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ن لألمني العام بشأن بعثة األمم املتحدة       والتقرير املرحلي احلادي والعشر       
  يف ليـربيا

    
  مقدمة  -أوال   

ســـبتمرب / أيلـــول١٥املـــؤرخ ) ٢٠٠٩ (١٨٨٥مـــّدد جملـــس األمـــن، مبوجـــب قـــراره    - ١
، وطلـب مـين أن    ٢٠١٠سـبتمرب   / أيلـول  ٣٠، والية بعثة األمم املتحـدة يف ليــربيا حـىت            ٢٠٠٩

ــدم تقريــ  ــري      أق ــيت وردت يف تقري ــة األساســية ال ــدم احملــرز يف إجنــاز النقــاط املرجعي را عــن التق
). S/2008/183 (٢٠٠٨مـارس   / آذار ١٩و  ) S/2007/479 (٢٠٠٧أغسطس  / آب ٨املؤرخني  

ويركــز هــذا التقريــر علــى التطــورات الرئيــسية الــيت حــدثت يف ليربيــا منــذ أن قــدمت تقريــري   
ــؤرخ   ــي امل ــباط١٧املرحل ــر / ش ــشأن، جتديــد   ) (S/2010/88 ٢٠١٠فرباي ــضمن توصــيايت ب  ويت

  .البعثة والية
  

  التطورات الرئيسية  -ثانيا   
  التطورات السياسية  -ألف   

 ٢٠١١عـام    الـيت سـتجرى يف       تكثفت االستعدادات لالنتخابـات الرئاسـية والتـشريعية         - ٢
 اجمللــس وشــدد اجملتمــع املــدين واألطــراف املــؤثرة األخــرى الــضغط علــى   . خــالل هــذه الفتــرة 

التشريعي ورئيسة اجلمهورية من أجل اخلروج من الطريق املسدود فيما يتعلـق مبـشروع قـانون               
حدود الدوائر االنتخابية، وقـد اعترضـت الرئيـسة إيلـني جونـسون سـريليف مـرتني علـى صـيغ            

عتمد اجمللـس التـشريعي   ايوليه، / متوز٢٢ويف . سابقة ملشروع القانون ألسباب دستورية ومالية   
وُيبقـــى احلـــل التـــوفيقي للمجلـــس  . أغـــسطس/ آب٢ن ووقعتـــه الرئيـــسة يف وع القـــانومـــشر

 بينمـا خيـصص     ٢٠٠٥ مـن انتخابـات عـام        ٦٤التشريعي على املناطق االنتخابية البـالغ عـددها         
ويف . ٢٠٠٨تسعة مقاعد جديدة للمقاطعات األكثر سـكانا، متجنبـا االسـتناد إىل تعـداد عـام               
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حظر يف احملكمة العليـا ضـد       جملتمع املدين طلب استصدار أمر      السابق، قدمت إحدى منظمات ا    
املعهد الليربي لإلحصاء وخـدمات املعلومـات اجلغرافيـة، وجلنـة االنتخابـات الوطنيـة، واجمللـس                 

ــام     ــداد ع ــه أن تع ــدَّعي في ــشريعي ت ــي اختــاذه أساســ   ٢٠٠٨الت ــا وال ينبغ ــسجيل ا كــان معيب  لت
وأعيـق  . يئتها يف القضية ولكنها مل تصدر حكما فيها       ونظرت احملكمة العليا بكامل ه    . الناخبني

كثري من االستعدادات االنتخابية البالغة األمهية، بينما توقفت املناقشات املتعلقة حبدود الـدوائر             
  .االنتخابية يف كال اجمللسني

 جملس الشيوخ قرارا يقترح إجراء استفتاء لتعديل حكمـني          دأبريل اعتم / انيسان ١ويف    - ٣
، ويقضي التعديل بتغيري موعـد إجـراء االنتخابـات مـن            ١٩٨٦باالنتخابات يف دستور    متصلني  

نـوفمرب وتقريـر نتـائج مجيـع االنتخابـات حبـسب أغلبيـة              /أكتوبر إىل تشرين الثـاين    /تشرين األول 
تـزال تتطلـب     ت رئـيس اجلمهوريـة ونائـب الـرئيس الـيت ال           بسيطة لألصوات، باسـتثناء انتخابـا     

يوليـه قـرارا بتعـديل أربعـة أحكـام دسـتورية،            / متوز ١٣جملس النواب يف    د  اعتمو .أغلبية مطلقة 
مشلت ختفيض شرط مدة اإلقامة إىل مخس سنوات للمرشحني ملنصب الـرئيس ومنـصب نائـب       

وتتطلــب تعــديالت الدســتور تــصديق ثلثــي املــصوتني يف اســتفتاء وطــين ُيجــرى بعــد   . الــرئيس
االتفاق على القرار املشترك، وفقـا      وتأخر  . ى األقل اعتماد اجمللس التشريعي هلا بسنة واحدة عل      

للجنــة االنتخابــات الوطنيــة، حيــد مــن إمكانيــة إجــراء اســتفتاء علــى التعــديالت املقترحــة قبــل     
  .٢٠١١انتخابات 

يـــع علـــى مـــشروع األمـــم املتحـــدة لـــدعم االنتخابـــات مـــع احلكومـــة يف   قوبعـــد التو  - ٤
احنني لتنسيق تنفيـذ املـشروع وتعبئـة املـوارد لـسد            أبريل، أنشئ فريق للتنسيق بني امل     /نيسان ١٤

ــات     ــق باالنتخاب ــا يتعل ــة فيم ــرات املتبقي ــى      . الثغ ــد عل ــات تزي ــدمي تربع ــد بتق ــد جــرى التعه وق
وال يـشمل هـذا     .  مليـون دوالر   ٣٨,٣مليون دوالر من التكلفة اإلمجالية املتوقعة وقـدرها          ٣٢

.  مل يتم إجـراء االسـتفتاء الدسـتوري يف حينـه           املبلغ التكاليف املرتبطة بأي انتخابات تصفية إذا      
ومن املتوقع أن يزيد االعتماد املخـصص للجنـة االنتخابـات الوطنيـة يف امليزانيـة الوطنيـة للـسنة                    

  .، ويركز الشركاء الدوليون على بناء قدرة اللجنة لألجل الطويل٢٠١٠/٢٠١١املالية 
ــسياسي        - ٥ ة االســتعدادات النتخابــات  وقــد بــدأ الطــاحمون مــن املرشــحني واألحــزاب ال

وقد أعلن حـىت اآلن سـبعة مرشـحني، مـن بينـهم الرئيـسة إيلـني جونـسون سـريليف،                     . ٢٠١١
ويف الوقـت نفـسه، حبثـت األحـزاب الـسياسية املـسجلة             . اعتزامهم خوض االنتخابات الرئاسية   

وقــد أوشــك االنتــهاء مــن . انــدماج وحتالفــات فيمــا بينــها حزبــا إجــراء عمليــات ١٧وعــددها 
وتواصـل مثانيـة أحـزاب      . اندماج حزب الوحدة مع حزب العمل الليربي وحزب توحيد ليربيـا          

ــدميقراطي، املناقــشات مــن أجــل تــشكيل        ــادة حــزب املــؤمتر مــن أجــل التغــيري ال معارضــة، بقي
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ومثـة جمموعـة ثالثـة ناشـئة تـضم حـزب احلريـة وبعـض األعـضاء البـارزين يف                     . “ائتالف كبري ”
حتت مظلـة   ) حركة االتفاق اجلديد  (ركة البديل الدميقراطي اجلديدة     احلزب الوطين القومي وح   

ــدميقراطي  ــة        . التحــالف ال ــدى جلن ــة ل ــسجيل املختلف ــدة مبراحــل الت ــر مخــسة أحــزاب جدي ومت
االنتخابات الوطنية؛ وإذا ما جنحت يف تـسجيلها سيـصل جممـوع عـدد األحـزاب املـسجلة إىل                   

  . حزبا٢٢
يوليـه ملـلء مقعـد      / متـوز  ٢٠طنيـة انتخابـات فرعيـة يف        وقد نظمت جلنة االنتخابات الو      - ٦

وفـاز يف دورة التـصفية الـيت    . شاغر يف جملس النواب عقب وفاة مـشرِّع مـن مقاطعـة ريفرجـي            
وأتاحت هـذه االنتخابـات الفرعيـة، وهـي         . أغسطس مرشح حزب الوحدة   / آب ٣أجريت يف   

  .رى للجنة حتسني قدرهتا، فرصة أخ٢٠٠٦التاسعة منذ عام 
امتثــاال للقــانون املنــشئ للجنــة تقــصي احلقــائق واملــصاحلة، قــدمت الرئيــسة تقريرهــا    و  - ٧

يف تقريـر جلنـة تقـصي احلقـائق     الفصلي األول بشأن التقـدم احملـرز يف تنفيـذ التوصـيات الـواردة             
إىل يف تقريرهــا شــارت الرئيـسة  أو. مـارس / آذار١٠واملـصاحلة املقــدم إىل اجمللـس التــشريعي يف   

من وزارة العدل ومن جلنة إصالح القانون حتليل التوصيات اليت هلا آثـار قانونيـة               أهنا قد طلبت    
التقريـر الفـصلي الثـاين،      و. وحبث خيارات تنفيذ التوصـيات الـيت ال تترتـب عليهـا آثـار قانونيـة               

ــران   ــدم يف حزي ــرر أن يق ــد  /املق ــدم بع ــه، مل يق ــشأ أي  . يوني هياكــل ملعاجلــة  وحــىت اآلن، مل ُتن
وما زال ُيرجأ إنـشاء اللجنـة الوطنيـة املـستقلة حلقـوق اإلنـسان حيـث رفـض                  . التوصيات رمسيا 

 التقـدم حنـو تنفيـذ توصـيات     يـؤخر فربايـر، ممـا   /يف شـباط رفضا باتـا  اجمللس التشريعي مرشحيها    
 من مسؤوليات تلك اللجنـة متابعـة تنفيـذ توصـيات جلنـة              ، إذ أن  جلنة تقصي احلقائق واملصاحلة   

  .تقصي احلقائق واملصاحلة
، رغم مـا ولدتـه مراجعـات احلـسابات          متزايداواكتسبت جهود مكافحة الفساد زمخا        - ٨

وتغطـي حـسابات وزارات     . تاالوزارية الشهرية اليت تضطلع هبا اللجنة العامة ملراجعـة احلـساب          
واملناجم والطاقة واألشغال العامة، من مناقـشات سـاخنة يف          التعليم واملالية والصحة واألراضي     

وعلـى الـرغم مـن أن االفتقـار إىل          . عالم واهتامات بأن اللجنة تنشد أغراضا سياسـية       وسائط اإل 
ضوابط داخلية سياسية كان من االستنتاجات املـشتركة ملراجعـة احلـسابات، فقـد طغـت علـى                  
االهتمـام مبــضمون نتــائج مراجعـات احلــسابات املناقــشات العامــة الـسياسية احلــادة الــيت جــرت    

الـواردة  لتوصـيات   للعامة ملراجعة احلسابات، مما أفضى إىل تنفيذ حمدود         بشأن مصداقية اللجنة ا   
ــارير  ــاب    يف تقـ ــن العقـ ــشأن اإلفـــالت مـ ــصورات بـ ــد التـ ــسابات وتزايـ ــة احلـ ــن . مراجعـ وميكـ

للمناقشات العامة احلادة اجلارية بني اللجنة والكيانات اليت روجعت حساباهتا أن تقوض محلـة              
  .الفساد احلكومة ملكافحة
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الــة قيقاهتــا يف مثــاين قــضايا وأوصــت بإحتمــت اللجنــة الليربيــة ملكافحــة الفــساد حتواخت  - ٩
لليربيــا وعــدة  أربعــة أشــخاص إىل احملاكمــة، مبــن فــيهم املفــتش العــام الــسابق للــشرطة الوطنيــة  

وواصـلت اللجنـة أيــضا محلتـها ملكافحـة الفــساد علـى صـعيد البلــد       . مـوظفني مـن وزارة املاليــة  
ــه ــوز  ويف الوقــت ن. بأكمل ــسه، صــدر يف مت ــة     /ف ــة اجلنائي ــة مــن احملكم ــه أول حكــم باإلدان يولي

يف قـضية رئيــسية مـن قـضايا مكافحــة الفـساد مشلـت التحويــل غـري املـشروع ألمــوال        “ جـيم ”
  .املصرف املركزي الليربي

  
  احلالة األمنية  -باء   

لـت تـؤثر    احلالة األمنية العامة يف الـبالد مـستقرة بوجـه عـام وإن كانـت هـشة، فمـا زا                     - ١٠
واملـوارد،  على األمن التـوترات العرقيـة والطائفيـة، واملنازعـات بـشأن احلـصول علـى األراضـي                   

فمـا زال النـشاط اإلجرامـي اخلطـري يعـم الـبالد، مبـا يف                . وفقدان الثقة يف نظـام العدالـة اجلنائيـة        
ائة مـن    يف امل  ٧٠ومما يثري القلق على حنو خاص أن أكثر من          . ذلك االغتصاب والسطو املسلح   

  .حاالت االغتصاب املبلغ عنها خالل الفترة تشمل ضحايا دون السادسة عشرة من العمر
ــة           - ١١ ــور بــسرعة إىل حــوادث كــبرية مزعزع ــا زالــت املنازعــات البــسيطة نــسبيا تتط وم

فربايـر بـني طائفـة لورمـا        /عة لوفـا يف شـباط     ال ذلك العنف الذي انتشر يف مقاط      لالستقرار، ومث 
هنا من املـسيحيني وطائفـة مانـدنيغو الـيت أغلبيـة سـكاهنا مـن املـسلمني، وفجـره                    اليت أغلبية سكا  

ــوتراتقتــل طقوســي أدى إىل تفــاقم   ــة قائمــة ت وهامجــت كــل مــن الطــائفتني األخــرى   .  عرقي
فقُتـل أربعـة   . وأماكن عبادهتا وممتلكاهتا، مسلحة بالسيوف وبنـادق اخلـردوش وأسـلحة أخـرى           

وخـالل  . حرقت كنـائس ومـساجد ومنـازل عديـدة         شخصا ودمرت أو أُ    ١٨أشخاص وُجرح   
واقتـضى  .  منـهم مطلقـي الـسراح      ٣٩ سـجينا، ال يـزال       ٥٨هذه الفوضى، هـرب مـن الـسجن         

األمر تدخل القوات العسكرية ووحدة الشرطة املشكلة التابعتني لبعثـة األمـم املتحـدة يف ليربيـا                 
  .ليربية، الستعادة النظامإىل جانب وحدة االستجابة للطوارئ التابعة للشرطة الوطنية ال

أبريـل، عنـدما حـدد      /ونشأت أيضا حالة توتر يف هاربر، مبقاطعـة مرييالنـد، يف نيـسان              - ١٢
اف أمساء مرتكبني مزعومني لقتل طقوسي مشتبه فيه، وترتب على ذلك إلقاء القـبض علـى                عّر
حنـو   شخصا، من بينهم شخصيات ذات نفوذ يف املقاطعـة، وإثـارة االحتجـاج مـن جانـب          ١٨
وحــال الوجــود امللمــوس للــشرطة الوطنيــة وقــوات البعثــة دون   .  فــرد مــن اجملمــع احمللــي ٣٠٠

. وظل أفراد وحدة االستجابة للطوارئ منتشرين يف هاربر لعدة أسـابيع          . اندالع أعمال العنف  
وظلــت هــذه القــضية قائمــة، ومــا زال ســتة مــن املــشتبه فــيهم األصــليني حمتجــزين انتظــارا            

ن ما تلت ذلك موجة مـن حـوادث صـغرية انطـوت علـى عـرَّافني حيـددون                   وسرعا. للمحاكمة
  .أمساء مرتكبني مزعومني جلرائم قتل مل حتسم يف مقاطعيت نيمبا ولوفا
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ووقــع عــدد مــن حــاالت العنــف الغوغــائي، دفــع إىل بعــضها انعــدام الثقــة يف الــشرطة    - ١٣
 ضـابط شـرطة خـارج أوقـات         فرباير، أُضرمت النـار يف    /شباط٢٧ويف   .والنظام القضائي األعم  

على يد غوغـاء غاضـبني بعـدما أطلـق النـار علـى رجـل ألسـباب مل ُيفـصح                      العمل يف مونروفيا  
وحــاول جنــدي مــن القــوات املــسلحة الليربيــة إنقــاذ الــضابط فهامجــه الغوغــاء ومــات     . عنــها
معـة ليربيـا    يوليـه، تطـورت االنتخابـات الطالبيـة يف جا         /ويف أوائل متوز  . بعد متأثرا جبراحه   فيما

ومـع تركـز االهتمـام الـسياسي        .  جبراح طالبإىل العنف يف مناسبتني، مما جنم عنه إصابة مثانية          
. ، اكتـسبت بعـض األعمـال الغوغائيـة دالالت سياسـية           ٢٠١١انتخابـات   علـى   بشكل متزايـد    

 أن نائب رئيس جملـس النـواب وأعوانـه اعتـدوا علـى ضـابط شـرطة                  يعُدايوليه،  / متوز ١١ويف  
وقـام حـوايل   . أثناء أدائه ملهامه الرمسية، قد احتجـز شـاحنة مملوكـة لنائـب رئـيس اجمللـس              كان،  
مــسلح مــن املمــالئني لــه مــن حزبــه، وهــو حــزب املــؤمتر مــن أجــل التغــيري الــدميقراطي،      ٢٠٠
  . مبنع الشرطة من استجواب النائب يف حصار دام عدة ساعات،بعد فيما

  
  احلالة االقتصادية -جيم   

ة بالنـسبة لربنـامج     مسـ ايت ُتعـد ح    تقدم كبري يف دفع عجلة اإلصالحات اهليكلية الـ         أُحرز  - ١٤
التسهيل االئتماين املمدد ومبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون بقيادة البنك الـدويل وصـندوق              

يونيـه علـى   / حزيـران ٢٩ووافق جملسا صـندوق النقـد الـدويل والبنـك الـدويل يف            . النقد الدويل 
البلدان الفقرية املثقلة بالـديون، الـضرورية لقـدرة ليربيـا علـى االسـتفادة مـن                 مبادرة  از  نقطة إجن 

ولتحقيـق ذلـك، اسـتكملت       . دوالر من الدين اخلارجي    اليني ب ٤,٦ُشطب  االئتمان الدويل، و  
 وتنفيـذ قـانون   ،إجراءات خمتلفة، مبا يف ذلك جولة ثانية مـن مراجعـة حـسابات مخـس وزارات            

  .قانون استثمار جديداعتماد لعامة وإدارة املالية ا
ومـن املتوقـع أن يبلـغ معـدل       . اقتصاد ليربيا ببطء من األزمة االقتصادية العامليـة        ويتعاىف  - ١٥

، مـدفوعا بزيـادة   ٢٠٠٩ يف املائـة عـام   ٤,٦بعـد أن كـان   ، ٢٠١٠ يف عام ةاملائ يف ٦,٣النمو  
 يف ٧,٢مـايو، بلـغ معـدل التـضخم        /ارويف هنايـة أيـ     .الصادرات واالستثمار األجـنيب املباشـر     يف  

 مـن  اإليـرادات وقد زادت  .٢٠١٠ يف املائة يف املتوسط عام      ٧املائة، ومن املتوقع أن يصل إىل       
 العامليـة، يف حـني أن كـال مـن عمليـات منـاجم               األسـعار  املطاط نظرا حلدوث انتعـاش يف        إنتاج

ــأ     ــيت ت ــا، ال ــد ييكيب ــغ وركــاز حدي ــة،  خرت بون ــة العاملي ــسبب األزم  اســتأنفت االســتعدادات  ب
  .وفر بعض فرص العمليينبغي أن مما  النطاق، ةاستخراج واسعلعمليات 

ــة      - ١٦ ــة املقترح ــة الوطني ــدت امليزاني ــد أع ــرة  وق ــة ٢٠١٠/٢٠١١للفت ــون ٣٤٧ البالغ  ملي
 .مــايو/ الــسلطة التــشريعية يف أيــاردمت إىلقُــو املاليــة العامــة اجلديــد، إدارةدوالر وفقــا لقــانون 
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خصـصات  املامليزانية، وما زالت املفاوضات مـستمرة لتحديـد         عتمد  يوليه، مل تُ  /اية متوز هنحىت  و
  . لقطاعات ذات األولويةل

ــا يف     لـــدى و  - ١٧ ــر يف ليربيـ ــن الفقـ ــد مـ ــتراتيجية احلـ ــذ اسـ ــن تنفيـ ــة مـ ــسنة الثانيـ ــهاء الـ انتـ
ائم دعـ سلط الضوء على التطورات يف كل مـن         ُيمارس، أصدرت احلكومة تقريرا مرحليا      /آذار

االستراتيجية األربع، وهي السالم واألمن؛ واإلنعاش االقتصادي؛ وسيادة القـانون واحلوكمـة؛            
ــرر أن ي  .واخلــدمات األساســية ياكــل األساســية  واهل ــن املق ــيم وم ــا يف   ق ــوزراء معتكف ــس ال جمل
يف الـسنة النهائيـة     تحققـة   أغسطس لوضع خطـط عمـل لتحقيـق املنجـزات والنتـائج غـري امل              /آب
ــصادية    .يةســتراتيجلال ــشؤون االقت ــضافت وزارة التخطــيط وال ــؤمتر واست ــة   م ــشأن فعالي ــة ب قم

 .أغـسطس /بسياسة جديدة إلدارة املعونة سيتم إطالقهـا يف آب      إليذان  أبريل ل /املعونة يف نيسان  
ا بعــد ملــللتنميــة الوطنيــة برنــامج يونيــه، لوضــع /ويف الوقــت نفــسه، بــدأت اجلهــود، يف حزيــران

فقـر ومـا بعـد مبـادرة البلـدان الفقـرية املثقلـة بالـديون يـربط اسـتراتيجية             استراتيجية احلـد مـن ال     
بتنـسيق مـن    الرؤيـة، عمليـة صـياغة   وتـسعى   .وسـع أفقـا  تنمية القـدرات الوطنيـة برؤيـة وطنيـة أ         

تعزيز مؤسسات احلكم الرشيد وبناء الوحـدة واهلويـة الوطنيـة مـن             إىل  الوزارة وجلنة احلوكمة،    
ــة وخــالل التغــيري املؤســسي وا  ــق ملواطن ــة    حتقي ــصادي والتنمي ــة مــع دعــم النمــو االقت الالمركزي

  .جلعل ليربيا بلدا متوسط الدخلاألجل  ةالطويل
  

  احلالة اإلنسانية  - الد  
 احلكومــة وشــركاؤها الــدوليون واحملليــون لالحتياجــات اإلنــسانية املتبقيــة إىل  تــصدت  - ١٨

املسؤولية الكاملة عـن    اضطالعها ب ية يف   وتواجه احلكومة حتديات يوم    .اإلمنائيةجانب األنشطة   
منظمات غري حكومية كثرية، تقدم اجلزء األكرب مـن اخلـدمات           تعاين  تقدمي اخلدمات، يف حني     

ومت حتــديث خطــط الطــوارئ املــشتركة بــني الوكــاالت   .األساســية، مــن أجــل متويــل أنــشطتها
آليــات تــوافر ان  مــن غينيــا وكــوت ديفــوار مــن أجــل ضــم ةتملــالــسكان احمل اتملواجهــة تــدفق

 تــشكل حتــديا كــبريا، ممــا يــؤثر علــى عاتيــةوال تــزال الفيــضانات املومسيــة ال .الالزمــةســتجابة اال
تبـاطؤ  ورغم  .  الجئ ليربي يف بلدان اللجوء     ٦٤ ٠٠٠وما زال أكثر قليال من       .اآلالف سنويا 

ــة األخــرية،    ــودة يف اآلون ــر مــن  فقــد عمليــات الع ــا  ١٢٣ ٠٠٠عــاد أكث ــذ  الجــئ إىل ليربي من
  .٢٠٠٤ عام
  

  احلالة اإلقليمية  - اءه  
ــة واصــلت  - ١٩ ــا عــن كثــب    رصــد  البعث ــة يف غيني ــة واالنتخابي ــة االنتقالي  توأكــد. العملي

، ةليربيـ ال و ةغينيـ التـضم البعثـة، وكـذلك قـوات األمـن           واليت  نتظمة  احلدود املشتركة امل  دوريات  
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ع حـدودي  رف النظـر عـن نـزا   أن الوضع على طول حدود ليربيا مع غينيا ال يـزال هادئـا، بـص      
  .ية والغينية يف مقاطعة لوفاثانوي بني السلطات الليرب

 ســابقني يف غــرب كــوت ديفــوار ليــربينيوالجــئني ســابقني  وجــود مقــاتلني يــزالوال   - ٢٠
البعثة وعملية األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار وبرنـامج             اضطلعت  و .يشكل مصدر قلق للبعثة   
ــائي    ــم املتحــدة اإلمن ــران    بعباألم ــوار يف حزي ــشتركة يف غــرب كــوت ديف ــة م ــة ميداني ــه، /ث يوني

 فــرد ٢ ٠٠٠و  ١ ٥٠٠ذين تتــراوح تقــديرات عــددهم بــني  الــالليــربينيوجــدت أن املقــاتلني 
ومـع ذلـك، ستواصـل البعثـة         .ليربيـا لمباشرا  ال يشكلون هتديدا     ةاأليفورييليشيات  املاملرتبطني ب 

 عمليــات مــشتركة علــى احلــدود مــع     الوضــع عــن كثــب وستــستمر يف املــشاركة يف    رصــد 
  .ارو يف كوت ديفحكوميت غينيا وسرياليون وكذلك مع عملية األمم املتحدة

 قـوانني  نفـاذ األمريكية إل لوكالة  ستغرقت عامني ل  امايو، أسفرت عملية سرية     /أيارويف    - ٢١
هم بتهمـة  سـبعة مـن املـشتبه فـي    القبض علـى   األمن الوطين الليربية عن      وكالةو املخدرات مراقبة

ـــ      ــدر ب ــا يق ــب م ــى هتري ــآمر عل ــن الكوكــايني  ٦ ٠٠٠الت ــوغرام م ــه ، كيل ــدر قيمت ــوايلا تق   حب
اجتـار  عـن قـضية     ت أيـضا    كـشف و . الواليات املتحدة عـن طريـق ليربيـا        إىل ،مليون دوالر  ١٠٠

وجلـب  بـنغالديش،   ببـشر مـن      ضـحية اجتـار      ٤٠مـارس، اشـتملت علـى       /بالبشر كبرية يف آذار   
عرضـة   وال تزال ليربيا   .ذريعة العمل، لكن مت التخلي عنهم يف وقت الحق        با   ليربي الضحايا إىل 

ــا وضــعف        ــسهل اختراقه ــيت ي ــسبب احلــدود ال ــشر، ب ــهريب املخــدرات واالجتــار بالب ــة لت للغاي
التـشريعات،  عـدم كفايـة      وحمدوديـة القـدرة علـى إنفـاذ القـوانني و           ،املؤسسات األمنيـة الوطنيـة    

ــدالتهتؤكــد تفــاقم وهــذه احلــوادث  ــادرة   /ويف شــباط. دي ــا يف مب ــا طرف ــر، أصــبحت ليربي فرباي
توقيـع التـزام فريتـاون بـشأن مكافحـة االجتـار غـري املـشروع باملخـدرات                  بساحل غرب أفريقيـا     

واجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة يف غــرب أفريقيــا، ممــا ينبغــي أن يــساعد علــى بنــاء القــدرات يف   
   .يف ذلك اجلرمية ذات الصلة باملخدراتاملنطقة ملكافحة اجلرمية عرب الوطنية، مبا 

  
  بعثةالتنفيذ والية   -ثالثا   
  إصالح قطاع األمن  - لفأ  

  طينوضع استراتيجية وهيكل لألمن الو    
طار إلصالح قطاع األمـن يف ليربيـا، وذلـك          اإل باحلكومة توفري    يةاألمن ةجهزاألواصل    - ٢٢

واصــلة التــدريب وبنــاء القــدرات يف  ، مــع م٢٠٠٨متــشيا مــع اســتراتيجية األمــن الــوطين لعــام  
وبعد تـأخري كـبري، أحالـت احلكومـة مـشروع قـانون إصـالح األمـن                  .وكاالت األمن الرئيسية  

ا ميثل خطوة هامـة حنـو إضـفاء         يونيه، مم /ارات يف ليربيا إىل اهليئة التشريعية يف حزيران       بخستواال
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روع القــانون حامســا يف مــشاعتمــاد وســيكون  .الطــابع املؤســسي علــى اهليكــل األمــين اجلديــد 
  .القطاع وتعزيز تبادل املعلومات والتنسيق بني الوكاالتترشيد 
ما يدعو للقلق أن املؤسسات األمنيـة قـد ال حتـصل علـى املـوارد              فمتقدم،  هذا ال ورغم    - ٢٣

وال ختــصص امليزانيــة الوطنيــة املقترحــة للفتــرة     . نموهــا وتنميتــها علــى حنــو مطــرد    لالالزمــة 
اجمللـس  األمـن الرئيـسية، ولكـن املناقـشات جاريـة مـع             لوكـاالت   د كافية    موار ٢٠١٠/٢٠١١

وســتظل . الــشيء الرئيــسية بعــض للوكــاالت األمنيــةلزيــادة االعتمــادات املخصــصة التــشريعي 
حتــول دون تلبيــة وكــاالت األمــن، مبــا يف ذلــك الــشرطة، تواجــه فجــوة يف التمويــل ميكــن أن    

، الـيت أطلقـت     ملقاطعـات ومل تبدأ عملها بعد آليـة أمـن ا        . دةاحتياجاهتا التشغيلية والبشرية املتزاي   
وتفتقر ليربيا أيضا إىل اإلطار القـانوين والقـدرات املؤسـسية            .٢٠٠٩ديسمرب  /يف كانون األول  

  .الالزمة ملراقبة األسلحة الصغرية، وال تزال البعثة تقوم بالتخلص من الذخائر املتفجرة 
  يةالقوات املسلحة الليرب    

املـدعوم مـن   ، منـذ االنتـهاء رمسيـا مـن التـدريب األويل        ةالليربيـ  املـسلحة    القواتلت  تو  - ٢٤
ومـن الناحيـة    امليزانيـة   تدريبها مـن ناحيـة      ، املسؤولية عن    ٢٠٠٩الواليات املتحدة يف هناية عام      

 فردا عسكريا من الواليات املتحدة، حتت سلطة مـوجهي إصـالح قطـاع      ٦١الفنية، بدعم من    
ــدفاع الليــربي  ــدريب علــى    .ال ــام األول الت ــامج يف املق ــوفر الربن املــشاة والتخطــيط  أســاليب وي

العمليــايت، وكــذلك اإلرشــاد يف جمــاالت اللوجــستيات واهلندســة والقــضاء العــسكري واإلدارة 
ر تدريبيـــة عـــدة منـــذ كـــانون  يتطـــوعمليـــات اجلـــيش مت وأ .واخلـــدمات الطبيـــة واالتـــصاالت

ال تـزال املهـارات العامـة بدائيـة وحتتـاج إىل مزيـد              و .اوي ووضع برنامج تدريب سن    ،يناير/الثاين
بنـاء القـدرات العـسكرية مـن خـالل املـشاركة يف             أيـضا   تـدعم البعثـة     ، ومـع ذلـك      من التطـوير  

 حاليـا بتحديـد االحتياجـات املعلقـة مـع برنـامج         وتقـوم وحدات متخصصة،   بالتدريب املشترك   
  .لبعثةمن ااملساعدة املقدمة يف زيادة ير التطو للمساعدة على توجيه ،اإلرشاد ووزارة الدفاع

 إعــداد نفــسه لتحمــل املــسؤولية يف هنايــة املطــاف عــن الــسيطرة علــى   اجلــيشوواصــل   - ٢٥
ورغـم منـو مهـارات     .األسلحة والذخرية، اليت ال تزال حتت السيطرة اإلدارية للواليات املتحدة      

اجلماعـة االقتـصادية     األعـضاء يف     البلـدان القيادة لـدى الـضباط، مـا زال الـضباط املعـارون مـن               
ذلـك يف   علـى   قياديـة يف اجلـيش، ويتوقـع أن يـستمروا           الناصـب   امللدول غرب أفريقيا يـشغلون      

 فــردا، يف ٥٠ليــربي املنــشأ حــديثا، الــذي يــضم   ال خفــر الــسواحل شــنُدو .املــستقبل املنظــور
البحــر، علــى يف  ذواإلنقــاوحقــق القــدرة التــشغيلية األوليــة يف عمليــات البحــث  .فربايــر/شــباط

وال تــزال حــوادث ســوء الــسلوك  . يف طــور النــشأةمــستويات جتهيــزه وتدريبــه أن الــرغم مــن 
فربايـر، تـردد اعتـداء سـتة جنـود خـارج       /ففـي شـباط   . تثري القلقةالليربيداخل القوات املسلحة   
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 التحقيـق مـع   جـرى   اخلدمة علـى الـسكان احمللـيني يف غبارنغـا، مبقاطعـة بونـغ، يف حـني                  أوقات  
وقد اختذت بعـض     .أبريل/رجلني يف مقاطعة مارغييب يف نيسان     وقتل  ثالثة جنود بدعوى طعن     

اكتـساب   لـضمان    إضـافية اإلجراءات التأديبية يف حاالت سوء سلوك، ولكن يلزم اختاذ تـدابري            
   .اجليش اجلديد ثقة الشعب وحفاظه على الروح املهنية واحترامه سيادة القانون

  
  يةربليالشرطة الوطنية ال    

يزيـد  مثة مـا   :أحرز تقدم يف تطوير الشرطة الوطنية الليربية وتنفيذ خطتها االستراتيجية         - ٢٦
ــذه ١٢٠علــى  ــاا مــشروعا جيــري تنفي ــها وعقــب إحاطــة  . حالي ــة جملتمــع  قدمت الــشرطة الوطني

ت اهتمامــا بــد جهــات ماحنــة تعهــداهتا أو أة عــدتفربايــر، أكــد/يف شــباطمونروفيــا املـاحنني يف  
وعلــى الــرغم مــن هــذا الــدعم، تواجــه   .العاجلــةتقــدمي املــساعدة ألولويــات الــشرطة  بدا متزايــ

  .امليزانية حىت مع زيادة طلبات التشغيلتتعلق بالشرطة الوطنية الليربية عقبات ضخمة 
وقد شرعت الشرطة الوطنية الليربية يف التنمية املؤسسية يف عـدد مـن اجملـاالت، مبـا يف                    - ٢٧

تقييم األداء سيتم استخدامه على الصعيد الـوطين، ووضـع الـنظم األساسـية              لذلك إدخال نظام    
ولـدى وحـدة الطـب الـشرعي اآلن القـدرة علـى إجـراء               . املخزون وإدارتـه  املتعلقة بـ  لمحاسبة  ل

بريـل، وقـع وزيـر العـدل سياسـات وإجـراءات            أ/ويف نيـسان   .والـذخائر طلقـات   حتليل مقارن لل  
تطـوير قاعـدة بيانـات لتـسجيل        يف   الشرطة يف البعثة املساعدة      شعبة املعايري املهنية، وقدم عنصر    

وظلت زيـادة ثقـة اجلمهـور يف الـشرطة هـدفا رئيـسيا،               .حاالت سوء سلوك الشرطة ومتابعتها    
م الـشرطة، بـدعم مـن       ووتقـ  .وُبذلت جهود لبناء قدرة مكتب اإلعالم بالشرطة الوطنية الليربية        

ــسالم، ب   ــاء ال ــذ بــ صــندوق بن ــارخلرامج تنفي ــى   ف ــة عل ــبالد  ة اجملتمعــات احمللي لتحــسني نطــاق ال
   .العالقات بني الشرطة واجملتمع

مايو، ليـصل   /لطوارئ املسلحة يف أيار   االستجابة ل وخترجت الدفعة اخلامسة من وحدة        - ٢٨
وتـابع هـؤالء الـضباط اكتـساب اخلـربة والثقـة             .ضابطات ضابطا، بينهم أربع     ٣٤٤قوامها إىل   

 وعـززوا ضـباط الـشرطة       منروفيـا لعمليـات مكافحـة الـسطو يف        يـادي   اعتوقدموا الدعم بشكل    
لـسيادة القـانون والنظـام    ات املوجهة  غري املسلحني يف مواجهة حاالت تفجر العنف أو التهديد        

حتديات يف التطوير املؤسسي هليكـل قيـادة الوحـدة        ُتواجه  ومع ذلك، ال زالت      .منروفياخارج  
 .وجود حوافز للعمل يف الوحـدة بـسبب قيـود امليزانيـة     وعدم  اإلشرافيةبسبب شغور الوظائف    

 الوحـدة أيـضا للمحافظـة علـى أسـطول مركبـات يعمـل بكامـل طاقتـه ويلزمهـا                     تكافحـ قد  و
ويف ضـــوء قـــرار التركيـــز علـــى تـــدريب وحـــدة دعـــم الـــشرطة  .معـــدات متخصـــصة إضـــافية

ــرب   ــذي يعتـ ــا، الـ ــة وجتهيزهـ ــذات أمهيـ ــا  ةحامسـ ــات عـ ــين النتخابـ ــيط األمـ  ٢٠١١م  يف التخطـ



S/2010/429
 

10 10-47597 
 

وللتخطــيط للفتــرة االنتقاليــة املقبلــة، ال توجــد حاليــا خطــط لتــدريب ضــباط إضــافيني لوحــدة  
  .لطوارئاالستجابة ل

زيادة قوام وحدة دعم الـشرطة مـن    هناك عزم على    ونظرا هلذا التحول يف األولويات،        - ٢٩
 .٢٠١١يونيـه   / حبلول هناية حزيران   لكامعلى النحو ال  ط مسلح ومدرب    ب ضا ٦٠٠ إىل   ١٥٠

وذلـــك اجلهـــات املاحنـــة املـــساعدة للوصـــول إىل هـــذا اهلـــدف الطمـــوح،  تقـــدم وحـــىت اآلن، 
 وسـيلزم   ةومع ذلك، توجد أوجـه عجـز كـبري         . بالدرجة األوىل  التدريب واملعدات يتعلق ب  فيما

 والثكنـات وغريهـا   ، ونظـام االتـصاالت  ،متويل سخي من شركاء ليربيا لبناء أسطول املركبـات       
  .ذات الصلةاألعتدة لوحدة، وشراء األسلحة وساسية لاهلياكل األمن 
،  واهلجـرة إدارة احلـدود  فيمـا يتعلـق بـ    الـيت تواجههـا ليربيـا     تحـديات   الوعلى الرغم من      - ٣٠

الشرطة، ويرجع ذلك أساسا إىل عـدم       تطوير  مكتب اهلجرة والتجنيس كثريا عن      تطوير  ختلف  
ــة التمويـــل مـــن اجلهـــات املاحنـــة   ــدأ ا  .كفايـ ــه  ومـــع ذلـــك، بـ ملكتـــب مـــؤخرا يف تنفيـــذ خطتـ

ــز علــى عــدد مــن     ــل  اإلصــالحاتاالســتراتيجية، مــع التركي ــة الــيت ال تتطلــب التموي  . التنظيمي
اهلياكـل  املـساعدة ملزيـد مـن إعـادة اهليكلـة املؤسـسية واالتـصاالت و          تقـدمي   واألمل معقود على    

تـدريب األساسـي    ال ضابطا من ضـباط اهلجـرة        ٥٠وتتلقى جمموعة ثانية من      .والتنقلاألساسية  
، وذلـك يف إطـار برنـامج مـن     ةاملاحناجلهات ساعدة مقدمة من مبمن خالل دائرة اهلجرة الغانية  

  .٢٠١١ ضابط حبلول هناية عام ٢٠٠جمموعه  شأنه تدريب ما
  

  والسجون والقانونية القضائية املؤسسات تعزيز - باء  
 يف والــسجون والقانونيــة القــضائية القطاعــات تواجــه كــبرية حتــديات توجــد زالــت مــا  - ٣١

ــا ــة واألطــر والقــوانني واملعــدات، األساســية واهلياكــل القــدرات نقــص زال فمــا .ليربي  القانوني
 االضـطرابات  من طريةاخل حداثاأل تدلو .التنمية يعرقل املاحنني متويل على واالعتماد العتيقة،
ــا مقــاطعيت يف وقعــتالــيت  العامــة ــد لوف ــة، نظــام مــن باإلحبــاط الــشعورعلــى  وماريالن  العدال
 .لذلك نتيجة ينشب الذي والعنف

 بـشأن  بريـل أ/نيـسان  يف الـرئيس  افتتحـه  وطين مؤمتر وُعـقد .التقدم بعضبيد أنه أُحرز      - ٣٢
 العدالـة  نظـامي بـني    واءمـة امل ملناقـشة األطراف املعنيـة     خمتلف ومجع العدالة، إىل الوصول حتسني
ــريف الرمســي ــا، يف والع ــي ليربي ــوة وه ــبري خط ــوفري صــوب ةك ــارات ت ــة خي ــال يف للحكوم  جم

 يفاألعمـال املتـأخرة      ملعاجلة املبذولة جهودها العدل وزارة وكثفت .الصدد هذا يف السياسات
 قبـل  مـا  فتـرة  يف باالحتجـاز  املعنيـة  هلـا  التابعة العمل فرقةجهود   تركيز طريق عن العدالة، نظام

 العـامني  املـدعني  بـني  العمـل  عالقة تقوية يقطر وعن للعراقيل، الرئيسية األسباب على احملاكمة
 خطتـها  مـع  تتماشـى  أخـرى  تطـوير  مبادرات يف تقدما أيضا العدل وزارة وأحرزت .والشرطة



S/2010/429  
 

10-47597 11 
 

 برناجمــه القــضائي املعهــد بــدأ ذلــك، إىل وإضــافة .الفقــر مــن احلــد واســتراتيجية االســتراتيجية
 وُعــقد  ،طالبـا  ٦٤ وحـضره  سمـار /آذار يف شـهرا  ١٢ ومدتـه  للقـضاة  املكثـف  املهـين  التدرييب
 داخليـة  ومـشاكل  إدارية مشاكل زالت فما ذلك، ومع .الرتاع هناية منذ األول القضائي املؤمتر
 تطـوير  مبـادرات  مـن  وغـريه  املؤسـسي  اإلصـالح  علـى  سـلبيا  تؤثرقائمة منذ أمد طويل       أخرى
 .القضائية السلطة

 واحملكمــة اإلدعــاء وحــدة وتبــذل الكــربى، الــشواغل أحــد اجلنــسي العنــف زال ومــا  - ٣٣
 ممثلــي زيـارة  وخــالل .عنـها  املبلــغ احلـاالت  مـن  الكــبري للعـدد  للتــصدي جهـدمها املتخصـصتان  

 مـع  اتفـاق  إىل التوصـل  مت يونيـه، /حزيـران  يف ليربيـا  إىل الرتاع يف اجلنسي بالعنف املعين اخلاص
ــة  ــة علــىرئــيس اجلمهوري ــ الســتطالع القــانون ســيادة يف خــرباء نــشر إمكاني  معاجلــة اراتخي

 املتحـدة  األمـم  بـني  املـشترك  الربنـامج  إطـار  ففـي    ،وباإلضافة إىل ذلك   .اجلنسي العنف حاالت
 احلـدود  نقـاط  عنـد  العـاملني  األمن أفراد تلقى واجلنساين، اجلنسي العنف بشأن ليربيا وحكومة

 .االجتارمبا يف ذلك  اجلنساين، أو اجلنسي العنف منع على تدريباأيضا 

 وزارة واصــلت فقــد املــاحنني، مــن كــاف دعــم إىل تفتقــرزالــت  مــا الــسجون نأ ومــع  - ٣٤
 املــشروط اإلفــراج مثــل املتاحــة اخليــارات باســتطالع القطــاع، ذلــك لتطــوير جهودهــا العــدل
ــة، ونظــام ــذ املراقب ــرامج وتنفي ــدمي ب ــشورة تق ــسجناء إىل امل ــب وواصــل .ال  اإلصــالحيات مكت

 االسـتراتيجية،  خطتـه  إطـار  يف مـشاريع وضـع    لشركاء،ا من وغريها البعثة من بدعم التأهيل،و
هــشا  الــسجون مرافــق يف األمــن يــزال الو .الــسجون تــشريعاتمــشاريع إلصــالح  بينــها مــن

 تـدابري  اسـتحداث  ولكـن  األساسـية،  اهلياكـل  وضـعف  املوظفني قوام ياتمستو اخنفاض بسبب
مــن  التــسع اهلــروب حــاالت بــني فمــن .اهلــاربني عــدد يف اخنفــاض حــدوث يف ســاهم تأديبيــة

 خــالل حمتجــزا ٥٨ هــروب أخطرهــا كانــت الفتــرة، هــذه خــالل عنــها أُبلــغ الــيتالــسجن 
ــة االضــطرابات ــيت املدني ــر/شــباط يف حــدثت ال ــة يف فرباي ــا مقاطع ــا .لوف  يف االزدحــام زال وم

 أحـد  ميثـل  لمحاكمـة، الـسابقة ل   االحتجـاز  معـدالت  ارتفـاع  إىل جزئيـا  يرجـع  الذي السجون،
 عـدد  إبقـاء  على ساعدت املركزي نروفياوم سجن يف املتنقلة احملكمة أن مع طرية،اخل الشواغل
 يف سـريرا  ٧٢ سـعتها  جديـدة  منـشأة  إجنـاز  مت نفـسه،  الوقـت  ويف .نـسبيا  مـستقرا  فيه السجناء

 منـشآت  ثـالث  بنـاء  جيـري  بينمـا  الـسالم،  بناء صندوق من بتمويل نيمبا، مقاطعة سانيكويلي،
 مـن  اثنتـان  وتوجـد  .البعثة لدى األثر السريعة املشاريع أموال ستخدامبا أخرى، منشأة وجتديد
 وتــدريب اســتقدام جنــزوأُ .قبــل مــن ســجون منــشآت هبــا تكــن مل مقاطعــات يف املنــشآت هــذه
أضـيف الـضباط إىل     و الـسالم،  بنـاء  لـصندوق  مـشروع  إطار يف اجلدد السجون ضباط من ٥٠

  .املرتبات كشوف
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  اإلنسان حقوق - جيم  
 كانـت  ولكـن  .اإلنـسان  حقوق ومحاية تعزيز يف التقدم بعض إحراز احلكومة واصلت  - ٣٥
 محايـة  وكفالـة  املـساءلة  لـضمان الرئيـسية    ؤسـسات املو طـر األ إقامـة  يف متواصلة تأخريات هناك
 اللجنـة  إقامة يف املستمر التأخري اخلصوص وجه على للقلق املثرية األمور ومن .اإلنسان حقوق
 وقـدمت  .اآلن حـىت  مفوضـيها  تعـيني إقـرار    يـتم  مل اليت اإلنسان، حبقوق املعنية املستقلة الوطنية
 ةالرئيـس  إىل قـصرية  قائمـة  جـدد،  مرشحني بتحديد مارس/آذار يف كُـلفت مستقلة، خرباء جلنة
اجمللــس  إىل يقــدمون منــهم، ســبعةسترشــح  حمــتمال، مرشــحا ١٢ علــى حتتــوي يوليــه،/متــوز يف

ــرار   ــشريعي إلق ــهمالت ــن وكــان .تعيين ــني م ــشواغل ب ــضا ال ــأخريات أي ــاج  يف املتواصــلة الت إدم
 إىل اهلــادف والـسياسية،  املدنيـة  بـاحلقوق  اخلـاص  الـدويل  للعهـد  الثـاين  االختيـاري  لربوتوكـول ا

ــاء ــة إلغ ــدام عقوب ــة اإلع ــشريعات احمللي ــة أن حــني ويف . يف الت ــأذن مل احلكوم ــذ ت  أحكــام بتنفي
 حكمـا  ١١ بينـها  مـن  باإلعـدام،  أحكامـا  تـصدر  اكماحملـ  زالـت  فمـا  ،١٩٧٩ عام منذ اإلعدام
 .اإلعدام لتنفيذ الدور ينتظرون سجينا ٢٥ حاليا ويوجد بالتقرير، املشمولة الفترة خالل

 أخـريا  احلكومـة  اعتمـدت  البديلة، الرعاية مؤسسات يف لألطفال السيئة احلالة وملعاجلة  - ٣٦
ــة حمــسنة نظــم إلقامــةأنظمــة  ــة، للرعاي ــاتأيــضا  تــدعمو واحلماي  أحــوال لتحــسني الرصــد آلي
 املالئمـة  األنـواع  نقـص  أيـضا  الـشواغل  ومـن  .محايتـهم  وتعزيـز  املؤسسات يف املقيمني األطفال

 يف طويلـة  لفتـرات  أطفـال  احتجـاز  األحيـان  مـن  كـثري  يف عنـه  ينجم مما الرعاية، مؤسسات من
 .لبالغنيا سجون مرافق

  
  بلدال أرجاء مجيع يف الدولة سلطةتوطيد  - دال  

 واجـه  التقـدم  ولكن البلد، أحناء يف سلطتهالتوطيد   املبذولة جهودها احلكومة واصلت  - ٣٧
 .القطـري  الصعيد على األساسية اهلياكل مالءمة وعدم احملدودة، البشرية القدرة بسبب عراقيل
 مـوظفني  لنـشر  التنفيـذيني  املـوظفني  كبـار  خدمـة  برنـامج  قبيـل  مـن  بـرامج قد وضعت     هأن ومع

ــإن املقاطعــات، إدارات يف مــؤهلني ــدنيني  املــوظفني مــن كــثريا ف ــستمرون الامل وظــائفهم  يف ي
 وعانــت .االتــصاالت وســائل وضــعف اإلقامــة وأمــاكن املكاتــب تــوافر عــدم اســتمرار بــسبب
 سـيما  وال احملليـة،  الفاعلـة  لألطـراف  احملـدود  التمثيـل  مـن  املقاطعات صعيد على التنسيق آليات
 .املسؤولني ائروسالتنفيذيني  الوزراء

 ومــن املــوظفني، لكبــار وطــين معتكــف أول الداخليــة وزارةأقامــت  ،يوليــه/متــوز ويف  - ٣٨
 .اخلـدمات  تقـدمي  جمـال  يف احملليـة  اإلدارة أداء لتحـسني  ورؤسـاؤها،  املقاطعـات  مـسؤولو  بينهم
 وجيـري  ،منتظمـة  مرتبـات علـى    املقاطعـات  يف العـام  القطـاع  موظفـو حصل   ذلك، غضون ويف

ــام اماســتخد ــداع التجــرييب النظ ــروين لإلي ــوظفني حــسابات يف اإللكت ــع يف امل ــات أرب  .مقاطع
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 املـدفوعات  تعتمـد  ،الوقت نفسه  ويف بأكمله؛ الدفع نظام يف الالمركزية لتحقيق خططوهناك  
 .األمين ودعمها البعثة لوجستيات على شديدا اعتمادا األخرى املقاطعات يف

 علـى  احلكومـة  قـدرة  لتقويـة  القطـري،  الـدعم  لفريـق  هـا برناجم املتحدة األمم وواصلت  - ٣٩
 أنـشأت  املنـاطق،  صـعيد  علـى  اإلدارية الالمركزية سياسة ولدعم .واملناطق املقاطعات صعيدي
 .بـالتقرير  املـشمولة  الفتـرة  خـالل  املناطق إلدارة مباين ثالثة ،املتحدة األمم من بدعم ،احلكومة
 ووفـرت  املقاطعـات،  إلدارات العامـة  النفقـات  إدارةو التخطـيط  جمـايل  يف التقـدم  بعـض  وأُحرز
  .البلد أحناء يف حمليا مسؤوال ١٢٠ لـ والقيادة اإلدارة على تدريبا املتحدة األمم

 سياســة مبــشروع يتــصل فيمــااجمللــس التــشريعي  يف حمــدود تقــدمإحــراز  مــن وبــالرغم  - ٤٠
 البلـد  أحنـاء  يف الوطنيـة  للتربية لةمح الداخلية ووزارة احلوكمة جلنةأطلقت   الوطنية، الالمركزية

 الالمركــزي، النظــام مبوجــب والتزامــاهتم وواجبــاهتم املــواطنني حقــوق قبيــل مــن مــسائل بــشأن
  .للتنفيذ واستراتيجية قانوين إلطار صياغة وضع على عملتا كما

ة رئيـسي  أولويـة  تعـد  واملـوانئ،  والطاقـة  الطرق بينها ومن األساسية، اهلياكل زالت وما  - ٤١
 تنفيـذ  مـن  خطري حنو على حيد ليربيا يف واملمتد الشدة املتزايد األمطار موسم ولكن .للحكومة
 تقـدم  أُحـرز  احملـدود،  التمويـل  وبـرغم  .اإلمنائيـة  األنشطة من وغريها األساسية اهلياكل مشاريع
 إضـافة  أي حتـدث  ومل .نروفيـا وم خـارج  والفرعيـة  الرئيسية الطرق من كل إصالح يف متواضع

 حمــور يفرئيــسية  صــيانة أعمــالقــد جــرت  هأنــ مــع ،مونروفيــا خــارج املرصــوفة للطــرق ريةكــب
 إىل زويـدرو  مـن املمتـدان    الـشرقيان  اجلنوبيـان  املمـران  وتـدهور  .وفوينجامـا  وغبارنغا مونروفيا
 ماريالنـد  مقـاطعيت  عـزل  إىل أدى ممـا  مطـري،  فـصل آخر   خالل شديدا تدهورا وغرينفيل هاربر
 طريـق  إلنـشاء  الـدويل  البنـك  مـشروع  يف العمـل  وبـدأ  .تامـا  يكـون  يكـاد  بشكل كرو وغراند
 بـــسبب شـــديدةأُعيـــق بـــصورة  ولكنـــه وباركليفيـــل، بليبـــو بـــني يـــربط كيلـــومترا ٧٥ طولـــه
  .الغزيرة األمطار

  
  الطبيعية املوارد إدارة - هاء  

 اسـتعراض  بعثـة  توصـيات  لتنفيـذ  جهودهـا  باملـاس  املعنيـة  الرئاسـية  العمل فرقة واصلت  - ٤٢
 الـسيطرة  حتـسني  إىل ةالراميـ  ،)S/2009/640( ٢٠٠٩ لعـام  اخلـرباء  فريـق  وتقرير كيمربيل عملية
 الثمينـة  املعـادن  علـى  للرقابـة  جلنـة  إىل العمـل  فرقـة  حتويـل  زال ومـا  .جتارتـه و املـاس  تعدين على

 املــصلحة أصــحابحمفــال ملــشاركة واسـعة النطــاق مــن جانـب    لتـصبح  ،ةالرئيــس موافقــة ينتظـر 
 عـن  العديـدة  التقـارير  مـن التحقـق    صـعوبة  زالـت  ومـا  . على اإلدارة  بالشفافية املتسمة وللرقابة
 تـشكل  املشروعة غري اإلقليمية التجارة وشبكات واملاس الذهب وهتريب املشروع غري التعدين
ــك، غــضون ويف .حتــديا ــدين اســتمر ذل ــذهب تع ــى ال ــدمر حنــو عل ــزه يف م ــوطين ســابو منت  ال
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 يف العـاملني  إخـراج  أجـل  مـن  التنفيـذي  التخطـيط  يف املشاركة يف احلكومة توبدأ .هوادة بال
 .الطبيعية احملمية تلك من املشروع غري التعدين

 بيانــات قاعــدة وهــو للمعــادن، العقــاري للــسجل املعلومــات إدارة نظــام أنــشئ وقــد  - ٤٣
 علـى  عديـسا س تـام،  حنـو  علـى  النظـام  هـذا تـشغيل    ومبجـرد  .والتعـدين  االستكـشاف  لتراخيص

 وتطبيق أنظمـة استكـشاف      .التعدين سجالت ودقة املساءلة وحتسني الفاسدة املمارسات تقييد
 .الــشركات التزامــات وتوضــح االستكــشاف تــراخيص إدارة حتكــم مــارس،/آذار منــذ جديــدة

 ذهُيهتــدى هبــ أن املتوقــع ومــن .املعــادن جمــال يف ليربيــا سياســة مــارس/آذار يف أيــضا صــدرتو
 دعـم  يف وكذلك التعدين، قطاع يف للربامج االستراتيجيات ووضع القرارات اذاخت يفالسياسة   
 .للموارد املستدامة اإلدارة

 أن ومنـذ  .إجيـايب  أثـر  عـن  تـسفر  األحـراج  إدارةيف جمـال     املخصصة العقود بدأت وقد  - ٤٤
 العـشر  األخـشاب  شـركات  دفعـت  ،٢٠٠٩ عـام  يف جتاريـة  ألغـراض  األشـجار  قطـع  استؤنف
 اسـتئجار  عطـاء  رسم أكربها كان ورسوم، ضرائب صورة يف دوالر مليون ١١ ايلحو العاملة

 .واملقاطعـات  األحـراج  جمتمعات إىل بالتساوي مباشرة منه املائة يف ٦٠ يوجه الذي األراضي،
 واهلياكـل  األربـاح  تقاسـم بـشأن    إليهـا  التوصـل  مت الـيت  املنفـردة  االجتماعيـة  االتفاقـات  أن كما

 وللتـصدي  .هبـا  االلتـزام  جـرى  إذا املنـافع  سـتزيد  املتـأثرة  واجملتمعـات  اتالـشرك  بـني  األساسـية 
 شـرعت  حـديثا، اعتمـد    الـذي احمللـي    اجملتمـع  حقـوق  قـانون  تنفيـذ تـصادف يف     الـيت  لتحدياتل

 املـسائل  نأبـش أنظمـة    وضـع  بغرض املصلحة، ألصحاب تشاورية اجتماعات عقد يف احلكومة
 .اإليرادات وتقاسم التجاري، واالستغالل اضي،األر ملكية قبيل من األمهية، احلامسة

ــرادات زادت وقـــد  - ٤٥ ــة إيـ ــعار انتعـــاش مـــع املطـــاط مـــن احلكومـ ــارة أسـ  يف املطـــاط جتـ
 يتــصل ومــا املطــاط ســرقةاستــشراء  إىل أيــضا أدى قــد األســعار ارتفــاع أنولــو  ،٢٠١٠ عــام

 كـانون  يف اطللمطـ  غـوثري  ملزرعـة  اخلـاص  القطـاع تـسلم    أدى وقد .العنف أعمال منبذلك  
ــاين ــاير/الث ــدات إىل ين ــادة وإىل املزرعــة، تلــك يف جتدي  شــهر يف ولكــن .فيهــا العمــل فــرص زي
 أراض عـن  كـاف  غـري  تعـويض  أنـه  زعمـوا  مـا  على احمللي اجملتمع أفراد بعض احتج يوليه،/متوز

 بالنـسبة  أخـرى حتديات   نشوء من القلق دواعي تتزايد كما االمتياز، منطقة ستستوعبها زراعية
 حتــديا، ميثــل للمطــاط ســينوي مزرعــة يف فعــال مؤقــت إدارة فريــق تــشغيل زال ومــا .لمزرعــةل

ــة إعــادةمــن أجــل  حــديثا حتققــت الــيت املكاســب أن يف تتمثــل خمــاطر وهنــاك ــاك احلال إىل  هن
  .تتبدد قد طبيعتها
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  ةكمواحل -واو   
 .احلكــم وحتــسني العــام القطــاع إصــالح إىل الراميــة تــدابريال بتــسريع احلكومــة قامــت  - ٤٦
 احلكـم  جلنـة  مـع  املدنيـة  اخلدمـة  وكالة وضعت املدنية، اخلدمة إصالح عملية يف قدما للمضيو

ــد ــة اإلدارة ومعه ــا، يف العام ــتراتيجيةا ليربي ــسريع س ــات لت ــد عملي ــةال حتدي ــتعراضو والي  االس
 ةجديـد  صكوك ووِضعت .والوكاالت واإلدارات الوزارات مجيع يف أمدها طال اليت الوظيفي
 تخـذ واُت ،للوظـائف  جديـدة  توصـيفات و للوحـدات  جديـدة  واختـصاصات  البشرية، للموارد
 كـشوف  يف املـستمرة  األخطـاء  ملعاجلةو ،إىل احلجم األمثل   املدنية اخلدمةلتحويل   مكثفة تدابري

  .املرتبات
 هتامــد عمــل خطــة بــصياغة قامــتو مــارس/آذار يف عمــال األراضــي مفوضــية وبــدأت  - ٤٧
 شـاملة  مقترحـات  تقـدمي  مـع  باألراضي املتعلقة ةقائمال واللوائح القوانني اجعةملر سنوات مخس

 االسـتراتيجي  الـدعم  لتعزيـز  يضـ ااألرب معـين  عمـل  فريـق  الـدوليون  الـشركاء  أنشوأ .لإلصالح
 أحرزتــا نيانوالقــ إصــالح جلنــةو الدســتور راجعــةمب املعنيــة عمــلال فرقــة لكــنو .للجنــةواملنــسق 

 يفو تـهما، ميزاني دعـم  يفو ،عملـهما  بدء يف التأخري إىل كبري بقدر لكذ ويرجع ،احمدود ماتقد
  .عملهما تأدية من متكنهما اليت التشريعات وضع
 ىلإ االهتمـام  حتـول  االقتـصاد،  وإدارة احلكـم  جمـال  يف املـساعدة  تقدمي برنامج وبانتهاء  - ٤٨

 بلغـت  حيـث  سليمةالـ  االقتـصادية  إلدارةا لـضمان  ةسـتراتيجي ا ووضـع  جديدة ترتيبات تأسيس
 قُـدم إىل    هيوليـ /متـوز  يف ومت .بالـديون  املثقلـة  الفقـرية  البلـدان  مبـادرة  يف اإلجناز نقطة اآلن ليربيا

 ،املؤسـسية  القـدرات  وتنميـة  ةالكليـ  يةاالقتـصاد  إلدارةلـ  منـوذج جلنة إعادة إعمار وتنميـة ليربيـا     
 إىل حتتـاج  تـزال  ال الـيت  اتالقـدر  يف الفجواتبـ  االعتـراف  مـع  كاملـة ال وطنيـة ال مللكيةا ضمني
  .قريب وقت يف الوزراء جملس قبل من عليه التصديق يتم أن املتوقع ومن ،اءشركال من دعمال

ــ الكـــبرية، التحـــديات رغمبـــو  - ٤٩  اجمللـــس قـــدرات تنميـــة يف تقـــدمأوجـــه  هنـــاك تكانـ
 مطلـــع يف التـــشريعي اجمللـــس أنـــشأت التحـــديث،ب اخلـــاص برناجمـــه مـــن كجـــزءو .التـــشريعي

 يف وبـدأ  القـوانني  عيرامـش  تتبـع ل انظامـ  ،الـدميقراطي  الـوطين  املعهد مع بالتعاون ه،يوني/رانحزي
 يواجـه  ذلـك،  مـع و لكـن و .القانونيـة  الكتـب  مـن  ٢ ٠٠٠ نمـ  أكثر ستضم اليت مكتبته تشييد
 بطاقـات  وتـشجب  .التمثيليـة و رقابيـة وال التـشريعية  وظائفـه  حتقيـق  يف ياتحتد التشريعي اجمللس

 التابعـة  الـسالم و العدالـة  جلنـة  مـن و ليربياب الدميقراطي املعهد من الواردة التشريعي داءاأل ريراتق
 مكاتــب وجــود وعــدم النــاخبني، دوائــر مــع املــشرعني مــشاورات نــدرة الكاثوليكيــة للكنيــسة
 للمداولـة  مغلقـة  تنفيذيـة  جلـسات  عقـد ل املـشرعني  وميـل  االنتخابيـة،  الدوائر يف نشطة تشريعية
  .ةيمهألا البالغة الوطنية القضايا بشأن
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 لــدعم حكوميــة غــريو حكوميــة فاعلــة جهــات قبــل مــن جديــدة مبــادرة أُطلقــت قــدو  - ٥٠
 الـوطين  املنتـدى  هـي  اخلـاص،  القطـاع  يفو احلكومـة  يف لرتاهـة ل معـايري  إجيـاد و الفـساد  مكافحة

 تعزيـز لو الـصلة  ذات التـشريعات الـدعوة لوضـع      لتنسيق هيولي/متوز يف العمل بدأ الذي لرتاهة،ل
 غـضون  ويف .العامـة  اتالـسياس ب املتعلقـة  الصكوك تعزيز عن فضال الفساد مكافحة مؤسسات

 .اجلـدل  ريثت الصناديق من وغريها اتاملقاطع تنمية صناديق إدارة بشأن الشكاوى ظلت ذلك،
ــة يفو ــا، مقاطع ــة تماســاتاللا أدت نيمب ــن املقدم ــع م ــدين اجملتم ــس إىل امل ــة ةرئي إىل  اجلمهوري

ــر الةاســتق ــة وزي ــسبب احلــني ذلــك يف الداخلي ــادات ب ــه املوجهــة االنتق  قيداصــن ألحــد إلدارت
  .التنمية

  
  السالم بناء  - زاي  

 أحلـت  األمن، جملس رئيس إىل املوجهة ٢٠١٠ هيوني/حزيران ١٤ املؤرخة رساليت يف  - ٥١
 الـسالم  ءبنـا  جلنـة  أعمـال  جـدول  علـى  هاوضـع ل ليربيا من املقدم مايو،/أيار ٢٧ ؤرخامل طلبال
 املـصاحلة  جهـود  دعملـ و ،األمن قطاعو القانون سيادة قطاع يف الوطنية القدرات بناء أجل من

 مــشروعا ٢٥ إىل دوالر مليــون ١٥ الــسالم بنــاء صــندوق قــدم ،٢٠٠٧ عــام منــذو .الوطنيــة
ــسام تركــة معاجلــة إىلترمــي  ــة وعــدم االنق ــسائدة الثق ــبالد يف ال  تقييمــات أحــد وكــشف .ال
 يبلـغ  اإلمجـايل  جنـاز اإل معدل أن مارس،/آذار يف جنزأُ لصندوق،ا ملشاريع املستقلة املدة منتصف

 .املواقـف  تغـيري  إىل أدتو الـرتاع  مـسببات  بنجـاح  تعاجلـ  املـشاريع  معظـم  وأن ،املائة يف ٦٠
 عـرب  أفـضل  بطريقـة  الـسالم  بنـاء  إدمـاج  إىل احلاجـة  مدى على الضوء سلط االستعراض لكنو

  .اآلخرين والشركاء تحدةامل األمم لاعمأ مجيع
  

  املتحدة األمم منظومة تكامل  - حاء  
مـن   تـصبح  أنب املتحدة األممإىل  رمسياطلبا  يا ليرب حكومةفرباير قدمت   / شباط ٢٥يف    - ٥٢
 األثـر  لزيـادة  اوتـشغيلي  اسـتراتيجيا  إطـارا وذلـك سـيوفر    .األداء توحيـد بلـدان الـيت تطبـق هنـج     ال

 ويف .احلكومـة  ملكيـة  مـن  الوقـت  نفس يف ويعزز،  املتحدة مماأل أنشطة يف والشفافية اجلماعي
 لـدعم ا حتـسني  علـى  املتحـدة  لألمـم  املـشتركة  لـربامج ل استعراض إجراء سيساعد ،ذلك غضون
  .احملددة ألولوياتتلبية ا أجل من لحكومةل املشترك ياملستقبل
ــة  تكامــل أن حــني يفو  - ٥٣ ــممنظوم ــا يف املتحــدة األم ــد ليربي ــدما أحــرز ق  خــالل مــن تق

 املتحـدة  األمـم  حولسـي توحيـد األداء    هنج أن إال والتنسيق، اإلدارة وآليات املشتركة اخلدمات
 سؤولياتاملــ بعــض لنقــل لتخطــيطل خلفيــة يــوفر أنــه كمــا .للحكومــة فعاليــة أكثــر شــريك إىل

 لألمـم  تابعـة  أخـرى  كيانـات  إىل يف هنايـة األمـر      ليربيـا  يف املتحـدة  األمـم  بعثـة ل باملـدنيني  املتعلقة
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 طـــاراإل وهـــو احلـــايل، اإلمنائيـــة للمـــساعدة املتحـــدة األمـــم عمـــل إطـــار خـــالل مـــن املتحـــدة
  .ليربيا يف ستخدمامل املتكامل ستراتيجيالا

  
  البعثة إطار يف قطاعات لعدة الشاملة املسائل  - رابعا  

  اإلعالم  - ألف  
ــةال نفــذت  - ٥٤  ذلــك يف مبــا ،نيالعــادي شــركائها مــع الرئيــسية القــضايا بــشأن محــالت بعث

ــوزارات ــة ال ــم ووكــاالت احلكومي ــة اإلعــالم وســائلو املتحــدة األم ــع يف طلقــتوأُ .احمللي  مجي
 علـى  احملليـة  اجملتمعات تشجيع إىل هتدف احمللية، اجملتمعات خفارة بشأن توعية محلة املقاطعات

 عقـد  طريـق  عـن و البعثـة،  إذاعـة  اسـتخدام  طريـق  عـن  وذلـك ،  الـشرطة  مـع  وثيق بشكل العمل
 واضـطلع  .احملليـة  اإلعـالم  وسـائل  باسـتخدام  كـذلك و ،احمللـي  اجملتمع مستوى على اجتماعات
 اإليــدز،/البــشرية املناعــة نقــص وفــريوس نياجلنــسي واالعتــداء االســتغالل بــشأن مماثلــة محــالت
 تــسععقــد  خــالل مــن احملليــة القــدرات تعزيــزب أيــضا البعثــة وقامــت .األطفــال حتــصني وأمهيــة
 تغطيـة  ال يف والدقـة،  التـوازن  ذلـك  يف مبـا  اجلـودة،  لتحـسني  نيليـربي ال المـيني لإلع عمـل  حلقات

 أزمـة  خـالل  البعثـة  إذاعة خدمتاسُت وقد .اإلنسان حقوق سائلملو االنتخابية لعمليةاإلطارية ل 
ــا ــر/شــباط يف لوف ــه     فرباي ــد بكامل ــشمل البل ــها ي ــد يف للمــساعدة، نظــرا ألن نطــاق تغطيت  تبدي

  .اهلدوء التزامب اتاءندال لتوجيهو الشائعات
  

   اإليدز/البشرية املناعة نقص فريوس  - باء  
 واألمـراض  اإليـدز /البـشرية  املناعـة  نقـص  فـريوس  بشأن توعية بأنشطة البعثة اضطلعت  - ٥٥

 ،حـديثا  همنـشر  مت نيذالـ  الـسالم  حفـظ  ألفـراد  بشأهنا توعيةالو منهما، وقايةوال جنسيا املنقولة
 الذكريـة،  الواقيـات  تـوفري  إىل إضـافة  الفـريوس،  بـشأن  الـسري  للفحـص  خـدمات  قـدمت  كما
  .للفريوس التعرض بعد الوقاية لوازم جمموعات تقدميو ،املشورة إسداءو
  

  اجلنسانية املسائل  - جيم  
 .املـرأة  متكني وآليات اجلنساين املنظور مراعاة تعميم لتعزيز جهودها احلكومة واصلت  - ٥٦
 ‘الـسياسة  يف اجلنـسني  بـني  عـدل ال قـانون ’ مـشروع  شريعيالتـ  اجمللس يف النسائي التجمع قدمو
ــ ــ يذال  .املائــة يف ٣٠ عــن النــساء نمــ الــسياسية األحــزاب مرشــحي عــدد يقــل ال أنيقــضي ب

 التمييـز  علـى  القـضاء  ةجلن تقرير يف الواردة توصياتال لتنفيذ عمل ةفرق أيضا احلكومة وأنشأت
  .٢٠٠٩لعام  املرأة ضد
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  وانضباطهم البعثة أفراد سلوك  - دال  
 يف طلقـا م التـسامح  عدم على القائمة يتسياسل متتثل ستراتيجياتا تنفيذ البعثة واصلت  - ٥٧
 اإلجــراء مثــل وقائيــة،ال تــدابريلا علــى تــشدد والــيت ،اجلنــسيني واالعتــداء باالســتغالل يتعلــق مــا

 املخـاطر  اتوتقييمـ ،  املـوظفني  جلميـع  املعلومات تجديدب واخلاصة التوجيهية اتتدريبلل املنتظم
 قيــد الفتــرة وخــالل .احملظــورة نــشآت املعلــى فــاجئامل تفتــيشالو العــسكرية ملنــشآتبا املتعلقــة

 وقــدمت .الــسلوكب املتعلقــة قــضاياال علــى البعثــة أفــراد مــن ٣ ٩٧١ تــدريب مت االســتعراض،
 معاجلـة و وظفنياملـ  ورعايـة ،  اإليـدز /البـشرية  املناعـة  نقـص  فـريوس  بـشأن  المتكـام  اتدريب بعثةال
 آليـات بو ،اجلنـسيني  واالعتداء االستغالل بشأن الوعي ولزيادة .واالنضباط والسلوك،  إلجهادا

ــالغ ــة، اإلب ــدمت اجملتمعي ــةال ق ــدريبا بعث ــادة مــدارسلل لت ــدينيني وللق ــة لمجتمعــاتلو ال  احمللي
  .املتحدة األمم منشآت من مقربة على املوجودة

 يف مبـا  اخلطـري،  الـسلوك  سوء حاالت نم حالة ١٤ عن اإلبالغ مت فرباير،/شباط منذو  - ٥٨
 ســوء حلــاالت الكلــي العــدد خنفــضاو .اجلنــسيني واالعتــداء االســتغاللب ادعــاءات ةمثانيــ ذلــك

 مملوكـة  يـدويا  حممولة السلكي أجهزة سرقة عن عديدة تقارير البعثة تلقتو .البسيطة السلوك
 لـذلك و ،تبيعـ  أو روضلقـ  إضـافية  ضماناتكـ  سـُتخدمت  ا بأهنـا  التقارير أفادت حيث لبعثة،ل

  .املوظفني سالمة على انعكاسات
  

   املتحدة األمم موظفي وسالمة أمن  - هاء  
 يف سـيما  وال وممتلكاهتـا،  املتحـدة  األمـم  مـوظفي  أمـن  علـى  خطـر  أكـرب  اجلرمية تشكل  - ٥٩

ــا، ــة يف ٩٠ ارتكبـــت حيـــث مونروفيـ ــن املائـ ــات مـ ــسطو عمليـ ــسلح الـ ــغ املـ ــها املبلـ ــذ عنـ  منـ
 هتديـد  حتـت  الـسطو  حـوادث  مـن  عنـه  املبلغ العدد يف ضااخنف فهناك ذلك، ومع .فرباير/شباط
 هـا معظم قـي  اسـتخدمت  ،املـسلح  الـسطو  حـوادث  مـن  ١٤٤ عـن  اإلبـالغ  مت حيـث  ،حالالس

 تــابعون موظفــون فيهــا هدفاســُت ادثوحــ ســبعة ذلــك ويــشمل الناريــة، أو البيــضاء األســلحة
 هــذه خــالل مت كمــا .آخــرون جانــبأ رعايــا فيهمــا ســُتهدفا وحــادثتني ،املتحــدة مــملأل

 األمــم مــوظفي ضــد ارتكبــت باألســلحة رتبطــةامل غــري رائماجلــ مــن ١٢٩ عــن اإلبــالغ الفتــرة
 املـوظفني  مـن  اثنـان  بـالتقرير  املـشمولة  الفتـرة  خـالل  يفوتـ و .واالعتـداء  الـسطو  مشلت املتحدة،
 ةحلادثـ  نتيجـة  لبعثـة ل ابعتـ  جنـدي  تويفو. املرض بسبب العسكريني األفراد من ناواثن الوطنيني
ــ أثنــــاء شــــرطة ضــــابط قُتــــلو نــــار، إطــــالق  أحــــد غــــرق كمــــا املــــرور، ركــــةحل هتوجيهــ

  .نيالدولي نيقاولامل
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 البعثة نشر  - خامسا 
  العسكري العنصر    

 يف الـواردة  التوصـيات فيه اجمللـس     أيد الذي )٢٠٠٩( ١٨٨٥ األمن جملس لقرار وفقا  - ٦٠
ــري ــؤرخ اخلــاص تقري ــران ١٠ امل ــ/حزي ــةال أكملــت ،(S/2009/299) ٢٠٠٩ هيوني ــة بعث  املرحل
 مـايو /وأيـار  ٢٠٠٩ أكتـوبر /األول تـشرين  بـني  مـا  الفتـرة  يف التدرجيي اخلفض عملية من الثالثة

 أوكرانيـا  مـن  هجومية هليكوبتر طائرات وثالث إثيوبيا من واحدة كتيبة ةعادإ تومت .٢٠١٠
 مــن مدرعــة جنــود ناقلــة ٧٢ و ةواحــد كتيبــة أعيــدت كمــا فربايــر،/شــباط حبلــول الــوطن ىلإ

 أثنـاء  أفرادهـا  عدد من أيضاً خرىاأل حداتالو صتقلُِّو .مايو/أيار نهايةب وطنها إىل بنغالديش
 مـن  أوطاهنم إىل أعيدوا الذين العسكريني ألفرادل اإلمجايل العدد فأصبح العادية التناوب فترات
   .عسكريني أفراد ٢ ٢٠٩ التدرجيي اخلفض عملية من الثالثة املرحلة أثناء ليربيا
 عـام  يف البعثـة  علـى  أجريـت  الـيت  التعـديالت  فإن السابقة، تقاريري يف مبني هو وكما  - ٦١

 الـثالث  الرمسيـة اخلفـض التـدرجيي      مراحـل  إىل باإلضـافة  ،التـدرجيي  اخلفـض  عملية قبل ٢٠٠٦
 علـى ،  ٢٠١٠ مـايو /وأيار ٢٠٠٩ مارس/وآذار ،٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول يف تجنزأُ واليت ،للبعثة
 القـوام  إىل فـردا  ١٥ ٢٥٠ من ليربيا يف املتحدة األممبعثة   قوات امقو خفض إىل أدت،  التوايل
ــ احلــايل ــالغ بــه نوأذامل  اخلاصــة احملكمــةب همنــشر مت فــرداً ١٥٠ بينــهم مــن ،فــرد ٨ ١٠٢ والب

ــسرياليون ــاون يف ل ــواردة يةوصــتال وحبــسب. فريت ــري يف ال ــي اخلــاص، تقري ــاء ينبغ ــى اإلبق  عل
 حددوســُت .٢٠١١ عــام انتخابــات بعــد مــا إىل ليربيــا يف فــردا ٧ ٩٥٢ عــددها البــالغ قــواتال

 بنـاء  ليربيـا  يف املتحـدة  األمـم  بعثـة ب العسكري لعنصرل فضاخل من املزيد إلجراء الزمنية املواعيد
 اليربيـ  إىل إرسـاهلا  يتمسـ  شاملالـ  تقينال تقييملل بعثة إليها ستتوصل اليت توصياتالو نتائجال على
 املتحـدة  األمـم  بعثـة  مـن  األمنية املسؤوليات لنقل االستعدادات على ستركزو ،االنتخابات بعد
  .الوطنية السلطات إىل ليربيا يف
األمـم املتحـدة     بعثـة  حتـتفظ  ،ليربيا يف فردا ٧ ٩٥٢ قوامها البالغ القواتب يتعلق وفيما  - ٦٢

 ثـالث  اممنـه  كـل  يضم، قطاعني يفنتشرة م عاملة قواتوهلا   مونروفيا، يف اهتاقو مبقريف ليربيا   
 تـضم و ،بقـوات  املـسامهة  البلـدان  مـن  بلـداً  وأربعـون أربعـة    البعثـة  قوة يف لثََّمُيو .مشاة كتائب
ــن ٨٧القــوة  ــة ضــباط م ــان، هيئ ــن ٧ ٨٣٧و  األرك ــراد م ــسكريني األف  مراقبــا ١٣٨ و ،الع

 التابعــة الــسريع الــرد ةقــو توجــد كمــا .القــوة يف امــرأة ١٥٨ هنــاكو .)انظــر املرفــق (عــسكريا
ــة جــمحب هــي والــيت للبعثــة، ــا،وم يف ،كتيب  قواعــد مــن عاملتــان متقــدمتان اعــدتانق وهلــا نروفي

 وكـوت  غينيـا  مـن  كـلٍ  مـع  احلـدود  إىل املؤديـة  الرئيـسية  املواصـالت  لطرق تانمتامخ العمليات
 الـيت  للبعثـة  بعـة التا عـسكرية ال راسـة احل قـوة وُخفـضت    .للـرد  الالزم زمنال من يقلل مما ،ديفوار
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 علـى ،  فـردا  ١٥٠ ىلإ ،فـردا  ٢٥٠ قوامهـا  والـيت  ،لـسرياليون  اخلاصـة  احملكمـة  يف نـشرها  جرى
 رئــيس إىل املوجهــة ٢٠٠٩ ديــسمرب/األول كــانون ٢٨ املؤرخــة رســاليت يف بــه املوصــى النحــو
 مــبىن يف وجودهــا مــن عــسكريةال راســةاحل قــوة عــززت وقــد ).S/2009/679( األمــن جملــس
  .احملكمة

  
  عنصر الشرطة    

مـن    فـردا  ١ ٣٤٧ قـوام شـرطة بعثـة األمـم املتحـدة يف ليربيـا            كـان    يوليه،/ متوز ٣٠يف    - ٦٣
ــالغ      ــه، الب ــأذون ب ــصى امل ــيهم   ١ ٣٧٥أصــل احلــد األق ــن ف ــردا، مب ــشؤون  ٤٦٨ ف ــشارا ل  مست

 موظفــا إصــالحيا، ٢٩و لة،  وحــدات الــشرطة املــشكَّ  مــنيف ســبعشــرطيا  ٨٣٧ والــشرطة، 
ث مـن   ثـال وقـد انتـشرت     . نـساء  ٢٠٣ويضم عنصر الشرطة    . لشؤون اهلجرة  مستشارا   ١٣ و

ووحـدة يف كـل مـن مقاطعـات بونـغ، وغرانـد باسـا،               نروفيـا،   و يف م  وحدات الـشرطة املـشكَّلة    
  .وغراند غيديه، ولوفا

 لتـسليم املـسؤولية األمنيـة مـن         مرحلـة االنتقاليـة   تخطـيط لل  للالبعثة واحلكومـة    ومع بدء     - ٦٤
تنميـة قـدرات     علـى صـعيد     الـيت ُحـددت    الثغـرات سـيتطلب سـد     سلطات الليربيـة،    بعثة إىل الـ   ال

وبالتـايل، سـيحتاج عنـصر الـشرطة التـابع          . الشرطة الوطنية الليربية دعما استشاريا عايل التقنيـة       
 املدنيـة، يف  ات اخلـرب يـشمل  الشرطة، مبا قدراتتخصصة للغاية لدعم تنمية   م للبعثة إىل خربات  

م اإلدارة، وإدارة املعلومــات واالتــصاالت، وإدارة املــوارد   وتنفيــذ نظُــ تــصميم مثــل جمــاالت 
 بـل إن احلاجـة   .وضـع املـشاريع  ، ويني املؤسـس  والبحـث البشرية، والتخطيط املـايل، والتخطـيط     

الـيت  و،  غري املبتوت فيها   التشريعات األمنية    إقرار بعد   ستزداد إحلاحا  اإلضافية   اتهذه اخلرب إىل  
 املخـدرات   مكافحـة  املكتب الوطين للتحقيقات ووكالة إنفـاذ قـوانني  كل مناستيعاب تتوخى  
  . الليربيةالوطنية شرطةال ضمن

  
  والتخطيط للمرحلة االنتقاليةلبعثة ل ة املستقبلياتاالجتاه  -ا سادس 

ــه /حزيــران ١٠  املــؤرخيف تقريــري اخلــاصلقــد عرضــُت   - ٦٥ ) S/2009/299 (٢٠٠٩يوني
بعثــة لل اخلفــض العــسكري التــدرجيي أن مــع اإلشــارة إىلعثــة، بال أوليــة بــشأن مــستقبل أفكــارا

ــس ــام   ُيـ ــات عـ ــد انتخابـ ــذلك    إذا،٢٠١١ستأنف بعـ ــة بـ ــروف األمنيـ ــت الظـ  اوحتـــسب.  مسحـ
بعثـة إىل   الالتخطـيط املـشترك النتقـال املـسؤوليات األمنيـة مـن             بـدأ   بعثـة،   لل  النـهائي  النسحابل

ألمـم املتحـدة القطـري واجلهـات املعنيـة      بعثـة وفريـق ا  ال احلكومـة و شاركةالسلطات الوطنية، مبـ  
  .ونوالشركاء الثنائي  اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقياومنهااألخرى، 
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 عمليـة    رمسيـا،   اجلمهورية، ة رئيس برئاسةجملس األمن القومي    بدأ  ،  هيولي/ متوز ١٥يف  و  - ٦٦
 بـالتخطيط هلـذه     ، فأصدر تكليفا بتشكيل فريق عامل مشترك معين       نتقاليةاال  للمرحلة خطيطالت

وسيشكَّل فريق أساسي مؤلف مـن وزراء       . لحكومة واألمم املتحدة  لممثلني  يتألف من   العملية،  
تقــدمي التوجيــه االســتراتيجي للفريــق مــن أجــل ، يف احلكومــة وكبــار مــسؤولني وممــثليت اخلاصــة

  دولـيني  يـشمل شـركاء   وس،  جلهاز األمـين  جلس األمن القومي وا   مبرمسية  ال الصلة  وتوفري العامل،
 تهديـدات  الفريق العامل إجراء تقيـيم شـامل للحالـة، مبـا يف ذلـك تقيـيم ال                 قد طُلب إىل  و. أيضا

ــة والثغــرات ومــسح ا ــيم كأ  لقــدرات الوطني ــستخدم ذلــك التقي ســاس للتخطــيط   القائمــة، وسي
  .يف القطاع األمينأنشطة التنمية  وحتديد أولويات املستقبلي

 تـدى من” يـسَّرها  عمل غـري رمسيـة       عقب حلقة قومي   جملس األمن ال   تإجراءاوجاءت    - ٦٧
  املـسؤولني يف   كبـار ل ه، فأتاحـت  يونيـ / يف مونروفيـا يف حزيـران      “الـسالم تعزيـز    و رتاعـات منع ال 

 ،جتــارب بورونــدياالســتماع إىل  وأطــراف معنيَّــة أخــرى، واألمــم املتحــدة،  الليربيــةاحلكومــة
العمليــات ذين شــاركوا يف تلــك  الــ مــن اخلــرباء  كوســوفو و،ســرياليون و،ليــشيت -وتيمــور 

 بـني   ختالفـات القائمـة   رغـم اال   فق على أنـه   واُت. ليربيال الئمةاستخالص الدروس امل  االنتقالية، و 
ــا و علــى وجــه اخلــصوص، أمهيــة    ومــة، يِ ميكــن اســتخالص دروس ق ،خــرىاألاالت احلــليربي

عمليـة،  للة الوطنيـة     امللكيـ  كفالـة ، و د يف البلـ   حالـة شامل لل الـ فهـم   ال القائم علـى  التخطيط املبكر   
شـراك اجملتمـع    مـع إ   االنتقاليـة،    عمليـة  كأسـاس لنجـاح ال      األمـن  قطـاع صـالح    األولوية إل  وإيالء
يـشهد  يف غـضون ذلـك،   و. علـم باحلالـة  ، وإبقاء السكان على     واألطراف املعنيَّة الرئيسية  املدين  

 التخطـيط لتـسليم      مـع  ،عنـد االقتـضاء   وسـيتالقى،   ،  ا أيـض  تقـدما التخطيط لتسليم املهام املدنيـة      
 ة حمـددة  ول زمنيـ  ا أو جـد   عناصـر  وفريوانـه تـ    أل  جـدا  ولئن كان من السابق   . منيةاملسؤوليات األ 

تــضمني تقـاريري املقبلـة املتعلقــة بالبعثـة حتــديثات منتظمـة عــن     أعتـزم  فــإنين ، للعمليـة االنتقاليـة  
  .عملية التخطيط

  
  اجلوانب املالية  -ا سابع  

ــة، خصَّــصت   - ٦٨ ــة العام ــا ب اجلمعي ــؤرخ ٦٤/٢٨٠قراره ــران٢٤ امل ــ/ حزي ، ٢٠١٠ هيوني
، لإلنفـاق علـى   امليـون دوالر شـهري    ٤٣,٧و   مليون دوالر، أي ما يعادل حنـ       ٥٢٤ قدره   امبلغ
ــ/متــوز ١بعثــة للفتــرة مــن  ال لــس جم وإذا مــا قــرر. ٢٠١١ هونيــي/حزيــران ٣٠ إىل ٢٠١٠ هيولي

 علـى   نفـاق  اإل كلفـة  ستقتـصر ،  ٢٠١٠سـبتمرب   /أيلـول  ٣٠بعثة إىل ما بعـد      الاألمن متديد والية    
  . على املبالغ اليت وافقت عليها اجلمعية العامة٢٠١١ هيوني/حزيران ٣٠البعثة حىت 
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 االشتراكات املقررة غري املدفوعة للحساب اخلـاص        ، بلغت ٢٠١٠مايو  /أيار ٣١يف  و  - ٦٩
ع عمليـات  وبلـغ جممـوع االشـتراكات املقـررة غـري املدفوعـة جلميـ       .  مليـون دوالر ٣٦,٥للبعثة  

  . مليون دوالر١ ٢٧٦,٤حفظ السالم حىت ذلك التاريخ 
جمموع املبالغ املستحقة للبلدان املـسامهة بقـوات         كان   ،٢٠١٠ هيوني/حزيران ٣٠يف  و  - ٧٠

 وقد ُسـددت التكـاليف املتعلقـة بـالقوات        .  مليون دوالر  ٣٢,٣ووحدات الشرطة املشكَّلة حنو     
حـــىت للفتـــرتني املمتـــدتني  ملوكـــة للوحـــدات،  وحـــدات الـــشرطة املـــشكَّلة، واملعـــدات امل   و

  .الفصليالتسديد  على التوايل، وفقا جلدول ٢٠١٠مارس / آذار٣١مايو و /أيار ٣١
  

  الحظاتامل  -ا ثامن  
لكــن مثــة .  علــى أراضــيهام واألمــنالــسالتوطيــد ليربيــا إحــراز تقــدم كــبري يف تواصــل   - ٧١

االنقـسامات  كاسب املتحققـة حـىت اآلن، ك   ما زالت هتدد امل    ستقرار ميكن أن تزعزع اال    عوامل
شـيوع اإلدراك    حتقيق املصاحلة الوطنيـة، و     حنو، والتقدم احملدود     املستمرة السياسية واالجتماعية 

مقــاطعيت لوفـــا  األحــداث يف  كمــا يتبــيَّن مـــن   و. مــا زال ســـائدا أن اإلفــالت مـــن العقــاب   بــ 
دالع لـة علـى حتقيـق العدالـة إىل انـ         يف قـدرة الدو    عامـة ثقـة ال  ال تـدين   كثريا ما يـؤدي    ،وماريالند

  .بوجه عام، مما يهدد القانون والنظام سريع للعنف
علــى   القــدرةها ال متلــك بعــد، لكنــتطورهــا وحتــرز تقــدمامؤســسات األمــن وتواصــل   - ٧٢

  يــصبح أنضروريومــن الــ. اصــة خــارج مونروفيــاخببعثــة، وال مــستقل عــن كلاالســتجابة بــش
ــاع األمــ   ــوير قط ــسي نتط ــة رئي ــسبةة أولوي ــدويل    بالن ــع ال ــة واجملتم ــذه  حــىت  للحكوم ــصبح ه ت

 سلطة الـ  قيـام  ويعـد . كافيـة مـوارد   وتـوفر هلـا      مـستقل،    علـى حنـو    قادرة على العمـل   املؤسسات  
 إىل بتقدمي مشروع قـانون إصـالح األمـن واالسـتخبارات يف ليربيـا      ة، بعد طول انتظار،   التنفيذي

 ا اعتمـاده مبكــر كفالــةلالـالزم   الــزخم علـى  احلفـاظ خطــوة إجيابيـة، بيــد أن  اجمللـس التـشريعي،   
  .حامسةيكتسي أمهية 

كـان التخطـيط االسـتراتيجي      ،   وزارة العـدل والـسلطة القـضائية       وبالنسبة إىل كـل مـن       - ٧٣
وضـع خطـط التنفيـذ      وقد تأخر   .  والتخطيط  العام وضع التصور يف   القطاع سيادة القانون مهم   

ممـا يعتـرب   ، سار قـدما يف حتديـد املـ  ض التقـدم  بعـ وزارة العـدل  مع ذلـك، فقـد أحـرزت        و. كثريا
 على تنفيذ اإلصالحات يف أقـرب وقـت          ينبغي أن تشجع   لكن السلطة القضائية  خطوة إجيابية،   

عنـد  يف نظام العدالة اجلنائيـة  اجلمهور ثقة وما زالت . تحسني األداء العام لقطاع العدالةلممكن  
 حــىت وإن كانــتو.  مــصداقيتهتعزيــزفتــاح ل املء هــذا النظــامحتــسني أداوســيكون ، احلــد األدىن
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 بغــض النظــر عــن ، مجيــع الليــربينيفمــن احلتمــي أن ُيبــدي، حديثــة العهــد تــزال  الاملؤســسات
  .حترام لسيادة القانون، االالرمسيةمناصبهم 

ــشكل  - ٧٤ ــام  وست ــات ع ــسبة إىل حامســا ا حــدث٢٠١١ انتخاب ــار بالن ــا واختب ــدرة ل ا ليربي ق
ــة  ــة يف التوصــل إىل اتفــاق   اقــتقــد أعو. املؤســسات الوطني ــأخريات الطويل ــشريع   الت ــشأن الت ب

وينبغـي أن   . النتخابـات لتلـك ا  الدوائر االنتخابية قدرا كبريا من التخطيط الالزم         املتعلق حبدود 
ومـع ذلـك،    . بوجـه عـام    تها شـرعي  لكفالة  واضحا  االنتخابات  فيه اإلطار الذي ستجري  يكون  

ــ فمـــا يـــشجِّعين يف هـــذا الـــسياق هـــو  تقـــدمي الـــدعم املـــايل  ب املـــاحننيادات الـــصادرة عـــناإلفـ
  .لالنتخابات

ة والتوصـيات الـواردة فيـه        تقـصي احلقـائق واملـصاحل      للجنـة  وقد أرسى التقريـر النـهائي       - ٧٥
 فظائع املاضي ومعاجلة األسـباب اجلذريـة        تناول كيفية   بشأن يف ليربيا    ات مكثفة األساس ملناقش 

إنين أدعو احلكومـة    و. عديدةلسنوات  سائل  هذه امل يربيا مع   وسيتعامل شعب ل  .  يف ليربيا  رتاعلل
التوصـيات  هبـذه    املـضي قـدما    سـبل  بـشأن وضـع خطـة     على  لعمل مع مجيع اجلهات املعنية      إىل ا 

 حيويـة بالنـسبة إىل     أمهيـة    وهو ما سيكتسي   لتعزيز املصاحلة الوطنية،     شاملةكجزء من اجلهود ال   
 ضــني مفوَّقــوة علــى أن ترشــح مــن غــري إبطــاءة بث احلكومــوأُحــ.  الطويــلاألمــدلــسالم علــى ا

ن وللمجلس التشريعي حـىت ميكـن إقـرار ترشـيحهم     للجنة الوطنية املستقلة املعنية حبقوق اإلنسا    
 تابعـة الوافيـة  املحـىت ميكـن   وهذا أمـر حيـوي   . يف أقرب وقت ممكنمن أجل بدء اللجنة عملها      

 لكفالة أن يكون لـدى ليربيـا مؤسـسة          وكذلك،  جلنة تقصي احلقائق واملصاحلة   تنفيذ توصيات   ل
  .متاحة للجمهور حلقوق اإلنسان

 إمتـام عـدة   يـشمل  حىت اآلن للتصدي للفساد يف ليربيـا، مبـا       أُجنزب بالعمل الذي    أرحِّو  - ٧٦
تنفيـذ  ل اختـاذ إجـراءات      كفالة ل إىل بذل مزيد من اجلهود     حاجة   مثة، لكن   مراجعات للحسابات 

  وشيوع مفهوم التهاون مع الفـساد،      .القضائية إذا دعت احلاجة   يشمل املالحقة   التوصيات، مبا   
 الـشرعية   ، يـسهم يف إضـعاف      املـسؤولني احلكـوميني     جانب رتكب بالضرورة من  ُي مل   وإنحىت  

 وينبغـي   ا حتـدي  تـشكل  مكافحـة الفـساد       ومـا زالـت    . اهلامـة  ض جهـود التنميـة    ، ويقـوِّ  بوجه عام 
  .تمع الدويلاجملبدعم من  نشاطبللسلطات الليربية متابعتها 

 نقطة إجنـاز املبـادرة املتعلقـة بالبلـدان الفقـرية املثقلـة              على بلوغها ليربيا  وال بد من هتنئة       - ٧٧
متـشيا   واعتماد سياسة مالية تقـضي بتجنـب اإلنفـاق بـالعجز     ،امللكية الوطنيةممارسة و ،بالديون

ــا مواصــلة     ــصادية، وعزمه ــشؤون االقت ــسليمة لل ــع اإلدارة ال ــداف  ختطــيط ســبل حت  م ــق األه قي
تنفيـذ اسـتراتيجية    ملا كان   و. املتوخاة على صعيد النمو االقتصادي واملواطنة على األمد الطويل        

لحكومـة  ل يكتسي التركيـز املـستمر    ، س عما قريب  واألخريسيدخل عامه الثالث    احلد من الفقر    
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وينبغـي للمجتمـع    . املنشودة اليت تأخر حتقيقها أمهيـة متزايـدة       النتائج  و املنجزات املستهدفة على  
  .ذه التدخالت احلامسةهل لتقدمي املزيد من الدعم االدويل أن يكون مستعد

ــة لتحــسني اهل  و  - ٧٨ ــود املبذول ــا، ياكــل األساســية رغــم اجله ــة    يف ليربي ــردي حال ــا زال ت م
أصـعب التحـديات الـيت تواجـه احلكومـة           مـن    اواحـد واملطارات  واملوانئ   الربية   شبكات الطرق 

عـادة بنـاء   لـي إل  احملدويل و ال أكرب على الصعيدين   متويل   أدعو إىل تقدمي   ا، ولذ .والشعب الليربي 
  .واستعادة املنشآت املرفئية إىل حالتها الطبيعية هذا البلديف  املدمرة شبكة الطرق

التخطيط لتــسليم بــشــركائها الــدوليني، مــع ،  قــد بــدأت احلكومــةأن أرى أنيــسرين و  - ٧٩
ــة ــة املــسؤوليات األمني ــة المــن األمــر  يف هناي ــة إىل الــسلطات الوطني  يف وضَّــحكمــا هــو مو. بعث

 يف ذلـك  تقييم شامل للحالـة، مبـا        هذا التخطيط مستنريا ب     أعاله، من املهم أن يكون     ٦٦ الفقرة
يت مـا زالـت     الـ املاسـة    املؤسسية والتـشريعية، حبيـث ميكـن معاجلـة االحتياجـات             فجوتنيحتليل ال 
أمـن   حتقيـق حالـة     علـى  العمـل    ، مـن جانبـها    ،مـم املتحـدة   وستواصـل األ  .  يف قطاع األمـن    قائمة

 بـشكل  مؤسـسات أمنيـة وطنيـة قـادرة علـى احلفـاظ علـى االسـتقرار                  ، يف ظل  يف ليربيا مستقرة  
 واملـشاركة الكـاملني جلميـع اجلهـات       دعمالـ تطلب  سـي  جنـاح العمليـة االنتقاليـة        بيد أن . مستقل
وأحـث اجملتمـع الـدويل علـى زيـادة          . طات الوطنيـة   شركاء ليربيا والسل   ومنهايف العملية،   املعنيَّة  

  . املتبقيةفجوات معاجلة اللكفالةدعمه املايل والتقين لقطاع األمن يف ليربيا 
قـدمت توصـيات بـشأن املرحلـة      ٢٠٠٩يونيـه  / حزيران١٠ املؤرخ تقريري اخلاص    يف  - ٨٠

ــيت متــت يف الفتــ         ــضات ال ــذه التخفي ــة، وه ــدرجيي للبعث ــن اخلفــض الت ــة م ــشرين  الثالث ــني ت رة ب
ــوبر /األول ــار٢٠٠٩أكتـ ــايو / وأيـ ــرار  ٢٠١٠مـ ــا للقـ ــادة  )٢٠٠٩ (١٨٨٥ وفقـ ، مشلـــت إعـ
 ناقلة جنود ومدرعة، وثالث طـائرات هليكـوبتر هجوميـة إىل    ٧٢ فردا من القوات و      ٢ ٠٢٩

 فــردا، مــن بينــهم ٨ ١٠٢أوطاهنــا، وبــذلك أصــبح القــوام العــسكري املــأذون بــه احلــايل للبعثــة 
وأبقـــى عنـــصر .  يف احملكمـــة اخلاصـــة لـــسرياليون يف فريتـــاون١٥٠ليربيـــا و  فـــردا يف ٧ ٩٥٢

 ، اخلـاص  ي لتقريـر  اوفقـ و . فـردا  ١ ٣٧٥وهـو     لقوامـه،  املـأذون بـه   احلد األقـصى    على  الشرطة  
ــي ب ــات       أوصـ ــد انتخابـ ــا بعـ ــشرطة إىل مـ ــراد الـ ــسكريني وأفـ ــراد العـ ــوام األفـ ــى قـ ــاء علـ اإلبقـ

ــام ــة مرجعيــ   ٢٠١١ ع ــة نقط ــيت أصــبحت مبثاب ــة    ، ال ــوام البعث ــدرجيي لق ــية للخفــض الت ة أساس
ونظرا إىل جمموعة العوامل املتـصلة بعـدم االسـتقرار، والقـدرة احملـدودة للمؤسـسات                . وسحبها

. األمنية الوطنية على االستجابة بشكل مـستقل عـن البعثـة، ال تـزال تلـك التوصـيات صـحيحة                 
، كمـة اخلاصـة لـسرياليون يف فريتـاون     قوة احلراسة العسكرية املنتشرة يف احمل  وينبغي اإلبقاء على  

د جملس األمـن واليـة       أوصي بأن ميدِّ   عليه،و. عملهالاحملكمة  إمتام    فردا، إىل حني   ١٥٠وقوامها  
  .٢٠١١سبتمرب / أيلول٣٠سنة واحدة حىت لفترة  ،بعثة، بقوامها احلايلال
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ــ يف ليربيــا، إلــني ماة اخلاصــيت، أود أن أعــرب عــن امتنــاين ملمــثل وختامــا  - ٨١  لــوي، هرغريت
وأود . الـسالم يف ليربيـا    توطيـد    إسـهامهم يف   علـى    لنظـاميني اأفرادهـا   بعثـة املـدنيني و    ملوظفي ال و

ــض ــشكر إىل  أن أاأي ــعتوجــه بال ــسامهة  مجي ــدان امل ــوات ب  البل ــشرطة ق  ،عــسكرية وبوحــدات لل
ربيـا،  فريـق االتـصال الـدويل للي      وجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، واالحتـاد األفريقـي،          وا

،  والثنائيــة األطــرافةملتعــددواجلهــات املاحنــة اووكـاالت األمــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمهــا،  
حلفـاظ علـى الـسالم      ا مـسامهاهتم يف   و لتـزامهم  ا علـى  الدولية واحملليـة،      غري احلكومية  واملنظمات

  .ودعم التنمية يف ليربيا
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  املرفق
  عسكريني وأفراد الشرطة عدد األفراد ال-بعثة األمم املتحدة يف ليربيا   
    )٢٠١٠يوليه / متوز٣٠يف (  

       العنصر العسكري  

   اجملموع  القوات  ضباط األركان  املراقبون العسكريون  البلد
ــدات الــــشرطة   وحــ

  الشرطة املدنية  املشكلة

  ٩  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  األرجنتني
  ١٧  صفر  ١ ٤٥٢  ١ ٤٣٤  ٧  ١٢  بنغالديش

  صفر  صفر  ٣  صفر  ١  ٢  بنن
  صفر  صفر  ٣  صفر  ١  ٢  بوليفيا

  ١١  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  البوسنة واهلرسك
  صفر  صفر  ٤  صفر  ٢  ٢  الربازيل
  صفر  صفر  ٢  صفر  صفر  ٢  بلغاريا
  ١٨  صفر  ٥٦٧  ٥٥٨  ٧  ٢  الصني
  صفر  صفر  ٢  صفر  ٢  صفر  كرواتيا

  ٥  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  اجلمهورية التشيكية
  ٣  صفر  صفر  فرص  صفر  صفر  مجهورية ترتانيا املتحدة

  صفر  صفر  ٢  صفر  ١  ١  مجهورية كوريا
  صفر  صفر  ٢  صفر  صفر  ٢  مجهورية مولدوفا

  صفر  صفر  ٥  صفر  ٢  ٣  الدامنرك
  صفر  صفر  ٣  صفر  ١  ٢  إكوادور
  ٦  صفر  ٢  صفر  صفر  ٢  السلفادور

  صفر  صفر  ١٣  صفر  ٤  ٩  إثيوبيا
  ٨  صفر  ٧  صفر  صفر  ٧  مصر
  ٣٠  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  فيجي
  صفر  صفر  ٢  صفر  ٢  فرص  فنلندا
  صفر  صفر  ٢  صفر  ٢  صفر  فرنسا
  ٢٣  صفر  ٢  صفر  صفر  ٢  غامبيا
  ٥  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  أملانيا
  ٣٢  صفر  ٧١٥  ٧٠٠  ٧  ٨  غانا

  ٢  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  أيسلندا
  ٤  ٢٤٤  صفر  صفر  صفر  صفر  اهلند

  صفر  صفر  ١  صفر  صفر  ١  إندونيسيا
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       العنصر العسكري  

   اجملموع  القوات  ضباط األركان  املراقبون العسكريون  البلد
ــدات الــــشرطة   وحــ

  الشرطة املدنية  املشكلة

  ١٦  ٢٣٣  ١٢٤  ١١٥  ٥  ٤  األردن
  ١٦  صفر  صفر  صفر  صفر  رصف  كينيا

  ٤  صفر  ٢  صفر  صفر  ٢  قريغيزستان
  صفر  صفر  ١  صفر  صفر  ١  مايل

  صفر  صفر  ٦  صفر  صفر  ٦  ماليزيا
  صفر  صفر  ١٤٩  ١٤٧  ٢  صفر  منغوليا

  صفر  صفر  ٢  صفر  صفر  ٢  اجلبل األسود
  ٥  صفر  ٤  صفر  ٣  ١  ناميبيا
  ١٩  ٢٤٠  ٢٠  ١٥  ٣  ٢  نيبال
  صفر  صفر  ١  صفر  صفر  ١  النيجر
  ٣٤  ١٢٠  ١ ٥٦٢  ١ ٥٤٠  ١٠  ١٢  نيجرييا
  ٩  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  النرويج
  ٢٦  صفر  ٢ ٩٥٥  ٢ ٩٣٨  ١٠  ٧  باكستان
  صفر  صفر  ٣  صفر  ١  ٢  باراغواي

  صفر  صفر  ٤  صفر  ٢  ٢  بريو
  ٣١  صفر  ١١٩  ١١٥  ٢  ٢  الفلبني
  ٣  صفر  ٢  صفر  صفر  ٢  بولندا
  صفر  صفر  ٢  صفر  صفر  ٢  رومانيا

  ٦  صفر  ٤  صفر  صفر  ٤  االحتاد الروسي
  ٤  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  رواندا
  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  ساموا

  صفر  صفر  ٢  صفر  ١  ١  السنغال
  ٦  صفر  ٤  صفر  صفر  ٤  صربيا

  ١٣  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  سري النكا
  ١٢  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  السويد
  ٢  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  سويسرا
  ١  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  سرياليون

  صفر  صفر  ٣  صفر  ١  ٢  توغو
  ٣٠  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  تركيا
  ١٥  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  أوغندا
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       العنصر العسكري  

   اجملموع  القوات  ضباط األركان  املراقبون العسكريون  البلد
ــدات الــــشرطة   وحــ

  الشرطة املدنية  املشكلة

  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  اململكة املتحدة
  ١٨  صفر  ٢٧٩  ٢٧٥  ٢  ٢  أوكرانيا

  ٣  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  أوروغواي
  ٩  صفر  ٨  صفر  ٥  ٣ الواليات املتحدة األمريكية

  ٦  صفر  ١  صفر  ١  صفر  اليمن
  ٢٢  صفر  ٣  صفر  صفر  ٣  زامبيا

  ٢٧  صفر  ٢  صفر  صفر  ٢  زمبابوي
  ٥١٠  ٨٣٧  ٨ ٠٥٢  ٧ ٨٣٧  ٨٧  ١٢٨  اجملموع  
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