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 اجلمعية العامة
  والستونالثالثةالدورة 

 *من جدول األعمال املؤقت) ب (٦٨البند 
ــساعدة     ــسانية وامل ــساعدة اإلن ــسيق امل ــز تن تعزي
الغوثية الـيت تقـدمها األمـم املتحـدة يف حـاالت            
الكــوارث، مبــا يف ذلــك املــساعدة االقتــصادية  

ة إىل تقدمي املساعدة االقتصادية اخلاص: اخلاصة
    فرادى البلدان أو املناطق

 ليربيا وإعادة تعمريهاتقدمي املساعدة اإلنسانية إىل   
 

 تقرير األمني العام  
  

 موجز 
وهـو  . ٦١/٢١٨م هذا التقرير إىل اجلمعيـة العامـة امتثـاال لطلبـها الـوارد يف القـرار                قدُي 

صال األمم املتحدة وشركائها لكـل      يقدم عرضا للحالة وحتليال للتحديات الراهنة املاثلة أمام إي        
 .من املساعدة الغوثية اإلنسانية واملساعدة يف جمال التأهيل إىل ليربيا

 
 

 

 * A/63/150. 



A/63/295
 

2 08-46268 
 

 مقدمة -أوال  
. ٦١/٢١٨ هــذا التقريــر إىل اجلمعيــة العامــة امتثــاال لطلبــها الــوارد يف القــرار        يقــدَّم - ١

م إيصال األمم املتحـدة وشـركائها       وحتليال للتحديات الراهنة املاثلة أما    يقدم عرضا للحالة     وهو
وعلــى وجــه  . التأهيــل إىل ليربيــا يف جمــال لكــل مــن املــساعدة الغوثيــة اإلنــسانية واملــساعدة      

اخلـــصوص، يتنـــاول التقريـــر التقـــدم احملـــرز يف هتيئـــة بيئـــة تفـــضي إىل تعزيـــز الـــسالم والتنميـــة 
ــاالقتــصادية واألمــن اإلقليمــي، وتقــدمي املــساعدة املال   -االجتماعيــة  عــودة ة، ودعــم  والتقنيــةي

 .احملاربني السابقني وإعادة إدماجهم
 

 استعراض التطورات الرئيسية - ثانيا 
أفـضى وجـود قــوات حفـظ الــسالم التابعـة لبعثــة األمـم املتحــدة يف ليربيـا إىل اســتقرار        - ٢

شردين الالجــئني واملــ، ممــا هيــأ اجلــو لعــودة  ١٥احلالــة األمنيــة يف مجيــع املقاطعــات الليربيــة الـــ  
تشكيل حكومة دميقراطية وإنعـاش     دعم إعادة   داخليا إىل مواطنهم األصلية وإعادة إدماجهم، و      

واستنادا إىل حتليل أجرته األمم املتحدة للحالـة الراهنـة الـيت أعقبـت الـرتاع واحلاجـة                  . االقتصاد
 حتقق بشق األنفس من خالل أنـشطة دعـم ملموسـة ومـستعجلة، اعتـرب           إىل تعزيز السالم الذي     

مؤهلة لتلقي أمـوال يف إطـار   ، أن ليربيا أصبحت     ٢٠٠٧أكتوبر  /األمني العام، يف تشرين األول    
وقــدم مكتــب دعــم بنــاء الــسالم الحقــا خطــة أولويــات . صندوق بنــاء الــسالملــالنافــذة الثانيــة 

علـى الوفـاق    ، وهـي التـشجيع      جمـاالت تركيـز رئيـسية لبنـاء الـسالم         سلطت الضوء علـى ثالثـة       
 وتعزيـز   ، وتلبية احتياجات الشبان واحملـاربني الـسابقني املتـأثرين بـاحلرب           ،ة الرتاع الوطين وإدار 

وصــودق علــى متويــل خطــة األولويــات هــذه مببلــغ قــدره   . قــدرة الدولــة علــى توطيــد الــسالم 
 .مليون دوالر ١٥
 مـن احملـاربني الـسابقني       ١٠٣ ٠١٩، كان   ٢٠٠٧ديسمرب  /وحبلول هناية كانون األول    - ٣

ــد نزعــت أســل   ــد ُســ ١٠١ ٠٠٠ حتهم وق ــسريح    رحوا  ق ــسالح والت ــزع ال ــامج ن يف إطــار برن
عـن طريـق    إعـادة اإلدمـاج والتأهيـل    علـى  االهتمـام    انـصب وبالتـايل   . وإعادة اإلدماج والتأهيل  

املهـارات املهنيـة، والتعلـيم النظـامي، والتلمـذة املهنيـة، والتنـسيب        التدريب من أجـل اكتـساب     
مـؤهلني للحـصول علـى املـساعدة        وع احملـاربني الـسابقني      جممـ  من   ٩٩ ٠٠٠وأصبح  . الوظيفي

وال يـزال  .  منهم من برامج خمتلفة إلعـادة اإلدمـاج       ٩٠ ٠٠٠املتعلقة بإعادة اإلدماج، واستفاد     
 وهـو جـزء مـن حتـد أكـرب تواجهـه             ،إدماجا كامال ومستداما  االنتهاء من إعادة إدماجهم     يتعني  

يادة االسـتفادة  مـن اخلـدمات االجتماعيـة والفـرص       حدة الفقر بز  من  تخفيف  الليربيا يتمثل يف    
، بــدأت املرحلــة النهائيــة مــن املــساعدة علــى  ٢٠٠٨ينــاير /وحبلــول كــانون الثــاين. االقتــصادية

ويتمثـل هـدفها الـشامل يف تقـدمي الـدعم           . بالنسبة للعدد املتبقـي مـن املـستفيدين       إعادة اإلدماج   
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 حمـارب الـذين مل يتلقـوا بعـد املـساعدة            ٩ ٠٠٠م  إلعادة إدماج احملاربني السابقني البالغ عدده     
واهلـدف مـن املـساعدة علـى إعـادة اإلدمـاج         . يف إطار الربنامج السابق وال يزالون حباجـة إليهـا         

اليت يقدمها الربنامج هو زيادة فـرص هـؤالء يف احلـصول علـى عمـل، ومـن املتوقـع أن يـساهم                       
 يف ليربيا، ويف احلـد مـن املخـاطر الـيت ميكـن              هذا أيضا يف حتقيق التنمية الوطنية والوفاق الوطين       

 .ستقرار النسيب السائد يف ليربياأن هتدد جو السالم واال
 

 املساعدة اإلنسانية -ألف  
ويف الفتـرة   . حـدثت أكثـر مـن عـشرة فيـضانات يف مخـس مقاطعـات              ،  ٢٠٠٧يف عام    - ٤

ودمـرت الـنريان    . اطعتني مرتال ومباٍن أخرى يف مقـ      ٤٤ذاهتا، سببت الرياح الشديدة أضرارا بـ       
.  شخـصا  ٢١ ٠٠٠ويف اجململ، تضرر جراء ذلك أكثر من        .  مرتل يف قريتني يف مقاطعتني     ٤٣

ورغم أن كمية الدمار املرتبطة بتلك احلوادث ليست على الدرجة ذاهتا من الشدة كتلـك الـيت             
 الـدعم   أحدثتها بعض الكوارث الطبيعية اليت وقعـت مـؤخرا يف أجـزاء أخـرى مـن العـامل، فـإن                   

املـايل احملــدود لالحتياجــات اإلنــسانية امللحــة، وضــعف القــدرة علــى االســتجابة، وعــدم كفايــة  
 .القدرة االستيعابية كان هلا تأثري سليب للغاية على اجملتمعات احمللية املتضررة يف ليربيا

وتعمل اللجنة الوطنية لإلغاثة يف حاالت الكوارث مع الشركاء لوضـع سياسـة وطنيـة           - ٥
تقيــيم للقــدرات، وبــدأ عقــد عــدد مــن حلقــات العمــل  قــد أجــري و. ملة إلدارة الكــوارثشــا

سياسات احلــد مــن أخطــار الكــوارث وتقــدمي الــدعم هلــا لــواملــشاورات بغيــة التوصــل إىل فهــم 
وجيـري أيـضا وضـع مبـادرات أخـرى          . ووضع إطار للحد من أخطار الكـوارث والتـصدي هلـا          

 .رية األجل يف حاالت الكوارثقصخطط طوارئ متكاملة ووجود لكفالة 
ورغم الكوارث الطبيعية، تواصل حتسن احلالـة اإلنـسانية العامـة يف ليربيـا منـذ صـدور                   - ٦

ومبـساعدة مـن األمـم املتحـدة ومجيـع دوائـر تقـدمي املـساعدة                ). A/61/209انظر  (التقرير األخري   
العاجلـة والقيـام يف الوقـت       أبقت حكومة ليربيا التركيز على االحتياجـات اإلنـسانية          اإلنسانية،  

 وبـدأ . ذاته ببذل جهود لكفالة أن ينعم الليربيون مبنافع التنميـة يف جـو مـن الـسالم واالسـتقرار      
 لتشجيع املزيد من التكامل مـع االسـتراتيجية         ٢٠٠٧ خطة عمل إنسانية مشتركة يف عام        تنفيذ

ــر   ــن الفق ــة للحــد م ــدره    . املؤقت ــل ق ــى متوي ــو١١٧والتمــست احلــصول عل ــة  ملي ن دوالر لتلبي
 االحتياجــات اإلنــسانية الرئيــسية، مبــا فيهــا تــوفري الرعايــة الــصحية األساســية ومرافــق امليــاه         

 .الصرف الصحي واألمن الغذائيو
، أُطلـق  ٢٠١١-٢٠٠٨اجلديـدة للحـد مـن الفقـر للفتـرة         وبانتظار وضع االستراتيجية     - ٧

تياجـات املتبقيـة األكثـر إحلاحـا        االح حلشد األموال لسد     ٢٠٠٨نداء على نطاق أضيق يف عام       
املرافــق الــصحية، واألمــن  ويف القطاعــات الثالثــة ذات األولويــة وهــي الرعايــة الــصحية، وامليــاه
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احملـرز يف   يف ضوء التقدم    بشكل كبري   التمويل املتعلق باملساعدة اإلنسانية     قد اخنفض   و. الغذائي
 الـصدد، تـصّنف   ويف هـذا . ت مرتفعـا وفيـا ومع ذلك، ال يزال معدل االعتالل وال    . التنميةجمال  

 يف ليربيـا   ةمعدل وفيات األطفال دون سـن اخلامـس       ) اليونيسيف(منظمة األمم املتحدة للطفولة     
وال يـزال الوصـول إىل الـسكان املعرضـني للخطـر واملعـزولني،         . خامس أعلى معدل يف العامل    ك
االسـتفادة مـن    وضـعت   د  وقـ . سيما خالل فصل األمطار الطويل، يشكل حتديا كبريا للغايـة          ال

اخلــدمات الــصحية األساســية، والتعلــيم، واهلياكــل األساســية للطــرق علــى رأس األولويــات يف  
جريــت مــؤخرا علــى نطــاق البلــد بكاملــه بــشأن خطــة التنميــة، وتعتــرب تلــك   أُاملــشاورات الــيت 

 .تطوير استراتيجية احلد من الفقراملشاورات جزءا من عملية 
 وكـاالت   ارئصندوق املركـزي ملواجهـة الطـو      الـ كّن متويـل قدمـه      وإضافة إىل ذلك، م    - ٨

األمــم املتحــدة وشــركاءها مــن تقــدمي مــساعدة عاجلــة إلنقــاذ حيــاة أكثــر مــن مليــون شــخص  
الـيت تعـاين مـن نقـص اخلـدمات،          سـيما يف اجملتمعـات       للخطر يف كافة أرجاء ليربيا، ال     تعرضوا  

وتوفري مياه شرب مأمونة وحتـسني مرافـق        إجراء محالت حتصني على نطاق واسع،       يف ذلك    مبا
 لتفـشي احلمـى الـصفراء بدرجـة عاليـة      وقـد جـرى التـصدي   . امة والصرف الـصحي   الصحة الع 

 .التعاون الفعال بني حكومة ليربيا واألمم املتحدةمن 
بريا مـــن النجـــاح بفـــضل حتـــسن وحققـــت عمليـــة عـــودة املـــشردين داخليـــا قـــدرا كـــ - ٩

واستمرت هذه العملية الـيت دعمهـا املـسؤولون         . ل السنوات األخرية  األمنية يف البلد خال    احلالة
، حينمـــا أعلـــن نائـــب رئـــيس  ٢٠٠٦أبريـــل / إىل نيـــسان٢٠٠٤نـــوفمرب /مـــن تـــشرين الثـــاين

 مــن املــشردين داخليــا إىل  ٣٤١ ٠٠٠أكثــر مــن وخــالل تلــك الفتــرة، أعيــد  . اكتماهلــا ليربيــا
 .األصلية مناطقهم

 جهــود حاليــا إلعــادة الالجــئني الليــربيني يف املنطقــة دون   وباإلضــافة إىل ذلــك، ُتبــذل  - ١٠
واستمر الربنامج الرمسـي إلعـادة الالجـئني التـابع ملفوضـية األمـم املتحـدة                . اإلقليمية إىل وطنهم  

، وقـدم   ٢٠٠٧ديـسمرب   / إىل كـانون األول    ٢٠٠٤أكتـوبر   /لشؤون الالجئني من تـشرين األول     
 الجئـا آخـر بوسـائلهم اخلاصـة خـالل تلـك             ٤٥ ٤٩٩وعـاد   .  الجئا ١١٢ ٢٥٦لعودة  الدعم  
ــرة ــسان. الفت ــل /ويف ني ــاق     ٢٠٠٨أبري ــة أخــرى يف أعقــاب االتف ــودة طوعي ــة ع ــدأت عملي ، ب

الالجـئني املتـبقني يف غانـا      من أجل عـودة      يا واملفوضية، الذي أُبرم أساسا    الثالثي بني غانا وليرب   
 .٢٠٠٨قبل هناية عام  الجئ ٢٧ ٠٠٠وعددهم 

، فإن كثريا من املـشردين      ٢٠٠٦لقدرة على استيعاب العائدين منذ عام       ورغم حتسن ا   - ١١
يعــودون إىل أوطــاهنم يف خــضم ارتفــاع معــدالت البطالــة وارتفــاع أســعار   داخليــا والالجــئني 

ملــساعدة العائــدين علــى الــسبل وتستكــشف حكومــة ليربيــا واألمــم املتحــدة  . الغــذاء والوقــود
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وتشمل هـذه الـسبل تقـدمي الـدعم     . عاهتم احمللية السابقةاالستقرار واالندماج من جديد يف جمتم   
وال يـزال   . وتوفري التـدريب يف جمـال األنـشطة املـدّرة للـدخل والتعلـيم             لزراعة احملاصيل الغذائية    

 . الجئ ليربي مسجل٧٢ ٠٠٠يقيم يف بلدان اللجوء ما يقدر بـ 
منتشرة بكثافـة خـالل     وترَِكة االغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي اليت كانت           - ١٢

أكثـر اجلـرائم   مـن  زالـت ملموسـة اليـوم، إذ يبقـى االغتـصاب          الثمانية عشر عاما من الرتاع مـا      
وإىل جانب ما للعنف اجلنـسي      .  اليت ال تزال ُترتكب بكثرة يف ليربيا بعد انتهاء الرتاع          اجلسيمة

الـسالم وحتقيـق    فإنـه يـشكل عائقـا جـديا أمـام توطيـد             ،من أثر على حقوق اإلنـسان لـضحاياه       
الواقـع، تـنجم عـن      ففـي   . األهداف اإلمنائية لأللفية، وال بد من التصدي له على وجـه الـسرعة            

وخيمــة، املعــدل العــايل النتــشار العنــف الــذي يــستهدف املــرأة بــسبب نــوع جنــسها عواقــب    
 وغريمهـا مـن األمـراض املنقولـة         بفريوس نقص املناعـة البـشرية واإليـدز       تشمل التعرض لإلصابة    

 وغــري املرغوبــة، وختلــي أزواج الــضحايا    املقــررةاالتــصال اجلنــسي، وحــاالت احلمــل غــري     ب
وكـثريا  . وشركاؤهن وأسرهن عنهن فيصبحن، باملقابل، عرضـة أكثـر فـأكثر ملزيـد مـن العنـف          

االجتماعيـة، أو عـن إبـالغ الـشرطة          - متتنع الناجيات عن طلب املساعدة الطبية أو النفسية       ما  
واملرافـق الـصحية سـيئة التجهيـز        . بسبب وصمة العـار املرتبطـة باالغتـصاب       بتعرضهن لالعتداء   

الطـاقم الـصحي الفـين املتـدرب علـى املعاجلـة       الالزمـة وإىل  وتفتقر إىل اللـوازم الطبيـة واألدويـة        
يفضي وجود نظام قضائي ضعيف، ونقص الـوعي، وعـدم فهـم            و. السريرية والنفسية للضحايا  

وفـضال عـن ذلـك،      .  الوطين ملكافحة االغتصاب   ننفيذ القانو قلة ت الناس للنظام القضائي إىل عر    
اإلفـالت مـن العقـاب،      ضـد املـرأة     رتكيب العنـف    ملوبسبب ثقافة اإلفالت من العقاب اليت تتيح        

 .الضحايا يف طلب املساعدة أو اإلبالغ عن هذه اجلرائمتتردد عادة 
ــت يف إجــراء مح      ويف  - ١٣ ــذا الــسياق، حــدثت تطــورات هامــة متثل ــة ه وطنيــة ملكافحــة  ل

ــران  ــع يف حزي ــه /االغتــصاب، والتوقي ــا    ٢٠٠٨يوني ــامج املــشترك بــني حكومــة ليربي  علــى الربن
والتـصدي هلمـا،    القـائم علـى أسـاس نـوع اجلـنس             اجلنـسي والعنـف    واألمم املتحدة ملنع العنف   

ــنوات      ــع سـ ــرة أربـ ــالل فتـ ــذه خـ ــتعني تنفيـ ــذي يـ ــة األوىل مـــ  . الـ ــالل املرحلـ ــامجوخـ  ن الربنـ
 الــدعم: اجملــاالت التاليــةيــستهدف الــدعم  ســوف ،٢٠١١  إىل عــام٢٠٠٨عــام  مــن املمتــدة

األمن واحلمايـة، والتنـسيق،     الصحـية، واالنتصـاف القانـوين، و    االجتماعي، والرعاية  -النفسي  
 اوالــشركاء الرئيــسيون لألمــم املتحــدة يف هــذ .  دوالر١٣ ٢٣٠ ٠٠٠ بتكلفــة إمجاليــة قــدرها

مــم املتحــدة اإلمنــائي، وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان، ومفوضــية  برنــامج األ: الربنــامج هــم
ــرأة،        ــائي للم ــم املتحــدة اإلمن ــسيف، وصــندوق األم ــشؤون الالجــئني، واليوني ــم املتحــدة ل األم

وسـيكون تنفيـذ الربنـامج تنفيـذا فعـاال          . ومنظمة الصحة العاملية، وبعثة األمـم املتحـدة يف ليربيـا          
لرامية للتصدي للعنف اجلنسي ومنعه، مبا فيها مكافحة اإلفـالت          أمرا حامسا يف حتسني اجلهود ا     
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م أمـرا جوهريـا     ويعترب التمويل الكايف واملـستدا    .  يف ظله  من العقاب الذي يزداد العنف اجلنسي     
 .يف جناح الربنامج

، قــام مــشروع القــدرة االحتياطيــة املتعلقــة باملــسائل اجلنــسانية  ٢٠٠٨يوليــه /ويف متــوز - ١٤
 الدائمــة املــشتركة بــني الوكــاالت، بالتنــسيق مــع مبــادرة األمــم املتحــدة ملكافحــة  التــابع للجنــة

 كيانـا مـن كيانـات األمـم املتحـدة،           ١٢العنف اجلنسي يف حاالت الـرتاع، وهـو حتـالف يـضم             
بإيفاد مستشار أقدم للشؤون اجلنسانية والعنف اجلنـساين لبـدء برنـامج مـشترك والعمـل بـصفة                  

 املستشار لوزارة الشؤون اجلنسانية والتنميـة، الـيت تـضطلع بتنـسيق             ويتبع هذا . مشروعللمدير  
وقـد شـكلت جلنـة      . التنفيـذيني بـدعم مـن الـوزارات التنفيذيـة يف احلكومـة والـشركاء              الربنامج  

ــامج املــشترك  ــة للربن ــة . توجيهي ــة للتنــسيق   وســتوىل األولوي لوضــع نظــم وهياكــل أساســية فعال
يوليـه إىل كـانون   /خالل املرحلة األولية املمتدة من متوز     وآليات لضمان جودة الربنامج، وذلك      

 .٢٠٠٨ديسمرب /األول
 

 املسائل االنتقالية ومسائل االنتعاش - بـاء 
قـد أعيـد إنـشاء      ف.  بـصورة خاصـة     سـيادة القـانون والفـساد      لقد انصب االهتمـام علـى      - ١٥

وقـد ختـرج    . ة يف البلـد    لتدريب قوة الشرطة اجلديـد     ٢٠٠٤يوليه  /كلية الشرطة الليربية يف متوز    
 مــن  فــردا١٨٠منــهم (ني اجلــدد يمــن أفــراد الــشرطة الليــرب  ٣ ٥٠٠مــن األكادمييــة حــىت اآلن 

 مــن ٣٩٢ يف ليربيــا و املــوانئ مــن شــرطة ١٥٥و )  املــشكلة حــديثاالطــوارئوحــدة مواجهــة 
 احلكومــة تــويل العمــل يف إصــالح قطــاع األمــن قبــل  بــدأوقــد . ضــباط قــوات األمــن اخلاصــة 

جلـيش   التجنيـد الفعلـي يف ا   عمليـة ولكـن . ٢٠٠٦ينـاير  / كـانون الثـاين   ١٦يف  الـسلطة   دة  اجلدي
 .ت بعد توليها السلطة بدأ اجلديديالليرب
، فقـد صـدر تـشريع بإنـشاء          إلحالل السالم املستدام   ا مسبق ا شرط وملا كانت املصاحلة   - ١٦

  أعـضاء اللجنـة   تعـيني   بعـد  وبدأ عملها فعليـا   . ٢٠٠٥يونيه  / يف حزيران  واملصاحلةجلنة للحقيقة   
 ذلك محلـة    وأعقب. ٢٠٠٦ هيوني/تدشينها رمسيا يف حزيران   و،  ٢٠٠٦فرباير  / يف شباط  التسعة

 إلفــادات يف مقاطعــات ليربيــا اخلمــس جلمــع ا واســعةواســعة النطــاق لتوعيــة اجلمهــور وعمليــة
ــاين    . ةعــشر ــة يف كــانون الث ــسات االســتماع العام ــدأت جل ــاير /وب ــزال ، ٢٠٠٨ين  وهــي ال ت

دة األمريكيـة يف    ُعــقدت جلـسة واحـدة علـى األقـل يف الـشتات يف الواليـات املتحـ                 ومستمرة،  
الــشباب، :  املواضــيع التاليــةبــشأن جلــسات االســتماع حاليــا ىوجتــر. ٢٠٠٨يونيــه /حزيــران

ــرأة  ــارخيي  واألطفــال، وامل ــا الت ــة عــام  و. ، واســتعراض ماضــي ليربي ــة يف هناي ــة اللجن  تنتــهي والي
 .تمديد واليتهاب طلب ، ولكنه قدم٢٠٠٨
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قاليـة  ، اسُتبدلت احلكومة الوطنيـة االنت  ٢٠٠٥النتخابات الدميقراطية عام    وبعد إجراء ا   - ١٧
، وهـي أول  الرئاسـة  إيلـني جونـسون سـريليف    تويل عند ٢٠٠٦يناير /يف ليربيا يف كانون الثاين 

سـيخ دعـائم الـسالم    تر أحرزت إدارهتـا نتـائج هامـة يف       وقد. رئيسة منتخبة دميقراطيا يف أفريقيا    
ــة ، واألمــن دمات  وتــوفري اخلــ،، وإصــالح البنيــة التحتيــة  وســيادة القــانونوإعــادة ســلطة الدول

هـي خطـة العمـل لفتـرة        و ، األطـر األوليـة للتخطـيط      واستند يف ذلك إىل   ،  االجتماعية األساسية 
ملتبعــة يف  احلــد مــن الفقــر ا اســتراتيجية يومــا، واالســتراتيجية املؤقتــة للحــد مــن الفقــر، و  ١٥٠

 .الوقت احلاضر
يف وبعد مفاوضات مطولة مع الـشركاء الـدوليني التزمـت احلكومـة الوطنيـة االنتقاليـة                  - ١٨
ويتناول هـذا   .  وإدارة االقتصاد  احلوكمة بربنامج تقدمي املساعدة يف جمال       ٢٠٠٥سبتمرب  /أيلول

نيـة جلـدول أعمـال      الربنامج حتصيل اإليـرادات ويـشدد علـى بنـاء القـدرات وعلـى امللكيـة الوط                
واألمم املتحدة هي جزء من فريق تقين يساعد على التنسيق بـني الـشركاء الـدوليني                . اإلصالح

 التشاور مـع اجملتمـع      ويكفل،  يف جمال التنظيم والرصد والتقييم    يف تنفيذ الربنامج، ويقدم الدعم      
 وتتــألف اللجنــة. ةاللجنــة التوجيهيــة لــإلدارة االقتــصادي واملــدين والتخطــيط مــع الفريــق الــتقين  

 تـشرف علـى تنفيـذ     هـي   ، و واجملتمـع الـدويل واجملتمـع املـدين        من ممثلني عـن احلكومـة        التوجيهية
، تــستفيد احلكومــة مــن خــدمات اخلــرباء املعيــنني دوليــا يف       ونتيجــة هلــذه املبــادرة  . الربنــامج

وقــد .  مــن أجــل تعزيــز الــشفافية وتــسهيل نقــل املهــارات االســتراتيجيةاملؤســسات االقتــصادية 
 . إهنائهاستراتيجيةصياغة ، ومن املتوقع أن يستفاد من نتائجه يف لربنامجل تقييم مستقل أجري
جــدول ، مــن وضــع أول وقــد انتــهت حكومــة ليربيــا، بــدعم مــن شــركائها يف التنميــة  - ١٩

 “رفـع ليربيـا   ” اسـتراتيجية ، وهـو    لـرتاع ا يف مرحلة ما بعد       للتنمية متوسطة األجل خطة أعمال   
ــر   ال ــن الفق ــة إىل احلــد م ــتراتيجيةوحتــدد . رامي ــة     اس ــشاملة للحكوم ــة ال ــر الرؤي ــن الفق  احلــد م

 علـى حنـو سـريع    تنميـة النمو وال يف حتقيق التقدم    إحراز واستراتيجيات التنمية الرئيسية من أجل    
ــرة  وشــامل ومــستدام  ــى  وتقــوم االســتراتيج . ٢٠١١-٢٠٠٨ خــالل الفت ية، الــيت وضــعت عل

 املؤقتـة للحـد مـن     يومـا واالسـتراتيجية  ١٥٠ الدروس املـستفادة مـن خطـة العمـل لفتـرة            أساس
احلكـم  ، وتعزيـز    تعزيز الـسلم واألمـن الـوطين، وإنعـاش االقتـصاد          : ائز هي الفقر، على أربع رك   

وســتنفذ . تــوفري اخلــدمات األساســية  و، البنيــة التحتيــةوإصــالح، الــدميقراطي وســيادة القــانون 
، ٢٠١١ هيونيـ / حزيران ٣٠ و   ٢٠٠٨بريل  أ/ نيسان ١ من الفقر يف الفترة بني        احلد استراتيجية

ــد  ــ فيهــاشــارك صــياغتها مــن خــالل مــشاورات واســعة النطــاق    متــتوق ــدن و املواطن ن يف امل
 اجملتمـع املـدين،     فئـات ، و  األعمـال التجاريـة    أصـحاب ، و  أحنـاء البلـد     مجيـع  والبلدات والقرى يف  

وقـد استـضافت احلكومـة األملانيـة عرضـا لتقـدمي            . نولتشريعية، وشركاء التنميـة الـدولي     واهليئة ا 
 وشـركات خاصـة ومؤسـسات       رابطـات ويتألفون من   ( احلد من الفقر إىل الشركاء       استراتيجية
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 ٢٦ يــومييف منتــدى ليربيــا للحــد مــن الفقــر الــذي عقــد يف بــرلني ) متعــددة األطــرافوثنائيــة 
أْبــدوا  و احلد من الفقـر    استراتيجيةبأغلبية ساحقه   شركاء  الوأيد  . ٢٠٠٨يونيه  /حزيران ٢٧ و

، مـع إدراج     مع استراتيجية احلد من الفقر     م التمويلية لراسخ مبواءمة براجمهم والتزاماهت   التزامهم ا 
البنية التحتية بوصفها جماال رئيسيا من جماالت التمويـل مـن خـالل الـصندوق        املشاريع املتعلقة ب  

 .عمري ليربياتاالستئماين ل
ــة         - ٢٠ ــاين عــن األهــداف اإلمنائي ــا الث ــة لتقريره ــصيغة النهائي ــصدد وضــع ال ــضا ب ــا أي وليربي

  الـواردة يف  ؤشـرات امللأللفية، الذي جرت االسـتعانة يف وضـعه باملعلومـات املـستقاة مـن آخـر                 
ان اســتبيسح الــدميوغرايف والــصحي يف ليربيــا، و ، واملــح الــشامل لألمــن الغــذائي والتغذيــة املــس

 ث مــن عــامومــن املتوقــع أن ينــشر التقريــر ويــصدر يف الربــع الثالــ. املؤشــرات األساســية للرفــاه
 البيــان الــصادر عــن منتــدى ليربيــا للحــد مــن الفقــر احلاجــة الكــبرية إىل تــسريع  ويــربز .٢٠٠٨

 اسـتراتيجية هداف اإلمنائيـة لأللفيـة مـن خـالل          جهود إعادة اإلعمار والعمل من أجل حتقيق األ       
 هااألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة ورصـد       املتـصلة ب  نـشطة   باألومـن أجـل التخطـيط       . مـن الفقـر   احلد  

، ن برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي      مـ  فنيـة ، مبساعدة   على حنو فعال، أنشأت احلكومة     تهامتابعو
 .وزارة التخطيط والشؤون االقتصاديةب أحلقتهاجلنة توجيهية 

  يف املنطقة الوسـطى   قت ليربيا أول قرية لأللفية هبا     لوبوحي من مفهوم قرية األلفية، أط      - ٢١
 التابعـة لقـضاء    كوكويـاه    منطقـة مـن سـكان الريـف يف         ٢٣ ٨٢٦، وهـي تـستهدف      من الـبالد  

 لأللفيــة علــى لالزمــة لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة ااألنــشطةويهــدف املــشروع إىل دمــج . بونــغ
وفر أساسـا لتوسـيع نطـاق أفـضل         كما أنه يـ   . مستوى املنطقة يف إطار زمين مدته مخس سنوات       

املمارسات يف جمـاالت الزراعـة والتعلـيم والتغذيـة والـصحة والطاقـة وامليـاه والبيئـة، وإدماجهـا                    
نطقـة اجلنوبيـة    وجيري حاليا تقييم لتحديد موقع القرية الثانية لأللفية يف امل         . ضمن تلك اجملاالت  
 .يف البالد، وهي املنطقة األكثر حرمانا وفقرا الشرقية من ليربيا

 ،التركيز على االنتعاش اجملتمعي الذي حددته خطة العمل املشتركة لألمـم املتحـدة            إن   - ٢٢
ــذي تدعمــه  ــم املتحــدة   وال ــشؤون ا أساســا مفوضــية األم ــاملي   ل ــة الع ــامج األغذي لالجــئني وبرن

ويعمـل  .  التنميـة الوطنيـة   يعكـس مـا جـاء يف خطـة        اليونيسيفووبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي     
 التنمية الـذين يـشاركون يف مبـادرات اإلنعـاش اجملتمعيـة اآلن بطريقـة منـسقة               يف شركاءالمجيع  

 البنيـة التحتيـة     :وتشمل جماالت التركيـز الرئيـسية     . يف الريف ومتماسكة لتعزيز التعمري والتنمية     
 فـضال عـن تعزيـز       ، وتوفري اخلدمات  ، وسبل كسب العيش   ، االجتماعية األساسية  - االقتصادية

 .ر وآليات احلكم احملليأط
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 التحديات الراهنة اليت تواجه توطيد السالم والتنمية -ثالثا  
ــود         - ٢٣ ــذاء والوق ــل الغ ــضرورية مث ــسلع األساســية ال ــة يف أســعار ال ــادات العاملي ــدد الزي هت

 حـدوث انتفاضـات ذات صـلة باألسـعار          وبـالرغم مـن   . استقرار السالم اهلش يف ليربيا    بزعزعة  
 االضـطرابات   حـد  مل تـصل ليربيـا بعـد إىل          ، كـوت ديفـوار وغينيـا      مبـا فيهـا    ،اورةيف البلدان اجمل  

 .الدفينة ولكن ال ميكن جتاهل تيارات التوتر ،املدنية
 فإهنـا مل تنــُج مـن الزيـادة العامليـة يف      ،للمـواد الغذائيـة   ونظرا ألن ليربيا مستورد صـاف        - ٢٤

 يف  ٢٢د والـسلع األساسـية األخـرى بنـسبة          وزادت أسعار األرز والوقو   . أسعار الغذاء والوقود  
الـرقم   أدى إىل زيـادة يف       ، ممـا  ٢٠٠٨ينـاير   /كانون الثـاين   و ٢٠٠٧يناير  /املائة بني كانون الثاين   

ويقـدر خـرباء االقتـصاد أن    .  الفتـرة تلـك  يف املائة خالل  ١٤  االستهالك بنسبة  سعارأل القياسي
ليربيــا مــا يقــل عــن نــصف كميــة الغــذاء  وتنــتج  .األســعار يف االرتفــاعمــن املــرجح أن تــستمر 

سبب ارتفــاع تــ مــن احملتمــل أن ي، املاضــي القريــب يف ليربيــاويف واقــع). األرز(األساســي فيهــا 
وطنيـة  النظـورات  امللـسلم واألمـن، وجيـب أن يعـاجل ذلـك يف إطـار       ا يف زعزعـة أسـعار األغذيـة   

 .عامليةالقليمية واإلو
زمــة الغذائيــة علــى كــل مــن الــصعيدين الــوطين  وقــد ُبـــذلت جهــود عديــدة ملعاجلــة األ - ٢٥

 ماليــني دوالر لتلبيــة االحتياجــات الغذائيــة  ١٠وتعــد منحــة البنــك الــدويل بقيمــة  . واإلقليمــي
 وكـذلك اجلهـود الـيت تبـذهلا األمـم املتحـدة لـدعم               ،العاجلة يف البالد مبادرة جديرة بالترحيـب      

ل برنـامج األمـم املتحـدة املـشترك وقيمتـه         احلكومة لألمن الغذائي والتغذية من خـال       استراتيجية
كمــا ورد متويــل حلــاالت الطــوارئ مــن الــصندوق املركــزي ملواجهــة   .  مليــون دوالر١٤٠,٢

 .ئي خالل املوسم الزراعي احلايلاألمن الغذا يف جمال  قصرية األجلاألنشطةالطوارئ لدعم 
اقتراحـات  ) وت ديفـوار ليربيا وسرياليون وغينيا وك  (وقدمت حكومات احتاد هنر مانو       - ٢٦

وختطـط حكومـة ليربيـا لزيـادة احلـد األدىن      . ترمي إىل زيادة إنتـاج األغذيـة والتجـارة اإلقليميـة          
ــة مــن أجــل مــساعدهتم علــى      ــواد  حتمــلألجــور مــوظفي اخلدمــة املدني  االرتفــاع يف أســعار امل

كثـر وسـيلة   ه أوهناك اآلن تركيـز وطـين متزايـد علـى حتـسني اإلنتـاج الغـذائي باعتبـار         . الغذائية
 .العاملية املتعلقة بسعر األرز وتوفرهصدمات للبالد لامستدامة للحد من تعرض 

شـرطة ليربيـا   وتواجـه  . ا آخر يواجه التنمية يف ليربيازال األمن يشكل حتديا رئيسي     وما - ٢٧
 ألحيـاء  الـسطو املـسلح علـى ا        أعمـال  تزايـدة مـن   املوجـات   امل  صـعوبات شـديدة بـسبب      الوطنية
 وتــدفق ، كمــا أن االرتفــاع الــشديد يف مــستويات البطالــة .وأحيــاء املراكــز التجاريــة الــسكنية

الالجئني العائدين واملواطنني املرحلني يف اآلونة األخرية فضال عـن الكثافـة الـسكانية العاليـة يف               
زالـت املـصاعب الـيت      ومـا . تـصاعد معـدالت اجلرميـة      تساعد يف املناطق احلضرية، كلها عوامل     
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عـوق إحـراز أي تقـدم حقيقـي حنـو      قدرة البـشرية واللوجـستية لقـوة الـشرطة الوطنيـة ت        تواجه ال 
 .اجلرمية منع
 األشــهر الــثالثنيوعلــى الــرغم مــن تفــاين احلكومــة والتقــدم الــذي أحــرز علــى مــدى    - ٢٨

 حتقيـق األهـداف   تعـّوق  فإن القيود الشديدة على القدرات املؤسسية واملاديـة والوطنيـة          ،املاضية
وجيـري  . وينطبق هذا بـصفة خاصـة علـى املـوارد البـشرية يف مجيـع القطاعـات                . ة لأللفية اإلمنائي

ــائي    ــامج األمــم املتحــدة اإلمن ــة  ١٠ مــدهتا اســتراتيجيةوضــع  ،مبــساعدة مــن برن  ســنوات لتنمي
 احتياجــات تنميــة القــدرات البــشرية يف األجــل القــصري واملتوســط       لتلبيــةالقــدرات البــشرية  

 وعنــدما ، يعــيش حــوايل ثلثــي ســكان ليربيــا حتــت خــط الفقــر، ذلــكوباإلضــافة إىل. والطويــل
 والعجـز الكـبري يف      ، والبطالـة املرتفعـة    ،يقترن ذلك بقدرات البلد التقنية واملالية احملـدودة للغايـة         

 . للغاية التحديات اليت تواجه تسريع عملية إعادة البناء كبريةتصبح ،البنية التحتية
 والتنميــة يف عــدم كفايــة القــدرة  الــتعمري عمليــة الــيت تواجــهة الرئيــسي العقبــاتتمثــلتو - ٢٩

 أظهـرت احلكومـة     ،ومـع ذلـك   .  التنميـة للبلـد    وخطةالتقنية واملوارد الالزمة لدفع اإلصالحات      
 أعــرب شــركاؤها يف ،وردا علــى ذلــك. مــستوى عاليــا مــن االلتــزام الــسياسي بعمليــة التنميــة  

 حـىت اآلن عـن قـدر هائـل مـن            ذلـك تنـازهلم هلـا     ويـدل علـى      ،التنمية عن تأييدهم الـساحق هلـا      
 رحـب الـشركاء بالتقـدم الكـبري      ، الفقر الذي عقـد مـؤخرا      للحد من ويف منتدى ليربيا    . الديون

 حيث مشلت جمـاالت النجـاح       ، املؤقتة للحد من الفقر    تهااستراتيجي  إطار الذي أحرزته ليربيا يف   
 ممــا أهلــهاالبلــدان الفقــرية املثقلــة بالــديون، الرئيــسية التوصــل إىل نقطــة اختــاذ القــرار يف مبــادرة 

 ، النمــو احلــد مــن الفقــر وحتقيــق للحــصول علــى دعــم صــندوق النقــد الــدويل يف إطــار مرفــق   
مـن  مرفقـا    ٣٥٠  يف  اخلـدمات  والعـودة إىل تـوفري     ،عادة بناء قـوات األمـن     وسيمكنها هذا من إ   

ة تنشيط قطاعـات     وإعاد ، املائة  يف ٤٤ االلتحاق باملدارس بنسبة      معدل  وزيادة ،املرافق الصحية 
 .النمو التقليدية

أولويـــات مـــع  هاودعمـــا ملبـــادئ إعـــالن بـــاريس بـــشأن مواءمـــة االلتزامـــات وتنـــسيق - ٣٠
نــه جيــب علــى احلكومــة أن تــضع حــسابا   أحلــد مــن الفقــر، اتفــق الــشركاء علــى    ااســتراتيجية

راض مـرتني يف الـسنة       اسـتع   أنـه سـُيجرى     وعلـى  ،للتكاليف أكثـر تفـصيال لتيـسري تلـك العمليـة          
اتفـق  كمـا   .  ضمان التنسيق والتوافـق     من أجل   إلعداد امليزانية الوطنية   لتقدمي املدخالت الالزمة  

ــى  ــشركاء عل ــة   ال ــساعدة إىل احلكوم ــدمي امل ــن أجــل  تق ــز إدم ــة تعزي ــنم بعــض  . ارة املعون واغت
يـدة بتقـدمي     لإلعـالن عـن التزامـات جد       ، الفقـر  للحد من  خالل منتدى ليربيا     ، الفرصة الشركاء

ــا   ــة إىل ليربي ــة والتقني ــساعدة املالي ــاء  . امل ــر جــدير بالثن ــذا أم ــه جيــب اإلشــارة   ،وه إىل أن  إال أن
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 مـن شـأنه أن يـسبب تـأخريات كـبرية يف تقـدمي اخلـدمات األساسـية                   دفع األموال تأخري يف    أي
 . احلد من الفقراستراتيجيةأولويات الوفاء بويف 
حصائية يف اآلونة األخرية وإجراء املسح الـشامل لألمـن    وقد ساعد تطوير القدرات اإل     - ٣١

ــا، واســ      ــصحي يف ليربي ــدميوغرايف وال ــسح ال ــة، وامل ــذائي والتغذي ــية  الغ تبيان املؤشــرات األساس
 الثغـرات   سد والسكان، يف    للمساكن للفقر، والتعداد الوطين     املشاركة يف تقييم مدى   ، و هللرفا

 نظـــام إلدارة البيانـــات اســـتحداثملهـــم للغايـــة ومـــن ا. اخلطـــرية يف البيانـــات إىل حـــد كـــبري 
ووضـعت  .  وطنيـة لتطـوير اإلحـصاءات      اسـتراتيجية خـالل   مـن    منسق تنسيقا جيدا  واملعلومات  

ــن خــالل    ــة م ــداملاحلكوم ــربيعه ــشروع   خــدمات إلحــصاءات ول  اللي ــة م ــات اجلغرافي املعلوم
ـعد البيانــات املوثوقــة وتُـ .  جتــري املـصادقة عليــه حاليــا ، وطنيــة لتطـوير اإلحــصاءات اسـتراتيجية 
دعـم جـدول األعمـال      يف  ، بالغـة األمهيـة       اإلحـصاءات واملعلومـات اجلغرافيـة      ها مبا في  ،والشاملة
 األمـم    املعمـول هبـا يف     دواتاأل إضـافة إىل   ، والتنمية واألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة       للتعمريالوطين  
مساعدة اإلمنائيـة، وإطـار التنـسيق       إطار األمم املتحدة لل   و مثل التقييم القطري املشترك      ،املتحدة

 .بني اجملموعاتما 
ــة حتــديا شــديدا       - ٣٢ ــة التحتي ــة األساســية والبني ــار إىل اخلــدمات االجتماعي ــشكل االفتق وي

ــصادي   ــاش االقت ــالطرق. يواجــه االنتع ــصوى إىل اإلصــالح  حب ، إن وجــدت،ف ــاك ،اجــة ق  وهن
يهـا خـالل موسـم األمطـار        صـول إل  مساحات شاسعة من املنـاطق الريفيـة يف ليربيـا ال ميكـن الو             

 مرافـق عامـة لإلمـداد      وال توجـد     .إال عـن طريـق اجلـو      ) أكتـوبر / تشرين األول  -بريل  أ/نيسان(
ــاه  ــاء أو املي ــة     ،بالكهرب ــهم احلــصول علــى الطاق   كمــا أن الكــثريين مــن ســكان الريــف ال ميكن

 . على اإلطالقالكهربائية
ملستوى املرتفـع جـدا مـن البطالـة الرمسيـة،           ويتمثل أحد الشواغل الرئيسية األخرى يف ا       - ٣٣

 أكثـر قطاعـات الـسكان     مـن  يف املائـة، وُيــعد الـشباب       ٨٠ التقـديرات إىل     يـصل حـسب   الذي  
 مـن    عـن العمـل    د العـاطلني   ارتفاع عد   أصال ومما يزيد من تفاقم هذا الوضع املعقد      .  منه تضررا

دة إدماجهم ومن اجلنـود الـسابقني يف        إعاب  اخلاصة املقاتلني السابقني الذين أمتوا برامج التدريب     
 .القوات املسلحة الليربية الذين جرى تسرحيهم

 فـإن الـشواغل     يف الـبالد،  االقتصادية ال تزال حرجـة       -الة االجتماعية   ويف حني أن احل    - ٣٤
فكــوت ديفــوار وغينيــا ليــستا خــاليتني مــن عالمــات  . واســعة االنتــشاراألمنيــة اإلقليميــة أيــضا 

زالـت غـري مـستقرة حيـث تتعـايف مـن نـزاع           أن احلالة األمنية يف سرياليون ما      كما   ،االضطراب
لطـوارئ جـزءا مـن خطـط مجيـع وكـاالت األمـم              ا  ملواجهـة  ويشكل التأهـب  .  سنوات ١٠دام  

 .املتحدة والعديد من املنظمات غري احلكومية
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 االستنتاجات والتوصيات -رابعا  
، ال بـد  علـى األقـل  ذي شـأن فيهـا   إلحراز تقـدم   أو   ، لأللفية لتحقيق األهداف اإلمنائية   - ٣٥
ومثـة  .  حـدة الفقـر وحتقيـق االنتعـاش االقتـصادي      مـن تخفيـف للجهود واسـعة النطـاق      بذل   من

حاجة عاجلة لدعم كـبري تقدمـه اجلهـات املاحنـة ملـساعدة احلكومـة اجلديـدة علـى الـشروع يف                       
ويبقـى  . ات شـعب ليربيـا    وللمساعدة على تلبيـة تطلعـ      ،تقدمي بعض اخلدمات على نطاق واسع     

 اجتـذاب   كمـا جيـب   . توطيد السالم الذي حتقق بشق األنفس يف اآلونة األخرية مرهونا بـذلك           
توافرهــا يف الوقــت وُيـــعد حجــم املــوارد و.  بلــدهميني املــؤهلني للعــودة مــن أجــل خدمــةالليــرب

 .املناسب أمرين أساسيني
 لتنميــة االقتــصاد الكلــي وحتقيــق    وُتـــعد إدارة البيانــات واملعلومــات ركيــزة أساســية     - ٣٦

 حاسـم   ا تقـدمي الـدعم لبنـاء القـدرات الوطنيـة أمـر            يعد كما   ،األهداف اإلمنائية لأللفية يف ليربيا    
 ة فعالــ خطــة لوضــع ضــروري أمــر بيانــات ومنتجــات بيانــات موثوقــةكمــا أن وجــود. األمهيــة

 .ىل احلد من الفقرللتنمية وغري ذلك من اآلليات واالستراتيجيات الوطنية اليت ترمي إ
  شـرعت  األمم املتحـدة  فـ . بناء قدرات املؤسسات الوطنية من األمور األساسـية أيـضا         و - ٣٧

، يف  يف املقاطعـات   عينـوا مـؤخرا    مراقبـا  ١٥بعملية إطالق أفرقة دعم يف املقاطعات للعمـل مـع           
ومـن  . ملشاريعمهارات إدارة ا  و ة بتوفري املعلومات   السليم ة الالمركزي اإلدارة لتعزيز    يبذل جهد

 كـبرية مـن فعاليـة    ةالـشركاء يف التنميـة أن يزيـد بدرجـ    شأن التعاون والدعم الذي يقدمه مجيع      
 .هذا املسعى

 االنتعـاش   موقعـا مركزيـا يف عمليـة       إجياد فرص العمل من خالل القطاع اخلـاص          وميثل - ٣٨
وجيـب أن   . احلـد مـن الفقـر      استراتيجيةيف  وهذا ما مت التأكيد عليه      لتنمية املستدامة يف ليربيا،     وا

 التنمية علـى جـذب االسـتثمار إىل الـبالد وحتقيـق اسـتقرار البيئـة االقتـصادية                    يف شركاءاليركز  
 . النمو االقتصاديالذي يفضي إىل تعزيز

ن الضروري تنفيذ الربنامج املشترك بني حكومة ليربيـا واألمـم املتحـدة ملنـع العنـف                 وم - ٣٩
ع اجلـنس والتـصدي هلمـا، سـواء مـن حيـث تلبيـة احتياجـات                 اجلنسي والعنف القـائم علـى نـو       

ــة لأل     ــهما أو مــن أجــل توطيــد الــسالم وحتقيــق األهــداف اإلمنائي ــةاملتــضررين من ــسليما. لفي  وت
 ينبغــي للــشركاء يف ، احلكومــة بالتــصدي لــهلتزاماعترافــا بــا و،طــورة هــذا النــوع مــن العنــفخب

 . واملستدام لذلك الربنامجالكايف التمويل كفالةالتنمية واحلكومات املاحنة 
 وال ســيما معــدل وفيــات ،وباملثــل، حــددت احلكومــة جمــايل التعلــيم والرعايــة الــصحية - ٤٠

نظومــة األمــم مل وال بــد.  باعتبارمهــا مــن جمــاالت االهتمــام احلاســم،األطفــال وصــحة األمهــات
 إحـراز  مـا أريـد   ذا   اجملـاالت إ   تلـك زيـادة الـدعم يف      مـن   املتحدة وغريها من الشركاء يف التنمية       

 . لأللفية يف ليربياجاد حنو حتقيق األهداف اإلمنائيةأي تقدم 


