعرض هذا التقرير لآخر المستجدات الرئيسية التي حدثت منذ أن قدَّمت تقريري المؤرخ 14 شباط/فبراير 2011 (S/2011/72) ويتضمن توصياتي بشأن تجديد ولاية البعثة.
	ثانيا - التطورات الرئيسية
	ألف - الحالة السياسية
	2 - أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، هيمنت على التطورات السياسية أنشطة الأحزاب السياسية المتعلقة بالتحضير للاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة المقرر إجراؤهما في 23 آب/أغسطس و 11 تشرين الأول/أكتوبر على التوالي. وبالرغم من عدد من حالات الاندماج بين الأحزاب، بما في ذلك إضافات إلى حزب الوحدة، ومن بين أعضائه الرئيسة إيلن جونسون سيرليف، ظل المشهد السياسي مائعا ومتجزئا واقترن ذلك بتغييرات مهمة من حيث الولاء الحزبي. واعتبارا من 1 آب/أغسطس قام 18 كيانا من الكيانات السياسية المسجلة وعددها 32 كيانا بانتخاب مرشحيها الرئاسيين. ومن بين الأحزاب الرئيسية الموجودة منذ عام 2005، أكد حزب الوحدة أن الرئيسة جونسون سيرليف مرشحته للرئاسة كما أكد أن جوزيف بواكاي نائب الرئيس سيكون مرشحه لمنصب نائب الرئيس؛ وانتخب حزب الحرية تشارلز برامسكين وفرانكلين سياكور عضو مجلس الشيوخ عن مقاطعة بونغ كمرشحين لمنصبي الرئيس ونائب الرئيس؛ وانتخب المؤتمر من أجل التغيير الديمقراطي ونستون توبمان مرشحه للرئاسة وجورج ويا الذي كان مرشحه للرئاسة عام 2005 مرشحا له كنائب للرئيس. ومن المقرر أن تعلن لجنة الانتخابات الوطنية في 22 آب/أغسطس قائمة مؤقتة بالمرشحين للمقاعد التشريعية وعددها 88 مقعدا التي يجري التنافس عليها.
	3 - وواصلت اللجنة الاستشارية المشتركة بين الأحزاب توفير منبر مهم لمعالجة القضايا الأساسية الناشئة في ما بين الأحزاب السياسية وبين لجنة الانتخابات الوطنية بما في ذلك طرائق إجراء الانتخابات. وتم التوصل في إطار اللجنة إلى اتفاق لبدء فترة الحملة السياسية في 5 تموز/يوليه عوضا عن 18 آب/أغسطس. وبالرغم من ذلك لا تزال توجد أوجه خلاف في ما بين بعض الأحزاب ولجنة الانتخابات الوطنية فيما يتعلق بالإطار القانوني للانتخابات مما قد يهدد الإطار الزمني للانتخابات إذا ظلت أوجه الخلاف هذه دون تسوية. وقد اتخذ أحد الأحزاب إجراء قانونيا لوقف عملية تحديد المناطق الانتخابية استنادا إلى مبررات دستورية، ولو أن المحكمة العليا لم توافق على الالتماس. ورُفعت دعوى أخرى لم يصدر بشأنها حكم حتى الآن، للطعن في تشكيل لجنة الانتخابات الوطنية؛ وقد التُمس إصدار أمر قضائي لوقف عقد الاستفتاء استنادا إلى مبررات دستورية، بيد أنه لم يصدر حكم بهذا الصدد. وقد كثّفت ممثلتي الخاصة مساعيها الحميدة لإشراك الأطراف السياسية في حوار شامل من أجل التوصل إلى فهم مشترك بشأن هذه القضايا العالقة، بما في ذلك تفسير المادة 91 من الدستور، بشأن العتبة اللازمة لإجراء استفتاء لتعديل الدستور.
	4 - وفي الوقت ذاته، أُحزر تقدم ضئيل في عملية المصالحة الوطنية منذ قدّم الرئيس تقريره الفصلي الثالث عن تنفيذ توصيات لجنة الحقيقة والمصالحة إلى الهيئة التشريعية في كانون الثاني/يناير. وطبقا لتوجيه الرئيس، من المتوقع أن تضطلع اللجنة الوطنية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان بمسؤوليات أكبر فيما يتعلق بالتوصيات، بما في ذلك إعداد خارطة طريق للمصالحة الوطنية ووضع برنامج الاعتراف والمغفرة، وهي آلية يتسنى بها لمرتكبي الجرائم التماس العفو العام. وإلى الآن لم يحدث تقدم ملموس تجاه تنفيذ برنامج الاعتراف والمغفرة، بالرغم من البيان الذي أصدره الرئيس في حزيران/يونيه من أنه سيُنفذ في الشهور المقبلة.
	بـاء - الحالة الأمنية
	5 - ظلت الحالة الأمنية في ليبريا مستقرة بصفة عامة وإن بقيت هشة، وقد شكّل الأثر الناجم عن الحالة في كوت ديفوار في منطقة الحدود الليبرية بالاقتران مع التوترات والمنازعات الإثنية والمجتمعية المستمرة بشأن الأراضي وموارد أخرى، تحديات أمنية كبيرة. وما زالت فرص العمل وكسب العيش المحدودة وخاصة فيما بين الشباب، عوامل أساسية تؤثر في الأمن، بينما لا تزال تسود الجرائم الخطيرة والأنشطة غير القانونية الأخرى.
	6 - وكما أشرت في تقريري الأخير عن عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار المؤرخ 24 حزيران/يونيه 2011 (S/2011/387)، شكَّل تدفق المقاتلين الإيفواريين والمواطنين الليبريين الذين كانوا يقاتلون في كوت ديفوار إلى ليبريا تهديدا أمنيا كبيرا تعمل الحكومة والبعثة على التصدي له. وفي نيسان/أبريل، اعتقل موظفو الأمن الحكوميون أحد بارونات الحرب الليبريين السابقين زُعم أنه كان يقاتل في كوت ديفوار. وأثناء استجوابه، أفاد بأن مقاتلين آخرين قد عادوا إلى ليبريا عن طريق نقاط عبور حدودية غير رسمية. وقد أبدت الحكومة نيتها في ملاحقة الليبريين الذين قاتلوا في كوت ديفوار، وأُلقي القبض على حوالي 20 منهم حتى الآن، ولو أنه قد أُطلق سراح معظمهم بسبب الافتقار إلى الأدلة، و/أو ضُعف القضايا التي قدمها الادعاء.
	7 - وفي حزيران/يونيه، أُدخل 88 ممن اشتُبه في أنهم من المقاتلين الأيفوريين، والذين احتُجزوا في سجن محلي بعد عبور الحدود في مقاطعة ماريلاند في نيسان/أبريل، إلى مرفق خاص في مقاطعة بونغ. وأفادت التقارير بدخول مجموعة مختلطة يشتبه في أنها من المقاتلين، من بينهم أكثر من 90 من المواطنين الإيفواريين، مقاطعة ريفر غي في أيار/مايو، وفي 14 حزيران/يونيه، استعادت وكالات الأمن الليبرية عددا كبيرا من الأسلحة والذخائر من مخبأ في مقاطعة ريفر غي، يُعتقد أنها أُخفيت بواسطة هذه المجموعة. ودمّرت البعثة الأسلحة والذخيرة في تموز/يوليه وأُلقي القبض على 37 شخصا فيما يتعلق بهذا المخبأ.
	8 - وظلت التوترات المتعلقة بالمنازعات حول الأراضي تشكل تهديدات خطيرة لاستقرار ليبريا على المدى الطويل. وفي آذار/مارس، وعلى إثر تجدد نزاع طال أمده، فيما بين المقاطعات بشأن الأراضي، قام حوالي 50 شخصا مسلحين بالخناجر والبنادق الوحيدة الماسورة، وزُعم أنهم من مقاطعة ماريلاند، بمهاجمة قرية في مقاطعة غراند كرو، وأضرموا النار في منزلين. وتدخلت الشرطة الوطنية والبعثة وأمكنهما السيطرة على الوضع. وفيما بعد نُشر ضباط من وحدة مواجهة حالات الطوارئ التابعة للشرطة الوطنية الليبرية من أجل المحافظة على السلم.
	9 - وظلت المنازعات العمالية أيضا تسبب حوادث أمنية، ويرجح أن تزيد نظرا لنمو المزارع الكبيرة وصناعات الأخشاب والصناعات الاستخراجية. وفي 26 أيار/مايو، توجه ثلاثون عاملا من شركة كافالا للمطاط في مقاطعة ماريلاند إلى محكمة الصلح حيث كان من المقرر أن يمثُل أربعة من زملائهم العمال إثر القبض عليهم. وبينما هم في طريقهم إلى المحكمة، حاولت عناصر من وحدة مواجهة حالات الطوارئ التابعة للشرطة الوطنية الليبرية إيقافهم. وأثناء المواجهة التي نجمت عن ذلك، أطلقت الوحدة النار على أحد العمال فأردته قتيلا. وقامت مجموعة من السكان على إثر ذلك، بإحراق مبنيين من مباني المزرعة. وقد نُشرت الشرطة الوطنية الليبرية والبعثة في مسرح الحادث وأمكنهما السيطرة على الحالة. وفي آذار/مارس، تصاعدت الاحتجاجات في منروفيا بشأن متأخرات مرتبات المعلمين وتطورت إلى صدامات عنيفة بين الطلبة وضباط وحدة دعم الشرطة المدنية الليبرية، مما أسفر عن إغلاق مدارس المدينة مؤقتا.
	10 - وما زالت التوترات الإثنية تبعث على القلق. ففي حزيران/يونيه، حدثت مشادة بين أفراد من جماعتي مانو وكران الإثنيتين في قرية سواكن، بمقاطعة غراند غيده، وأسفرت عن قيام مجموعة من حوالي 20 فردا من أفراد مجموعة كران الإثنية بمهاجمة وتدمير العديد من المساكن، ونهبت ممتلكات أفراد مجموعتي مانو وغيو الإثنيتين. وتصدى مسؤولو الأمن الليبيريون ومسؤولو البعثة لذلك واستعادوا الهدوء.
	11 - وأفادت تقارير بوقوع ست حوادث عنف من جانب الغوغاء ضد سلطات السلطة والبنية الأساسية، في تلك الفترة. ففي أيار/مايو، أسفر حادث مروري بين مركبة تابعة للبعثة ودراجة نارية أجرة عن صدامات عنيفة بين الغوغاء والشرطة الوطنية وتدمير مركز للشرطة بواسطة النيران في ساكلابيا بمقاطعة نيمبا.
	جيم - الحالة الاقتصادية
	12 - بلغ النمو الاقتصادي 5.6 في المائة في عام 2010، أي أدنى قليلا من المعدل المتوقع وهو 6.3 في المائة. ويتوقع أن يكون معدل النمو 6.8 في المائة في عام 2011. واستمرت صادرات السلع الأساسية في التحسن، كما أسهم التوسع المتواضع لقطاع الخدمات والزيادات في الاستثمار المباشر الأجنبي، في الصناعات الاستخراجية بصورة رئيسية، في النمو الاقتصادي. وفي أيار/مايو، قدمت الحكومة مشروع الميزانية الوطنية مقداره 458.9 مليون دولار للسنة المالية 2011/2012، أي بزيادة بنسبة 26 في المائة عن ميزانية السنة السابقة. وبالرغم من بلوغ نقطة الإنجاز للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون في حزيران/يونيه 2010، والتي خفضت رصيد الدين للبلد بصورة كبيرة، لم تحصل الحكومة إلا القليل من القروض التساهلية.
	13 - ومن المتوقع أن يكون التضخم أعلى في عام 2011، ليبلغ 8.1 في المائة، مقارنة بـ 7.2 في المائة في عام 2010، مما يعكس ضعف ليبريا إزاء الزيادات في الأسعار العالمية للوقود والأغذية، حيث أنها تستورد حوالي ثلثي إمداداتها من الأغذية. وقد توصلت دراسة استقصائية حديثة إلى أن الأسعار المحلية للسلع الأساسية ولا سيما الأرز، قد ارتفعت بمعدل متوسط يزيد على 30 في المائة على مدى الشهور الستة الأخيرة. كذلك قدرت دراسة استقصائية لقوة العمل عام 2010، أن 77 في المائة من الليبريين العاملين كانوا يعملون في وظائف غير ثابتة، ولا يمكنهم الاعتماد على الاستحقاقات الأساسية أو على الأمن الوظيفي.
	14 - وعلى إثر القرار الذي اتخذته الحكومة بتمديد استراتيجية الحد من الفقر من حزيران/يونيه إلى كانون الأول/ديسمبر 2011، ما برحت الاستعدادات جارية لوضع إطار لبرنامج خلف. وأنشئت بقيادة وزارة التخطيط والشؤون الاقتصادية ولجنة الحوكمة 15 مجموعة عمل قطاعية لاستعراض تنفيذ استراتيجية الحد من الفقر، وإصدار خرائط طريق قطاعية لمواصلة تنمية القطاعين الاقتصادي والاجتماعي وقطاع البنية الأساسية، بحيث يصب ذلك في المرحلة الثانية من استراتيجية الحد من الفقر، مما يشكّل في نهاية المطاف جزءا من مشروع الرؤية الصاعدة في ليبريا لعام 2030.
	دال - الحالة الإقليمية
	15 - سببت الأزمة التي أعقبت الانتخابات في كوت ديفوار تحديات أمنية وإنسانية كبيرة لليبريا. وكما هو مبين في الفقرتين 6 و 7 أعلاه، ظل استمرار وجود الميليشيات والعناصر المسلحة الأخرى في غرب كوت ديفوار والمناطق الحدودية يشكل تهديدا للمنطقة دون الإقليمية بأسرها، ولا سيما ليبريا. وتعمل الحكومة، بدعم من بعثة الأمم المتحدة في ليبريا، على زيادة دورياتها وتواجدها على طول الحدود الإيفوارية لرصد الحالة وتوفير الردع، بيد أنه يصعب رصد الحدود التي يبلغ طولها 700 كلم. وقد كثّفت بعثة الأمم المتحدة في ليبريا وعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار التعاون بينهما، وشمل هذا التعاون إعادة إطلاق الأنشطة المشتركة على الحدود في إطار ”عملية مايو“، وعقد المزيد من الاجتماعات المشتركة، وتنسيق الدوريات البرية والجوية، وإضفاء الطابع المؤسسي على تبادل المعلومات، بما في ذلك عن طريق تعيين موظفي اتصال في الوحدات المجاورة عبر الحدود. وأوفدت بعثة الأمم المتحدة في ليبريا وعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار بعثة تقييم مشتركة إلى غرب كوت ديفوار في حزيران/يونيه. وبالإضافة إلى ذلك، انخرطت حكومتا ليبريا وكوت ديفوار في مناقشات بشأن أمن الحدود، بما في ذلك المناقشات التي جرت يوم 9 تموز/يوليه في إطار الزيارة الرسمية التي أجراها وفد برئاسة رئيس وزراء كوت ديفوار إلى مونروفيا. وعُقد مؤتمر قمة استثنائي لاتحاد نهر مانو في مونروفيا في 17 تموز/يوليه، ونوقشت فيه، بالإضافة إلى قضايا أخرى، قضية التعاون الأمني عبر الحدود، وتَقرَّر إنشاء لجنة تقنية لتنسيق قضايا أمن الحدود في المنطقة على نحو أفضل.
	16 - ويجري عن كثب رصد التوترات المتجددة مع غينيا. وأدت الصدامات العنيفة في أيار/مايو بين أعضاء من جماعتي كبيله وماندينغو الإثنيتين في مدينة غالاكباي بالقرب من الحدود الليبرية إلى تدفق الغينيين داخل ليبريا، وبشكل رئيسي من جماعة كبيله الإثنية. وبحلول 1 آب/أغسطس، قدرت وكالة اللاجئين الليبريين أن ما يزيد عن 000 3 غيني قد لجأوا إلى العديد من مدن الحدود في مقاطعة بونغ في ليبريا. وفي ذات الوقت، واصلت حكومة ليبريا والبعثة خلال تلك الفترة القيام بعمليات حدودية مشتركة مع حكومتي غينيا وسيراليون.
	17 - وظلت ليبريا عرضة للاتجار بالمخدرات. وتعبر المخدرات الشديدة المفعول، بما فيها الهيروين والكوكايين، من خلال ليبريا بكميات محدودة. كما يزدهر الإنتاج المحلي من الماريوانا، ويُعتقد أنه يحل محلّ الأنشطة الزراعية الأخرى في العديد من المناطق، وتعبر كميات كبيرة منه إلى البلدان المجاورة. وترد أيضاً أخبار عن الاتجار بالبشر باستخدام طرق مماثلة. وفي شهر أيار/مايو، انضمت الحكومة إلى مبادرة ساحل غرب أفريقيا، وهي إطار يضم العديد من أصحاب المصلحة لتنفيذ خطة العمل الإقليمية للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لمعالجة المشكلة المتفاقمة المتمثلة في الاتجار غير المشروع بالمخدرات والجريمة المنظمة في غرب أفريقيا؛ وفي تموز/يوليه، بدأت وحدة الجريمة العابرة للحدود التابعة للشرطة الوطنية الليبرية عملياتها.
	هـاء - الحالة الإنسانية
	18 - وبنهاية شهر أيار/مايو، كان قد تم تسجيل أكثر من 000 180 لاجئ من كوت ديفوار في مقاطعات غران غيده وماريلاند ونيمبا وريفر غي. وبعد تحقُّق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من هذه الأرقام وعودة بعض اللاجئين، وبشكل رئيسي من مقاطعة نيمبا، قُدِّر عدد اللاجئين بـ 000 140 في نهاية شهر حزيران/يونيه. غير أن التدفقات استمرت إلى جنوب ليبريا وإن كان ذلك بوتيرة أقل، وبحلول 1 آب/ أغسطس، كان العدد الإجمالي للاجئين المسجلين يُقدّر بـ 000 160. وتمّ بناء مخيمات للاجئين في مقاطعتي نيمبا وماريلاند، ويجري تحويل المخيمات المؤقتة إلى مخيمات دائمة، كما يجري بناء مخيم جديد في غران غيده. غير أن الغالبية العظمى من اللاجئين ما زالوا يعيشون في مجتمعات حدودية نائية، مما يتعذر معه تقديم المساعدة لهم ويفرض ضغطاً على الموارد الشحيحة أصلاً في المجتمعات المضيفة. ولذلك، فإن الحكومة تشجّع اللاجئين على الانتقال إلى مخيمات للاجئين أو قرى في ليبريا بعيدة عن الحدود، وبالتالي تُعتبر أكثر أمانا. وأُطلقت خطة عمل منقّحة لحالات الطوارئ الإنسانية في 24 آذار/مارس، وتتضمن طلبا بتقديم 146.5 مليون دولار لدعم 000 150 لاجئ، وتمّ تمويل نسبة 50 في المائة منها. ونُقحت الخطة مرة أخرى لتغطي الاحتياجات الإنسانية لـ 000 160 من اللاجئين و 000 10 من الليبريين في المجتمعات المضيفة، مما يستلزم طلب ما مجموعه 166 مليون دولار لما تبقى من عام 2011.
	ثالثاً - تنفيذ الولاية
	ألف - الأعمال التحضيرية للانتخابات
	19 - استمدت الأعمال التحضيرية للاستفتاء والانتخابات زخما أكبر من تأكيد اللجنة الوطنية للانتخابات تاريخ 23 آب/أغسطس 2011 موعداً للاستفتاء على الدستور. وهناك أربعة تعديلات مقترحة على الدستور، تتصل ثلاثة منها بالانتخابات، وهي على النحو التالي: تغيير النظام الانتخابي من الأغلبية المطلقة إلى الأغلبية البسيطة في جميع الانتخابات باستثناء ما يتعلق بانتخاب الرئيس ونائب الرئيس؛ وتغيير موعد يوم الانتخابات من تشرين الأول/أكتوبر إلى تشرين الثاني/نوفمبر؛ وتعديل المادة التي تشترط إقامة المرشحين لمنصب الرئيس ونائب الرئيس من 10 إلى 5 سنوات متتالية في البلد قبل الانتخابات مباشرة. أما التعديل المقترح الرابع، فيتعلق برفع سن التقاعد الإلزامي لرؤساء القضاة إلى 75 عاماً. وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات تاريخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2011 موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ولو أن نتائج الاستفتاء قد تؤخر ذلك إلى 8 تشرين الثاني/نوفمبر. واختُتمت عملية تسجيل الناخبين في شباط/فبراير، ووفقا للجنة الوطنية للانتخابات، بلغ عدد الناخبين المسجلين قرابة 1.8 ملايين شخص، مما يمثل نحو 89 في المائة من العدد التقديري للسكان المؤهلين، وتشكل نسبة النساء فيما بينهم 49 في المائة. وحددت اللجنة الوطنية للانتخابات 000 5 حالة يُشتبه فيها بتسجيل القصّر.
	20 - وأطلقت اللجنة الوطنية للانتخابات حملة للتربية المدنية وتثقيف الناخبين في 5 نيسان/أبريل، وصممت عدداً من الأنشطة في إطار من الشراكة مع المجتمع المدني. وأيّدت بعثة الأمم المتحدة في ليبريا نشر المعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية من خلال البرامج الإذاعية وغيرها من أنشطة التوعية في المناطق الريفية. كما قامت اللجنة الوطنية للانتخابات وغيرها من الشركاء بتدريب أكثر من 400 امرأة من ذوات الطموح السياسي. ورغم التأخير في تحديد الدوائر الانتخابية نظرا لاستصدار أمر منع قضائي أمام المحكمة العليا يشكّك في دستورية تحديد الدوائر الانتخابية على أساس مشروع قانون العتبة المتصل بهذه الدوائر، تمكنت اللجنة الوطنية للانتخابات من إنجاز تحديد الدوائر الانتخابية على صعيد البلد، وأصدرت الخريطة النهائية في 8 تموز/يوليه. وتم الإبقاء على الجدول الزمني الانتخابي العام، وبدأت الترشيحات كما كان مقررا في 20 تموز/يوليه.
	21 - وقد دعمت ممثلتي الخاصة إعادة تنشيط فريق الاتصال الدولي لليبريا وغيره من المبادرات لدعم اللجنة الوطنية للانتخابات في الحوار الذي تجريه بين الأطراف، على النحو المبين في الفقرة 3 أعلاه. كما كثّفت بعثة الأمم المتحدة في ليبريا عملها مع السلطات الليبرية لتهيئة مناخ يفضي إلى إجراء انتخابات سلمية، وعززت رصدها للقضايا الانتخابية والقانونية والسياسية والإعلامية والأمنية وقضايا حقوق الإنسان للتخفيف من حدة التوترات، مع رصد الحملة السياسية عن كثب. ولضمان تكافؤ الفرص، تواصل إذاعة بعثة الأمم المتحدة في ليبريا إتاحة وقت بث متساوٍ لجميع الأطراف لمناقشة برامجهم السياسية؛ وزوّدت البعثة أفرقة المراقبة الوطنية بقوائم بشأن حقوق الإنسان للمساعدة في عملية الرصد خلال الفترات الانتخابية.
	22 - ونسقت بعثة الأمم المتحدة في ليبريا تقديم المساعدة الدولية للعملية الانتخابية من خلال فريق التنسيق مع المانحين، وتواصل بذل الجهود لحشد المانحين من أجل المساعدة على تخفيف العجز البالغ 4 ملايين دولار في الصندوق المشترك للتبرعات التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقامت البعثة أيضا ببناء قدرات مؤسسات الأمن الوطني في مجال التخطيط وتدريب الأفراد على توفير الأمن للانتخابات، رغم أن الحكومة لم تحدد بعد الموارد اللازمة لتغطية تكاليف تأمين الانتخابات. وفي الوقت نفسه، وضعت البعثة خطة أمنية وخطة للطوارئ لتوفير الدعم الأمني الفعال للسلطات الوطنية من أجل إجراء انتخابات سلمية.
	23 - ووضعت اللجنة الوطنية للانتخابات خطتها لتسليم المواد الانتخابية إلى دوائر الاقتراع البالغ عددها 780 1 دائرة، وطلبت من البعثة تقديم الدعم لها في مجال نقل المواد جواً إلى مقارّ القضاة التي يصعب الوصول إليها في 6 من المقاطعات البالغ عددها 15. وأوفدت البعثة موظفين انتخابيين من القضاة لدعم القضاة التابعين للجنة الوطنية للانتخابات في جميع المقاطعات. وسيمثل إجراء الاستفتاء وربما الجولة الأولى من الانتخابات في ذروة موسم الأمطار تحديا لوجستياً جسيما. ونظرا لأنه لا يمكن طبع أوراق الاقتراع إلا عند ظهور نتيجة الاستفتاء، ستكون الفترة الزمنية بين طباعة أوراق الاقتراع وتوزيعها ضيقة للغاية.
	بـاء - إصلاح قطاع الأمن
	1 - استراتيجية وهيكل الأمن الوطني

	24 - دعا أصحاب المصلحة المعنيين إلى إصدار تشريعات رئيسية تتصل بقطاع الأمن قبل انتهاء الدورة التشريعية الحالية. وعقدت لجنة الأمن التابعة لمجلس النواب جلسة علنية بشأن مشروع قانون إصلاح الأمن القومي والاستخبارات في 11 أيار/مايو، وأُدرج عدد من المقترحات في مشروع القانون في إطار جلسة الاستماع، بما في ذلك مادة تنص على الإبقاء، بشكل ما، على إدارة إنفاذ قوانين مراقبة المخدرات، التي كان من المقرر أصلا حلها وإدماج أنشطتها في الشرطة الوطنية الليبرية.
	25 - وبدأ الصندوق الاستئماني للعدالة والأمن التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي جرى توسيع نطاق اختصاصه مؤخراً ليشمل تقديم الدعم لمؤسسات العدالة، وصندوق بناء السلام يضطلعان بدور هام في دعم نمو قطاع الأمن، ولا سيما عمل الشرطة الوطنية الليبرية وغيرها من مؤسسات العدالة. وفي حين يموّل صندوق بناء السلام تطوير التنمية في مركز غبارنغا للعدالة والأمن، ما برح الصندوق الاستئماني للعدالة والأمن التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقدم الدعم للدوائر الوطنية للشرطة والهجرة والسجون والسلطة القضائية من خلال دعم التدريب والتنقل والهياكل الأساسية الحيوية. وقد أحرزت الحكومة تقدما متواضعا في زيادة مخصصات قطاع الأمن في الميزانية العامة للفترة 2011-2012، رغم أن مسألة التكاليف المتكررة ما زالت تشكل تحديا. وأخذت الحاجة إلى زيادة الدعم لقطاع الأمن، ولا سيما الشرطة الوطنية الليبرية، تصبح أكثر وضوحا في ضوء العملية الانتقالية المقبلة للبعثة. وفيما يتعلق بتشجيع تعزيز الرقابة والمساءلة، شُرع في استعراض قدرة اللجان الأمنية التشريعية.
	2 - القوات المسلحة الليبرية

	26 - يبلغ القوام الحالي للقوات المسلحة الليبرية 012 2 فرداً، يشملون وحدات المشاة والوحدات الهندسية ووحدات الشرطة العسكرية، بالإضافة إلى وحدة خفر السواحل التي تضم 51 فردا مجهزين بأربع سفن. وواصل خمسون موجِّهاً عسكرياً من الولايات المتحدة الأمريكية دعم بناء قوة محترفة وقادرة، بما في ذلك تنمية قدرات أركان الجيش لتولي مسؤوليات قيادية أكبر. وقد نفذ الجيش خطته السنوية للتدريب للفترة 2010-2011، التي تُوِّجت بتنفيذ اثنين من التمارين الميدانية على مستوى الكتائب بدعم من بعثة الأمم المتحدة في ليبريا في نيسان/أبريل 2011، بالإضافة إلى مجموعة من البرامج التدريبية لإعداد الجيش للاضطلاع بمهام حفظ السلام التي يُحتمل أن يتولاها في المستقبل. ونجح الجيش في تنفيذ عدد من العمليات المشتركة، بما في ذلك عملية معقدة جرت بالتعاون مع المؤسسات الأمنية الأخرى ووزارة الداخلية والبعثة في حزيران/يونيه، لنقل المشتبه بأنهم من المقاتلين السابقين من كوت ديفوار في جميع أنحاء البلاد إلى معسكر الاحتجاز الذي حددته الحكومة. ونفّذ خفر السواحل أيضاً عمليات مشتركة مع الدوريات البحرية الجوية للبعثة في الممرات المائية الساحلية لكشف الأنشطة البحرية غير المشروعة والإبلاغ عنها.
	27 - ولئن كانت التقديرات تشير إلى أن الجيش سيبدأ العمل بكامل طاقته عام 2012، فعلى الأرجح سيؤخر عدد من العوامل، منها عدم كفاية المعدات والتأخر في شراء أصول جديدة والتأخير المستمر في المصادقة على استراتيجية الدفاع الوطني، بلوغ الجيش مركز التشغيل الكامل، حتى عام 2014 على الأقل. غير أن الأنشطة والعمليات التي تم الاضطلاع بها حتى الآن أظهرت قدرة تشغيلية متنامية.
	28 - ولا تزال تثير القلق حوادث سوء الانضباط من جانب أفراد القوات المسلحة الليبرية، بما في ذلك مضايقة المدنيين، ووقوع اشتباكات مع الشرطة الوطنية أسفر أحدها عن مقتل ضابط شرطة، والأنشطة الإجرامية.
	3 - الشرطة الوطنية الليبرية

	29 - نشأت تحديات كبيرة أمام جهود التصدي للحالة على طول الحدود بين ليبريا وكوت ديفوار والتخطيط للانتخابات، والتي بذلتها الشرطة الوطنية الليبرية، كمنظمة تعمل بما يفوق طاقتها، ولا تزال تطور قدرتها المؤسسية. وشاركت وحدة مواجهة حالات الطوارئ التابعة للشرطة الوطنية الليبرية إلى جانب ضباط شرطة آخرين في العمليات الحدودية بالتعاون مع وكالات الأمن الأخرى، وبدعم من بعثة الأمم المتحدة في ليبريا، مما أتاح فرصة فريدة لاختبار قدرات وكالات الأمن الوطني. وفي حين أظهرت الشرطة الوطنية قدرة متزايدة على تنفيذ العمليات المعقدة، كشفت تلك العمليات أيضاً عن ثغرات لوجستية مقلقة وثغرات على صعيد القدرات. وبوجه خاص، لا يزال التنقل يطرح مشكلة رئيسية ويؤثر على قدرة الشرطة الوطنية على الانتشار بسرعة عبر أنحاء البلد، بينما تواصل البعثة تقديم الدعم الجوي واللوجستي. وتهيَّأت الشرطة الوطنية أيضاً لتولي الدور الأمني الرئيسي خلال عمليتي الاستفتاء والانتخابات.
	30 - وفي ضوء عملية التخطيط للمرحلة الانتقالية وتطورات الحالة الأمنية على طول الحدود، عملت البعثة مع الشرطة الوطنية الليبرية على إعادة ترتيب أولويات المشاريع في خطتها الاستراتيجية. وبات خمسة وعشرون من المشاريع ذات الأولوية على وشك الإنجاز، وترتب عليها فعلاً أثر على النُظم التأسيسية والهيكلية، كإدارة أساطيل المركبات وتدابير المساءلة بخصوص المركبات. وجرى الانتهاء تقريباً من وضع خطة لإنشاء القوة العاملة اللازمة لتحديد الاحتياجات من الموظفين وهياكل الرتب على نحو رشيد، مع مراعاة الاحتياجات المتغيرة بما يشمل موظفي المقار الإقليمية.
	31 - وواصلت أكاديمية تدريب الشرطة الوطنية تدريب ضباط الشرطة الجدد، بدعم من البعثة والجهات المانحة. وفي 1 آب/أغسطس، بلغ عدد الضباط في الشرطة الوطنية الليبرية 153 4 ضابطاً، بمن فيهم 620 ضابطاً من وحدة دعم الشرطة و 322 ضابطاً من وحدة مواجهة حالات الطوارئ. ويلبِّي القوام الإجمالي لوحدة دعم الشرطة البالغ 620 فرداً الهدف الاستراتيجي المتمثل في الانتهاء من تدريب 600 ضابط بحلول موعد الانتخابات، مع العلم أن الخريجين الجدد لم يبدأوا العمل بعد بأداء كامل لافتقارهم للمعدات والدعم اللوجستي. وعموماً، يبلغ تمثيل المرأة في قوة الشرطة نسبة 16 في المائة.
	32 - ويستمر تطوير مكتب شؤون الهجرة والتجنُّس. وبالإضافة إلى الانتهاء من صوغ عدد من الوثائق التي تحدد دعائمه المؤسسية، ينشط المكتب على طول حدود كوت ديفوار، مما يلقي الضوء على التحديات الجسيمة التي ما زال يواجهها. وهو يتلقى دعماً من الصندوق الاستئماني للعدل والأمن بهدف تعزيز قدراته، بينما يجري حالياً اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستضافة موظفي الهجرة في مركز غبارنغا، وبالتالي إتاحة قاعدة عمليات أمامية فعالة.
	جيم - المؤسسات القضائية والقانونية والإصلاحية
	33 - ما برح تعزيز التنسيق والتعاون داخل قطاع العدل وبين قطاعي العدل والأمن مستمرا. وضم معتكف مشترك للسلطة القضائية ووزارة العدل في شباط/فبراير، وحلقة عمل لاحقة معنية ببناء السلام أصحاب المصلحة الرئيسيين لترتيب أولويات الاحتياجات بغرض تحسين إقامة العدل. واستمرت البعثة تركز على تعزيز قدرة مؤسسات وآليات سيادة القانون، مقدمة الدعم للجهود المبذولة لتحسين إقامة العدل والوصول إليه، وإرشاد الجهات الفاعلة الرئيسية في قطاع العدالة.
	34 - وتواصل فرقة العمل المعنية بالحبس الاحتياطي، تحت قيادة الحكومة، بذل الجهود لمعالجة التأخيرات في نظام العدالة الجنائية، وقد وضعت خطة عمل بهذا الخصوص. وأُعد مشروع قانون بشأن إصلاح قانون هيئة المحلفين للتعجيل بتجهيز القضايا الجنائية قبل عرضها على الهيئة التشريعية. كما أُنجز تقييم للنظم الحالية لحفظ السجلات في المحاكم ومكاتب المدعين العامين، ووُضعت تصاميم موحَّدة جديدة لتحسين تتبُّع القضايا. وعلاوة على ذلك، تخرَّج في حزيران/يونيه 61 قاضياً من غير المحامين من برنامج تدريب القضاة المحترفين التابع للمعهد القضائي، مما من شأنه أن يزيد كفاءة نظام العدالة الجنائية ولا سيما في المناطق الريفية. ورغم عدم عقد المشاورات المرتقبة بشأن مواءمة نظامي العدل الرسمي والعدل العرفي حتى الآن، فإن المسألة ما زالت مدرجة في جدول أعمال الحكومة، فيما تتواصل الأنشطة ذات الصلة ومنها تقييم النظام القبلي لمحاكم المحافظين.
	35 - ورغم هذه التطورات الإيجابية، ما زالت تحديات كبيرة تقف وراء بطء التقدم في قطاع العدل، ولا سيما النقص في القدرات البشرية والهياكل الأساسية والمعدات؛ والأطر القانونية القديمة؛ والاعتماد على التمويل من الجهات المانحة. ومن الأمثلة على ذلك مشروع لتتبع حالات العنف الجنسي على مدى سنة واحدة عن طريق نظام العدالة الجنائية، وقد أُنجز المشروع في نيسان/أبريل، وتبين أن الأمر سيستغرق ما يقرب من 10 سنوات من العمل بالقدرات الحالية للانتهاء من إنجاز الملفات المتأخرة المتراكمة فيما يخص قضايا العنف الجنسي وحدها.
	36 - ورغم أن الجهود الشاملة ما زالت تسهم في تحسين الوقاية من حالات العنف الجنسي والجنساني والتصدي لها وإدارتها، فإن ارتفاع عدد حالات الاغتصاب المبلَّغ عنها، ولا سيما تلك التي تشمل الضحايا في عمر يافع، ما زال مصدر قلق كبير. وتتواصل الجهود لتعزيز قسم حماية المرأة والطفل التابع للشرطة الوطنية الليبرية، وقد أُنجز مقره في نيسان/أبريل. وتلاحَظ تحسينات على صعيدي متابعة الحالات حتى الانتهاء منها والتنسيق مع المدعين العامين. وقام فريق من الخبراء من مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع بزيارة إلى ليبريا في نيسان/أبريل لتحديد الدعم الذي يمكن أن يعود بأكبر فائدة على الحكومة في التصدي للعنف الجنسي.
	37 - وتبقى الحالة الأمنية في المرافق الإصلاحية على هشاشتها، مع تسجيل 10 حوادث فرار من السجون في الأشهر الستة الأخيرة. وتُظهِر الاتجاهات الحالية بشأن عدد السجناء خارج مونروفيا زيادة بطيئة ولكنها مطَّردة، بينما لا يزال عدد السجناء في سجن مونروفيا المركزي مستقراً، وهذا عائد بدرجة كبيرة إلى عمل محكمة القضاة المتنقلة الخاصة هناك. وبقيت معدلات الحبس الاحتياطي عالية للغاية، وبلغت 80 في المائة على الصعيد الوطني. ورغم أن الاكتظاظ ما زال يطرح مشكلة في جميع المرافق، فلقد أُحرز بعض التقدم في تطوير أنشطة تأهيل السجناء في عدد من المرافق.
	دال - حقوق الإنسان
	38 - واصلت ليبريا بذل الجهود من أجل تطبيق نهج لحقوق الإنسان على السياسات العامة والتخطيط، وتحسين حالة حقوق الإنسان لديها. وحضر وفد حكومي في آذار/مارس دورة متابعة الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في جنيف لتقديم الردود على التوصيات الـ 41 المتبقية من أصل ما مجموعه 113 من توصيات دورة تشرين الثاني/نوفمبر 2010. وتناولت الدورة عدداً من المسائل، بما في ذلك تطبيق عقوبة الإعدام، واتخاذ تدابير للتصدي للعنف الجنسي والجنساني، والممارسات التقليدية الضارة، وتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق والمصالحة. ولاحظ الوفد الليبيري أنه بينما كانت تتخذ خطوات لمعالجة هذه المسائل، لا يمكنه اتخاذ موقف بشأن إلغاء عقوبة الإعدام وتجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. وقد وُضعت آلية لتعزيز ورصد تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل. وقدمت البعثة الدعم إلى حكومة ليبريا من أجل التحضير للاستعراض الدوري الشامل كجزء من ولاية بناء القدرة، والرصد والدعوة.
	39 - وجرى حصر عمل اللجنة الوطنية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان منذ إنشائها رسمياً في تشرين الأول/أكتوبر 2010. ورغم أن اللجنة أجرت بعض زيارات الرصد ونفَّذت تحقيقات في الادعاءات القائلة إن الشرطة أفرطت في استخدام القوة في مونروفيا، فإنها تواجه انقسامات داخلية تؤثر سلباً على صورتها العامة وعلى تنفيذ خطة عملها لعام 2011. وحالياً، تعقد منظمات المجتمع المدني، عن طريق الفريق العامل المعني بالعدالة الانتقالية، محادثات مع أعضاء اللجنة بغية تيسير التركيز مجدداً على ولاية اللجنة.
	هاء - تعزيز سلطة الدولة
	40 - اتخذت الحكومة عدداً من الخطوات لتعزيز سلطة الدولة، بما في ذلك توسيع نطاق الخدمات الإدارية من مقار المقاطعات إلى المناطق، ونشر موظفين تقنيين إضافيين، وبناء القدرات الإدارية ودفع الرواتب بمزيد من الانتظام. وأيدت الرئيسة رسمياً سياسة اللامركزية التي يتم إعدادها لنقل السلطة السياسية والمالية والإدارية إلى إدارات المقاطعات الـ 15 وإعداد السياسات العامة للعمل التشريعي. وينفَّذ حالياً مشروع رائد لتحقيق اللامركزية في تسع مقاطعات بدعم من الشركاء الدوليين. لكن التحديات ما زالت قائمة، وبوجه خاص فيما يتعلق باللوجستيات واستبقاء الموظفين التقنيين المدرَّبين والمؤهلين. ورغم استمرار عمل آليات التنسيق لتنفيذ استراتيجية الحد من الفقر وخطط تنمية المقاطعات، لم تُعقد الاجتماعات بشكل منتظم لعدم حضور مسؤولي مقاطعات رئيسيين.
	41 - ووضعت الحكومة مبادئ توجيهية وإجراءات أكثر صرامة لاستخدام صندوق تنمية المقاطعات، الذي تم تجميده في عام 2010 بسبب مزاعم متعلقة بسوء الإدارة. ومن المتوقع أن يساعد استقدام موظفين للرصد الميداني على مستوى المقاطعات في استعادة ثقة الجمهور في السلطات المحلية، إذ سيتولون تتبُّع استخدامات الصندوق وشؤون الإبلاغ بهذا الصدد.
	42 - ونُفذت أعمال واسعة النطاق في طرق يتجاوز طولها 000 1 كيلومتر منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2010، ولا سيما في الجنوب الشرقي، وقد أسهمت فيها الحكومة وجهات مانحة متعددة الأطراف وثنائية، بينما واصلت البعثة تنفيذ التصليحات على طول طرق إمدادها الرئيسية. ومن ناحية ثانية، ما زالت ليبريا تفتقر لإنشاء الطرق المعبَّدة الرئيسية الجديدة، الأمر الذي يعوق جهود الحكومة لتوفير الخدمات من سائر أنحاء البلد.
	واو - الحوكمة
	43 - لا تزال المعوقات القانونية والمعوقات الأخرى تعرقل المقاضاة الفعالة لقضايا الفساد الرئيسية. ورغم صدور أول إدانة بالفساد في أيار/مايو، وتتعلق بموظفين من البنك المركزي متَّهمين بإعادة تدوير شيكات، كانت هذه الحالة على مستوى متدنٍ نسبياً. وما زالت متابعة التوصيات الواردة في تقارير مراجعة الحسابات للجنة العامة لمراجعة الحسابات بطيئة. وفي آذار/مارس، أعلنت الرئيسة جونسون سيرليف أنها لن تعيد تعيين مراجع الحسابات العام لولاية أخرى.
	44 - واستمرت عمليات اللجنة الليبرية لمكافحة الفساد في ظل حملة إعلامية وطنية شعارها نزاهة السلوك في الحياة العامة. ومنذ آذار/مارس 2009، قدمت اللجنة إلى وزارة العدل ما مجموعه 25 قضية فساد للمحاكمة. لكن اقتراح الرئيسة بأن تنال اللجنة صلاحيات إقامة الدعاوى القضائية لم يلقَ صدى بعد.
	45 - وأتمت لجنة الأراضي خطتها الاستراتيجية الخمسية وأنشأت فرقة عمل معنية بتسوية المنازعات على الأراضي بهدف وضع السياسات واستكشاف الأساليب البديلة لتسوية المنازعات. وتواصل اللجنة أيضاً عملها لمواءمة حدود المقاطعات، لكن 2 فقط من 10 منازعات سُويت حتى الآن بسبب القيود المتعلقة بالموارد. ووقّعت الرئيسة أيضا في حزيران/يونيه على قانون إنشاء لجنة إصلاح القوانين بعد سنتين من عملها بموجب أوامر السلطة التنفيذية. ولم يتحقق سوى تقدم محدود في عملية الإصلاح الدستوري، بالرغم من جهود لجنة الحوكمة لإحياء فرقة العمل المعنية باستعراض الدستور.
	زاي - إدارة الموارد الطبيعية 
	46 - ولا يزال إحكام السيطرة على تعدين الماس وتجارته يواجه تحديات. كما لا يزال تنفيذ التوصيات الصادرة عن بعثة استعراض عملية كيمبرلي لعام 2009 وفريق الخبراء المعني بليبريا بطيئاً (الوثيقة S/2009/640). وعُقد اجتماع لفرقة العمل الرئاسية المعنية بالماس في 15 تموز/يوليه وكانت لم تجتمع لمدة تزيد على 10 أشهر، واتُفق على تنشيط عمل فرقة العمل وعقد المزيد من الاجتماعات المتكررة. وأصبح نظام قاعدة البيانات لتسجيل إحصاءات الماس يعمل الآن فيما يجري تعزيز مكاتب الماس الإقليمية بدعم دولي. وفي الفترة ما بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيه، جرى تصدير ما مجموعه 046 18 قيراطاً من الماس الخام بلغت قيمتها 9.9 ملايين دولار، واستطاعت الحكومة تحصيل ما يقرب من 000 300 دولار من الإيرادات. وبدأت وزارة الأراضي والمناجم والطاقة الاضطلاع بأنشطة للتوعية بالامتثال لعملية كيمبرلي في مواقع التعدين وحولها، في مقاطعات غباربولو وغراند كيب ماونت ونمبا.
	47 - وكانت إيرادات الحكومة من قطاع الحراجة التجارية دون التوقعات، إذ لم يدفع المشغلون سوى 2.1 مليون دولار من أصل الـ 13.5 مليون دولار المستحقة خلال السنة المالية 2010-2011. وأنشئت فرقة عمل حكومية لاستعراض نظام الضرائب وتقييم ما إذا كان التخفيف من بعض المتطلبات يمكن أن يؤدي إلى تحسين امتثال الشركات. وأصدرت هيئة تنمية الحراجة أيضاً إجراءات موجهة إلى لجان تنمية الأحراج المجتمعية للحصول على الأموال وإدارتها نيابةً عن المجتمعات المتأثرة المؤهلة قانوناً لتقاسم المنافع. وبدأ إنشاء وتشغيل مزارع زيت النخيل على امتداد حوالي 000 460 هكتارِِ من الأراضي التي تؤجِّرها شركات الامتياز في المقاطعات الغربية والجنوبية الشرقية. لكن توسيع نطاق العمليات يواجه مقاومة من جانب المجتمعات التي تطالب بتعويضات وتحتج على عدم إجراء مشاورات بشأن اتفاقات الامتياز.
	حاء - تكامل منظومة الأمم المتحدة
	48 - أُحرز مزيد من التقدم نحو تحقيق مبدأ توحيد الأداء. ففي آذار/مارس، أنشئت وحدة دعم معنية بالرصد والتقييم من أجل دعم تنمية ”البرنامج الواحد“. وفي نيسان/أبريل أيضاً، صيغت خريطة طريق لتحديد التعديلات البرنامجية والتشغيلية المطلوبة للمضي بالأمم المتحدة في ليبريا باتجاه إطار ”البرنامج الواحد“ ومواءمة الخدمات، كما وضع فريق الأمم المتحدة للاتصالات خطة عمل جديدة قائمة على مبادئ ”توحيد الأداء“. ويجري حالياً مواءمة خريطة الطريق مع الرؤية الوطنية للحكومة وعمليتي النمو والتنمية.
	رابعا - القضايا الشاملة لعدة قطاعات
	ألف - شؤون الإعلام
	49 - عملت الأمم المتحدة عن كثب مع الحكومة والشركاء الآخرين بشأن أزمة اللاجئين، بما يكفل الاعتراف اللائق بسخاء المجتمعات المضيفة. واستمرت البعثة في العمل مع الشرطة الوطنية الليبرية ووزارة العدل من أجل بناء القدرات، بسبل من بينها التدريب أثناء العمل لموظفي الشؤون الإعلامية. وقد أعد المتسابقون النهائيون في المسابقة السنوية للمواهب التي اشتركت في تنظيمها الحكومة والبعثة بعنوان ”ميلاد نجم“ اسطوانة مدمجة موسيقية تتضمن أغاني حول موضوع حقوق الطفل.
	باء - الشؤون الجنسانية
	50 - تعزيزا لتعميم مراعاة المنظور الجنساني، يجري الاضطلاع باستعراض للقضايا الجنسانية يقوم على أساس المشاركة، وذلك لجميع وكالات الأمم المتحدة، بما فيها بعثة الأمم المتحدة في ليبريا. ويقدم دعم متواصل من أجل تعميم المنظور الجنساني في السياسات الحكومية، بما في ذلك المتعلقة بالهجرة ودوائر الإصلاحيات وتدريب الشرطيات على المهارات اللازمة. وقد أجري أيضا تقييم لبرامج التدريب في المسائل الجنسانية لدى مؤسسات قطاع الأمن، مع اتخاذ إجراءات للمتابعة الفورية لدى الجيش ودوائر الإصلاحيات والهجرة.
	جيم - فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز
	51 - أجرت البعثة تدريبا للقادمين الجدد من أفراد حفظ السلام في مجال التوعية والوقاية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، وعرضت إجراء اختبار طوعي للكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية، وقدمت خدمات للاتصال من أجل تغيير السلوك. وقد جرى تدريب 23 موظفا وطنيا من أجل توسيع قاعدة الاستشاريين الأقران المعنيين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وجرى توسيع نطاق كافة هذه الخدمات لتشمل وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها العاملة في ليبريا.
	دال - السلوك والانضباط
	52 - واصلت البعثة بذل جهودها من أجل كفالة امتثال سياستي التي تقضي بعدم التسامح إطلاقاً إزاء الاستغلال والانتهاك الجنسيين، وذلك عن طريق تنفيذ تدابير وقائية، من قبيل التدريبات الأولية وتدريبات تجديد المعلومات، والمعاينة العشوائية للمنشآت الممنوع دخولها، وإجراء حملة توعية متواصلة تهدف إلى توعية المجتمعات المحلية. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تلقى 689 2 فردا من كافة فئات موظفي الأمم المتحدة تدريبا متكاملا في مجال السلوك والانضباط، بما في ذلك بشأن سياسة عدم التسامح إطلاقا، ومعالجة الإجهاد، والتوعية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وقدمت البعثة أيضا تدريبا بشأن الاستغلال والانتهاك الجنسيين إلى 563 فردا من أعضاء المجتمعات المحلية.
	53 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، جرى الإبلاغ عن 26 ادعاء بوقوع سوء سلوك جسيم، بما في ذلك 16 ادعاء بحالات استغلال وانتهاك جنسيين، بما يعكس زيادة إجمالية عن الفترة المشمولة بالتقرير السابق.
	هاء - أمن موظفي الأمم المتحدة وسلامتهم
	54 - لا تزال الجريمة تشكل تهديدا أمنيا رئيسيا لموظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها، لا سيما في مونروفيا. وأُبلغ خلال الفترة المشمولة بالتقرير عن خمس حوادث للسلب المسلح استهدفت موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى 56 جريمة لم تستخدم فيها أسلحة، بما في ذلك السطو والسرقة والاعتداء. وتوفي ثلاثة موظفين وطنيين، وثلاثة أفراد عسكريين، وفرد واحد من أفراد الشرطة نتيجة إطلاق نار أو أمراض أو حوادث.
	خامسا - نشر البعثة
	ألف - العنصر العسكري
	55 - كما هو مبين في تقاريري السابقة، فإن التعديلات التي أدخلت على البعثة في مرحلة ما قبل الخفض التدريجي في عام 2006، بالإضافة إلى المراحل الثلاثة من الخفض الرسمي للبعثة التي اكتملت في أيار/مايو 2010، إلى جانب سحب قوة الحرس العسكرية من المحكمة الخاصة لسيراليون في آذار/مارس 2011، أدت إلى خفض قوام قوات البعثة من 250 15 فردا عسكريا إلى القوام الحالي المأذون به، وهو 952 7 فردا عسكريا.
	56 - ويوجد مقر قوات بعثة الأمم المتحدة في ليبريا في مونروفيا، ولها قوات عاملة منتشرة في قطاعين، يضم كل منهما ثلاث كتائب مشاة. ويوجد مقر قوة الرد السريع في مونروفيا، وفي قاعدتين أماميتين عاملتين تتاخمان طرق المواصلات المؤدية إلى حدود كلٍ من غينيا وكوت ديفوار. ويُمَثَّل في قوة البعثة ما مجموعه 43 بلداً من البلدان المساهمة بقوات، وتضم القوة 703 7 من أفراد القوات، و 79 من ضباط هيئة الأركان، و 130 مراقبا عسكريا، ويشمل ذلك 209 امرأة.
	57 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، استمرت البعثة في دعم عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار عن طريق ترتيبات التعاون بين البعثات عملا بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأعيدت إلى البعثة في 28 حزيران/يونيه طائرتا الهليكوبتر العسكريتان المتعددتا الأغراض اللتان كان قد جرى نشرهما مؤقتا لدى عملية الأمم المتحدة، بينما لا تزال الطائرات الهليكوبتر المسلحة الثلاث منتشرة لدى عملية الأمم المتحدة، كي تقدم دعما مهما للعمليات الحدودية المشتركة التي تقوم بها البعثتين.
	باء - عنصر الشرطة
	58 - في 1 آب/أغسطس، بلغ قوام شرطة البعثة 330 1 فردا، من أصل الحد الأقصى المأذون به البالغ 375 1 فردا، ومن بينهم 456 مستشار شرطة و 843 موظفاً في سبع وحدات شرطة مشكَّلة، و 31 من موظفي الإصلاحيات. وتعمل 200 امرأة في عنصر الشرطة. وقد انتشرت ثلاث من وحدات الشرطة المشكَّلة في مونروفيا، ووحدةفي كل من مقاطعات بونغ، وغراند باسا، وغراند غيده، ولوفا. ويوجد أيضا لدى البعثة 11 مستشارا لشؤون الهجرة.
	سادسا - لجنة بناء السلام
	59 - اعتُمد في 5 أيار/مايو 2011 برنامج بناء السلام في ليبريا، الذي تقدر تكلفته بمبلغ 71 مليون دولار استنادا إلى خطة أولويات صندوق بناء السلام. ويركز البرنامج الذي يستغرق ثلاث سنوات على العدالة والأمن والمصالحة الوطنية. وثمة مشروع رئيسي يتمثل في إنشاء خمسة مراكز إقليمية للأمن والعدالة توفر خدمات ووجودا أكثر فعالية في مجالي العدالة والأمن في أنحاء البلد. وقد خصص صندوق بناء السلام مساهمة أولوية قدرها 000 154 20 دولار من أجل تنفيذ البرنامج، وبدأت لجنة بناء السلام أنشطة لتعبئة الموارد.
	60 - وفي حزيران/يونيه، أجريت أول زيارة رسمية إلى ليبريا من جانب وفد لجنة بناء السلام، الذي كان مؤلفا من الأردن، وليبريا، ونيجيريا، وأوكرانيا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة. وجاءت هذه الزيارة عقب بعثتين سابقتين إلى ليبريا أجراهما رئيس تشكيلة ليبريا في لجنة بناء السلام. والتقى الوفد مع أصحاب المصلحة من الجهات الوطنية والدولية، وذلك في إطار دعوته إلى الإصلاح التشريعي وإرساء آليات للمساءلة والرقابة من أجل قطاعي الأمن والعدالة. وحصل رئيس التشكيلة على تأييد من رئيس الجمهورية لمقترح بوضع استراتيجية للمصالحة الوطنية، بينما وافقت الحكومة أن تركز على أولويات رئيسية معينة للسنة الأولى، بما في ذلك تسيير العمل لدى مركز غبارنغا، وإنشاء المركزين الثاني والثالث، ودعم إنشاء مرافق جديدة للإصلاحيات ومحاكم جديدة في بعض المناطق الريفية. وفيما يتعلق بالمصالحة، جرى الاتفاق على إعطاء أولوية للدعم الأوَّلي لإصلاح الأراضي وتمكين الشباب.
	سابعا - التخطيط للمرحلة الانتقالية
	61 - طلب مجلس الأمن في قراره 1938 (2010) إلى بعثة الأمم المتحدة في ليبريا وحكومة ليبريا المضي قدما في عملية التخطيط للمرحلة الانتقالية، وبخاصة صوب إجراء تقييم شامل للحالة، وتحديد الثغرات الجوهرية التي يتعين سدها من أجل تسهيل عملية انتقال ناجحة، وطلب أيضا إلى الأمم المتحدة والحكومة وضع خطة انتقالية مشتركة بشأن نقل المسؤولية عن الأمن الداخلي من البعثة إلى السلطات الوطنية المختصة. وطلب المجلس أيضا إجراء تنقيح للنقاط المرجعية للبعثة كي تشمل نقاطا مرجعية تتعلق بالانتقال، وهو ما يسترشد به في تسليم البعثة مسؤوليات الأمن للسلطات الوطنية. وقد حددت هذه النقاط في تقريري السابق، المؤرخ 14 شباط/فبراير 2011 (S/2011/72).
	62 - وفي أعقاب حلقة عمل بشأن المرحلة الانتقالية عقدت في حزيران/يونيه 2010، بدأت الحكومة والبعثة في عملية مشتركة للتخطيط للمرحلة الانتقالية. وتولى مجلس الأمن الوطني قيادة هذه العملية، وقد أدت إلى إنشاء فريق رئيسي رفيع المستوى، وفريق عامل، وأربع فرق عمل أمنية تتناول مجالات أمن الحدود؛ والقانون والنظام؛ وأمن الأصول؛ واللوجستيات. وجرى إعداد تقييم مشترك للحالة وصحائف عمل للمرحلة الانتقالية كي تبين المهام المحددة التي من المقرر تسليمها إلى السلطات الوطنية. وفي نيسان/أبريل 2011، بدأت فرق العمل الأربع في تقييم قدرة الوكالات الأمنية الليبرية على تولي المسؤولية في هذه المجالات الأربعة. إلا أن التقدم قد تباطأ، لا سيما لدى الشرطة الوطنية الليبرية، التي ستتحمل قدرا ضخما من عبء إرساء القانون والنظام وأمن الأصول. وقد أدى التركيز الحالي على أمن الحدود وتأمين الانتخابات إلى تحميل قدرات التخطيط لدى الحكومة فوق طاقتها، ومن المرجح أن يقل العمل بشأن القضايا الانتقالية خلال فترة الانتخابات.
	63 - وفيما يتعلق بوضع خطة انتقالية أمنية مشتركة، لا تزال عدة مهام رئيسية معلقة، بما في ذلك التوصل إلى اتفاق بشأن طبيعة الثغرات المتبقية، وتحديد استراتيجية من أجل سد الثغرات الجوهرية، واستحداث نهج استراتيجي يسمح باختبار قدرة السلطات الوطنية على صون الأمن بشكل مستقل عن البعثة، بحيث يكون هذا النهج مرتبطا بالخطط الأمنية لدى الحكومة وبقدرتها على تنفيذ هذه الخطط. وفي تقريري المقبل، اعتزم تقديم مقترحات للمضي قدما بإعداد خطة مشتركة للمرحلة الانتقالية من أجل نقل المسؤولية عن الأمن الداخلي من البعثة إلى السلطات الوطنية المختصة.
	64 - وفيما يتعلق باستراتيجية الفترة الانتقالية لتسليم الأنشطة المدنية التي تقوم بها البعثة، بدأت فرقة عمل خلال شهر حزيران/يونيه في رسم خريطة بأنشطة الدعم المدنية التي تقوم بها البعثة من أجل نقلها إلى الحكومة ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، وهو ما سوف يسترشد به في المناقشات المتعلقة بإكمال التخطيط الأمني الجاري للمرحلة الانتقالية وتحقيق الترابط مع عملية ”توحيد الأداء“.
	ثامنا - الجوانب المالية
	65 - اعتمدت الجمعية العامة، بقرارها 65/301، مبلغا قدره 525.6 مليون دولار، أي بما يعادل 43.8 مليون دولار شهريا، ويشمل مبلغ 513.4 مليون دولار من أجل الإنفاق على بعثة الأمم المتحدة في ليبريا خلال الفترة من 1 تموز/يوليه 2011 إلى 30 حزيران/يونيه 2012، ومبلغ 12.2 مليون دولار للدعم الانتخابي المقرر أن تقدمه البعثة. وإذا قرر مجلس الأمن تمديد ولاية البعثة إلى ما بعد 30 أيلول/سبتمبر 2011، فإن تكلفة تغطية نفقاتها حتى 30 حزيران/يونيه 2012 ستظل في حدود المبالغ التي أقرتها الجمعية العامة.
	66 - وفي 15 تموز/يوليه 2011، بلغت الاشتراكات المقررة غير المسددة في الحساب الخاص للبعثة 55 مليون دولار. وقد بلغ مجموع الاشتراكات المقررة غير المسددة بالنسبة لجميع عمليات حفظ السلام في التاريخ نفسه 475.3 1 مليون دولار.
	67 - وفي 30 حزيران/يونيه 2011، بلغ مجموع المبالغ المستحقة للبلدان المساهمة بقوات ووحدات الشرطة المشكّلة 29.8 مليون دولار. وقد سُددت التكاليف المتعلقة بالقوات ووحدات الشرطة المشكَّلة، والمعدات المملوكة للوحدات، للفترتين الممتدتين حتى 31 أيار/مايو و 31 آذار/مارس 2011 على التوالي، وفقا لجدول التسديد الفصلي.
	تاسعاً -  ملاحظات
	68 - توشك ليبريا على الدخول في الجولة الثانية من انتخاباتها الديمقراطية منذ نهاية النزاع. وسيكون نجاح هذه الانتخابات وتولي الإدارة الجديدة مهامها بشكل سلمي، أمرين حاسمين لترسيخ التقدم الكبير الذي أحرزه البلد على مدى السنوات الثمانية الأخيرة. ومع اكتمال عملية تسجيل الناخبين بنجاح، أظهرت السلطات الليبرية قدرة متزايدة على تخطيط وتنفيذ هذا الحدث الوطني المعقد والمتمثل في إجراء الاستفتاء والانتخابات، وسيكون من الأهمية بمكان الحفاظ على هذا الزخم طوال سير العملية. وستواصل أسرة الأمم المتحدة في ليبريا تقديم الدعم التقني واللوجستي، حسب الاقتضاء، لكفالة تنفيذ هذه العملية بنجاح. غير أن التحديات اللوجستية ستكون كبيرة، حيث من المحتمل أن تنفذ جميع العمليات الانتخابية أثناء موسم الأمطار في البلد، وعندها سيكون التقيد بالجداول الزمنية في غاية الصعوبة. لذا، أحث جميع الجهات السياسية الفاعلة والسكان عموماً، على بذل قصارى جهدهم بما يكفل جعل الانتخابات المقبلة حرة ونزيهة وخالية من العنف.
	69 - ومع اقتراب موعد الانتخابات واشتداد الحملات الانتخابية، فإنني أحث جميع الأحزاب السياسية على استخدام الحيز الديمقراطي لحشد الدعم اللازم لمواقفها السياسية، وعلى الإحجام في الوقت ذاته عن إطلاق ملاحظات مهيَجة والقيام بأعمال استفزازية. ومن الأهمية بمكان التقيد بالجدول الزمني للانتخابات. وأشجع الحل الفوري للخلافات التي ما زالت قائمة بين الأحزاب السياسية واللجنة الوطنية للانتخابات والمتعلقة بفهم كل منهما لجوانب محددة من الإطار القانوني، وتُشجع الأحزاب كما يُشجع المواطنين على اللجوء إلى القنوات القانونية وآليات حل المنازعات لتسوية المنازعات التي قد تنشأ فيما يتعلق بالعملية الانتخابية. وأرحب في هذا الصدد بإعادة تنشيط فريق الاتصال الدولي لليبريا، ومما يشجعني تزايد الحوار داخل اللجنة الاستشارية المشتركة بين الأحزاب. وستواصل الأمم المتحدة دعم العملية الانتخابية، بما في ذلك من خلال المساعي الحميدة التي تبذلها ممثلتي الخاصة.
	70 - وأبرز العمل الذي اضطلع به الفريق العامل المشترك بين الحكومة والبعثة المعني بالمرحلة الانتقالية، وجود عدد كبير من الثغرات الأمنية على المستوى الوطنيلا بد من معالجتها لكي تتمكن البعثة من تسليم المسؤوليات الأمنية إلى المؤسسات الوطنية تسليماً سلساً. وأتاح الوضع القائم على امتداد الحدود بين ليبريا وكوت ديفوار فرصاً أمام المؤسسات الأمنية لإثبات قدرتها العملياتية، ولو أنه كشف عن تحديات مستمرة، لا سيما فيما يتعلق باللوجستيات والمعدات. ولذلك، فمن الأمور الملحة أن يعمد شركاء الحكومة الدوليون إلى زيادة الدعم من أجل تطوير قطاع الأمن بما يكفل تخفيض عمليات البعثة تدريجياً وهي تسلّم المسؤوليات الأمنية للسلطات الوطنية. وأرحب في هذا الصدد بتركيز لجنة بناء السلام على المراكز الإقليمية الخمسة للعدالة والأمن، لأنها ستزيد من فرص اللجوء إلى القضاء والتمتع بالأمن في كافة أرجاء البلد. وأحث الشركاء الثنائيين على دعم هذه المراكز، والصندوق الاستئماني لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعدالة والأمن، وبرنامج بناء السلام في ليبريا، من أجل زيادة الفعالية والمساءلة في قطاعي الأمن وسيادة القانون في البلد، مع التركيز على الرقابة المؤسسية والإدارة، بالإضافة إلى توفير ما يلزم بشكل أساسي من دعم لوجستي ومن معدات، وعلى وجه الخصوص لضمان إعداد الشرطة الوطنية الليبرية إعداداً كافياً قبل الانتخابات.
	71 - وينتابني القلق إزاء البطء في تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق والمصالحة، لا سيما نظراً إلى الدور الحاسم الذي ستضطلع به عملية المصالحة في تحقيق السلام المستدام. وأشجع اللجنة الوطنية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان على تخطي مشاكلها الداخلية، إذ يتعين عليها أن تؤدي ولايتها الحاسمة لتعمل بمثابة المؤسسة المستقلة الأولى في البلد التي تعنى بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تولي دورها المحوري في رسم الخطوات التي من شأنها أن تؤدي إلى تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق والمصالحة.
	72 - وتمثل حالة اللاجئين والمسائل المتعلقة بالأمن، التي نجمت عن الأزمة التي جاءت في أعقاب الانتخابات التي أُجريت في كوت ديفوار، تحديات هامة أمام ليبريا. ومن الأمور البالغة الأهمية تقديم الدعم المالي للخطة المنقحة للعمل الإنساني في حالات الطوارئ لتغطية الاحتياجات الإنسانية حتى نهاية عام 2011، لا سيما في ضوء استمرار تدفق اللاجئين. ومما يشجعني، النهج الاستباقي الذي اتبعته الحكومة في معالجة قضية المقاتلين من كوت ديفوار، وأرحب بإنشاء مرفق خاص لاحتجاز المقاتلين الإيفواريين المشتبه بأمرهم. وأرحب أيضاً بالتعاون المتزايد بين حكومتي ليبريا وكوت ديفوار، وبالتعاون المكثف بين بعثة الأمم المتحدة في ليبريا وعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار. من أجل التصدي للتحديات الأمنية العابرة للحدود بين البلدين. وأحث جميع الجهات المعنية على منع نقل الأسلحة وفصل اللاجئين عن المقاتلين السابقين وكفالة معاملة المقاتلين السابقين المشتبه بأمرهم وفقاً للقانون.
	73 - وجدد مجلس الأمن، في قراره 1938 (2010)، ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبريا حتى 30 أيلول/سبتمبر 2011، بقوام مأذون به يبلغ 952 7 من الأفراد العسكريين و 375 1 من أفراد الشرطة. وبالنظر إلى أن قدرة المؤسسات الأمنية الوطنية ما زالت محدودة والحاجة الماسة إلى دعم العملية الانتخابية وعمليات الحدود وسائر العمليات الأمنية، فإن التوصيات الواردة في تقريري الخاص المؤرخ 10 حزيران/يونيه 2009 (انظر S/2009/299) بالإبقاء على القوام المأذون به من عنصري البعثة العسكري والشرطي لحين إتمام انتخابات عام 2011 لا تزال سارية. وستوفد إلى ليبريا بعثة تقييم تقني شامل، بقيادة إدارة عمليات حفظ السلام، بعد تولي الحكومة القادمة مهامها، من أجل تقديم مقترحات مفصلة بالنسبة للمراحل اللاحقة لتخفيض قوام البعثة، بما في ذلك مواصلة تخفيض العنصر العسكري. وسيشمل التقييم استعراضاً شاملاً للتقدم المحرز نحو تنفيذ النقاط المرجعية التي وضعت من أجل نقل المسؤوليات الأمنية، كما سيُجرى بالتشاور الوثيق مع حكومة ليبريا وجميع الجهات المعنية ذات الصلة. وسأوافي مجلس الأمن بمقترحاتي المتعلقة بالمراحل اللاحقة لتخفيض قوام البعثة ونقل المسؤوليات الأمنية في بداية عام 2012، في تقرير خاص يحتوي على ما تخلص إليه بعثة التقييم من نتائج وتوصيات. وعليه، أوصي مجلس الأمن بأن يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبريا لفترة سنة واحدة، حتى 30 أيلول/سبتمبر 2012، وبأن يستعرض قوامها من الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة، المأذون به، بحلول 30 أيار/مايو 2012، بناءً على النتائج التي تخلص إليها بعثة التقييم التقني المذكورة أعلاه.
	74 - وختاماً، أود أن أعرب عن خالص امتناني لممثلتي الخاصة في ليبريا، إلين مارغريته لوي، وأفراد البعثة المدنيين والعسكريين لإسهامهم في الجهود الرامية إلى توطيد السلام في ليبريا. وأود أيضا أن أشكر جميع البلدان المساهمة بقوات وبشرطة، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والاتحاد الأفريقي، وفريق الاتصال الدولي لليبريا، ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، والجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف، والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية، على التزامها بالحفاظ على السلام ودعم التنمية في ليبريا وإسهامها في ذلك.
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