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 موجز

 (E/CN.4/2004/113) الذي أعدته اخلبرية املستقلة      ٢٠٠٤فرباير  / شباط ١٦هذا التقرير يلي التقرير األويل املؤرخ        
، أن تقوم ٢٠٠٤أبريل / نيسان٢١، املؤرخ   ٢٠٠٤/٨٣ ويليب طلب القرار     ٢٠٠٣/٨٢عمـالً بقـرار جلنة حقوق اإلنسان        

 املعلومات اليت حصلت عليها اخلبرية      وهو يتضمن . اخلبرية املستقلة بزيارة ليبرييا وتقدمي تقرير عن حالة حقوق اإلنسان فيها          
 .٢٠٠٤يونيه / حزيران١٣مايو إىل / أيار٢٣ من املستقلة يف أثناء زيارهتا لليبرييا يف الفترة

فقد حتسَّن األمن مع نشر بعثة األمم املتحدة يف       . اإلنسانوشـهدت الشـهور األخرية حتسناً يف حالة حقوق           
ليـبرييا لكن احلالة ال تزال خطرة يف املناطق اليت مل يتم فيها نشر بعثة األمم املتحدة، وخباصة يف جنوب شرقي ليبرييا،                      

 .ويف املناطق األخرى اليت ال توجد هبا دوريات منتظمة للبعثة

نسان يف عدم وقوع انتهاكات واعتداءات على حقوق اإلنسان برعاية          ويتجـلى التحسن يف حالة حقوق اإل       
ومع ذلك، يظل التحدي والعقبة     . وخفّـت حدة القمع الذي تتعرض لـه أقليات اجليو والكران واملاندينغو          . الدولـة 

أحناء البلد أما احملاكم    فاحملاكم ال تعمل يف معظم      . القائمان أمام التمتع الكامل حبقوق اإلنسان مها اهنيار القضاء اجلنائي         
 .القليلة اليت تعمل يف مونروفيا واملناطق القريبة منها فيعوقها نقص املوارد

 ١٥، بدأ برنامج نزع السالح من جديد يف  ٢٠٠٣ديسـمرب   / كـانون األول   ٧وبعـد بدايـة خاطـئة يف         
ألرقام التقريبية املتعلقة بعدد     وهو يسري بشكل جيد خبالف عدد من الشواغل، من بينها عدم دقة ا             ٢٠٠٤أبريل  /نيسان

وتتفاقم هذه الشواغل بسبب القصور يف تنظيم       . احملاربني، وقلّة املوارد، وضيق نطاق نشر بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا          
عملـية نزع السالح، والتسريح، وإعادة التأهيل، وإعادة اإلدماج، وهو القصور الذي أدى إىل ظهور ثغرة واسعة بني                  

يف مواقع  )  يوماً ٣٠ أيام مقابل    ٥(إعادة اإلدماج، واخنفاض مدة البقاء      /التسريح وإعادة التأهيل  / السالح عنصري نزع 
وتشكل عملية نزع السالح    . املعسـكرات قبل التسريح، وباإلضافة إىل مشاكل التنسيق بني خمتلف أصحاب املصلحة           

ية السالم والنجاح يف تنفيذها سيمحو ذكرى املمارسة        والتسـريح وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج بنداً رئيسياً يف عمل         
 . ويثبت ليبرييا على طريق السالم١٩٩٧الفاشلة لعام 

وأشد . ومع انتهاء ليبرييا من النصف األول من برنامج انتقايل ُمحكم يستغرق سنتني، تظل هناك عدة حتديات    
نية حمترفة وفعالة، ومد نطاق وجود قوات األمم        هـذه التحديات إحلاحاً هو إصالح القضاء اجلنائي، وبناء شرطة وط          

ويوفر اإلطار االنتقايل الذي يركِّز على النتائج إطاراً استراتيجياً إلنعاش          . املـتحدة حلفـظ السالم إىل مجيع أحناء البلد        
يت قدمها يف   وهناك حاجة ملّحة ألن يفي اجملتمع الدويل بالتعهدات ال        . ليـبرييا وإعادة إنشاء مؤسسات الدولة املنهارة      

وبدون ذلك سيظل هدف تنفيذ برنامج      . ٢٠٠٤فرباير  /أثناء املؤمتر الدويل إلعمار ليبرييا، املعقود يف نيويورك يف شباط         
 .انتقايل ناجح وإحياء جمتمع قائم على سيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان هدفاً بعيد املنال
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 احملتويات

 الصفحة ـرات ـالفق 

 ٤ ٦-  ١ .............................................................................  مقدمــة

 ٥ ٧   ................................................التطورات اليت طرأت يف ليبرييا -أوالً 

 ٥ ١٣-  ٨ ..............................تنصيب حكومة ليبرييا الوطنية االنتقالية -ألف  
 ٦ ١٥-١٤ ..............................................................اإلعمار -باء  
 ٧ ٢١-١٦ .................................................................األمن -جيم  
 ٩ ٣٢-٢٢ ...............نزع السالح والتسريح وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج -دال  
 ١٢ ٣٤-٣٣ ...........................ينحقوق اإلنسان وعمليات التدخل اإلنسا -هاء  
 ١٣ ٣٦-٣٥ ........بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا وعنصر حقوق اإلنسان واحلماية -واو  

 ١٤ ٣٨-٣٧ ................................................................األنشطة املنفّذة -ثانياً 

 ١٤ ٣٩   ................................................املعلومات اليت قدمها احملاورون -ثالثاً 

 ١٤ ٤١-٤٠ ........................................................احلق يف احلياة -ألف  
 ١٥ ٤٤-٤٢ ..................................................اإلفالت من العقاب -باء  
 ١٦ ٤٧-٤٥ ................................................................التعليم -جيم  
 ١٧ ٥٠-٤٨ ......................................................الصحة والتغذية -دال  
 ١٨ ٥١   ..................................اإليدز/فريوس نقص املناعة البشري -هاء  
 ١٨ ٥٥-٥٢ ...األطفال واألطفال احملاربون سابقاً أو األطفال املرتبطون بالقوات احملاربة -واو  
١٩ ٥٩-٥٦ ..............................................................الـمرأة -زاي  
٢٠ ٦١-٦٠ ..................................................... االجتار باألشخاص�حاء  
 ٢١ ٦٢   ..............................................حلكوميةاملنظمات غري ا -ياء  

 ٢١ ٦٥-٦٣ .............................................................العقبات والشواغل -رابعاً 

 ٢٢ ٦٨-٦٦ ...................................................................االستنتاجات -خامساً 

 ٢٣ ٧٥-٦٩ ...................................................................التوصيـات -سادساً 
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 مقدمة

  الذي يقضي بتعيني خبري مستقل لفترة ثالث سنوات         ٢٠٠٣/٨٢أُِعـد هـذا الـتقرير عمالً بقرار اللجنة           -١
ضية السامية يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها بتقدمي املساعدة التقنية           تيسـري التعاون بني حكومة ليبرييا واملفو      "ل    

كما دعا القرار اخلبرية املستقلة إىل زيارة ليبرييا لتقييم حالة حقوق اإلنسان يف البلد وتقدمي               ". واخلدمـات االستشارية  
 .٢٠٠٤أبريل / نيسان٢١ املؤرخ ٢٠٠٤/٨٣وجّددت اللجنة هذا الطلب يف قرارها . تقرير يف هذا الصدد إىل اللجنة

ونتيجة لذلك،  . ومل تـتمكن اخلبرية املستقلة من زيارة ليبرييا، قبل الدورة الستني للجنة، بسبب احلالة األمنية               -٢
، اعتمدت فيه على املعلومات اليت قدمتها وكاالت األمم املتحدة املختصة،           (E/CN.4/2004/113)قدمـت تقريراً أولياً     

ويف أثناء مناقشة اللجنة للتقرير، طلبت الدول األعضاء إىل         . ملتحدة يف ليبرييا، واملنظمات غري احلكومية     وبعـثة األمم ا   
ويتضمن هذا التقرير املعلومات اليت حصلت عليها اخلبرية   . اخلـبرية املسـتقلة أن تقوم بزيارة ليبرييا على وجه السرعة          

 ١٣مايو إىل   / أيار ٢٣زيارة قامت هبا إىل ليبرييا يف الفترة من         املسـتقلة واملالحظـات الـيت قُدِّمـت إليها يف أثناء            
 .٢٠٠٤يونيه /حزيران

وقبل أن تقوم اخلبرية املستقلة بزيارهتا، أجرت مشاورات مع موظفي مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني                -٣
قرير األويل، تعهدت املفوضية    ونتيجة ملناقشة بعض القضايا اليت أثريت يف الت       . ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢١يف جنـيف يف     

وقامت املفوضية بتيسري زيارة تقييم قامت هبا اخلبرية املستقلة         . بالقـيام بدور فعال لتيسري تنفيذ والية اخلبرية املستقلة        
، مبشاركة موظفي   ٢٠٠٤مايو  / أيار ٢١ومتت الزيارة يف    . ملسـتوطنة الالجئني الليبرييني يف بودوبورام، يف وسط غانا        

 .، ورئيس جملس الالجئني يف غانا، وأحد موظفي مركز األمم املتحدة لإلعالم يف أكرااملفوضية

 الجئ ليبريي وقد حتّولت إىل مدينة قائمة بذاهتا، وتوجد ٤١ ٠٠٠وتـأوي مستوطنة الالجئني يف بودوبورام        -٤
إليها أيضاً الغانيون، مبساعدة وقد ُشيِّدت املدارس اليت يذهب    . هبـا مدرسـة لتوفري التدريب التقين واملهين ومستشفى        

ونظراً لعدم كفاية . مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، وإدارة اخلدمات التعليمية يف غانا، وبعض الوكاالت املاحنة 
 . طفل الجئ يف سن التعليم املدرسي ال يذهبون إىل املدرسة٣ ٠٠٠املرافق أو لعدم االهتمام، هناك حنو 

لجنة الوطنية لرتع السالح والتسريح وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج، دون تأخري، آلية            وينـبغي أن تضـع ال      -٥
ومن شأن ذلك أن مينع . السائدة يف ليبرييا، وخباصة يف املناطق اليت ُيحتمل أن يعودوا إليها      لتوعية الالجئني بالظروف    

ومية املسؤولة وتشكل خطراً على سالسة عملية       عملـيات العودة التلقائية غري املدروسة اليت قد ُترِبك اهلياكل احلك          
 .إعادة التأهيل

 إىل ١٩وقامت اخلبرية املستقلة، بعد زيارة ليبرييا، بزيارة تشاورية ملقر األمم املتحدة يف نيويورك يف الفترة من              -٦
موظفي املكتب واجتمعـت، يف أثناء زيارهتا، مع ممثلي املنظمات غري احلكومية الدولية، و       . ٢٠٠٤يولـيه   / متـوز  ٢٣

التنفيذي لألمني العام، وإدارة عمليات حفظ السالم، وإدارة الشؤون السياسية، وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، 
كما اجتمعت باملدير التنفيذي ملنظمة األمم املتحدة       . ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، وشعبة النهوض باملرأة       

 ومدير الربنامج املساعد ومدير مكتب منع األزمات واإلنعاش، جوليا تافت، ومع ممثلي             للطفولـة، كـارول بيلالمي،    
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أكتوبر، أطلعت جملس األمن رمسياً على نتائج       / تشرين األول  ٢٢ويف  . ليـبرييا ونـيجرييا الدائمني لدى األمم املتحدة       
 وأتاحت هلا فرصة الدعوة إىل معاجلة التحديات وكانت زيارة اخلبرية املستقلة لنيويورك ناجحة للغاية. زيارهتا إىل ليبرييا

وأعلن أعضاء جملس األمن عن استعدادهم للقيام بالالزم لضمان جناح بعثة األمم            . الراهـنة يف جمـال حقوق اإلنسان      
م وشرع صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة ومنظمة األمم املتحدة للطفولة يف تدابري حمددة لدع             . املـتحدة يف ليبرييا   

. أنشطتهما يف ليبرييا، مبا يف ذلك دعم وزارة شؤون اجلنسني لبناء قدرهتا وتنفيذ املشاريع الرامية إىل تأمني سبل العيش                  
وشاركت معظم إدارات ووكاالت األمم املتحدة اخلبرية املستقلة يف الشعور باإلحباط بسبب عدم كفاية التمويل املتاح    

 .وتوطيد األمن وسيادة القانونللخدمات االجتماعية وإعادة التأهيل 

  التطورات اليت طرأت يف ليبرييا-أوالً 

قامـت اجلماعـة االقتصـادية لـدول غرب أفريقيا بدور رئيسي يف تيسري املفاوضات بني األطراف، وهي                   -٧
ص لألمني  وأنشأت اجلماعة مكتباً يف مونروفيا يعمل به ممثل خا        . املفاوضـات اليت انتهت بإبرام اتفاق السالم الشامل       

واستمرت اجلماعة، عن طريق كبري الوسطاء،      . التنفـيذي ملتابعة تنفيذ اتفاق السالم الشامل واتفاق وقف إطالق النار          
وينبغي أن تعزِّز اجلماعة قدرهتا يف املقر الرئيسي ملعاجلة قضايا . اجلنرال أبو بكر، يف رعاية ودعم عملية السالم يف ليبرييا

واجلدير باإلشارة يف هذا الصدد أن املفوضية السامية حلقوق اإلنسان تتخذ           .  يف املنطقة  حقـوق اإلنسـان وحتدياهتـا     
وهذه املساعدة ستعاون ليبرييا واملنطقة على حد       . الترتيبات إلعارة موظف من موظفي حقوق اإلنسان ألمانة اجلماعة        

 .سواء، وستعجل العملية

  تنصيب حكومة ليبرييا الوطنية االنتقالية -ألف 

أكتوبر / تشرين األول  ١٤تنصـيب تشارلز غويد برايانت رئيساً حلكومة ليبرييا الوطنية االنتقالية يف            بعـد    -٨
وقام . ٢٠٠٤مارس  / آذار ٢٣ عضواً اليمني يف     ٢١ الوطنية االنتقالية بأعضائها البالغ عددهم       ، أدت احلكومة  ٢٠٠٣

أبريل /عبد السالم أبو بكر، بزيارة ملونروفيا يف نيسانكـبري وسـطاء اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، اجلنرال     
أبريل، توّسط يف التقارب بني السيد برايانت ورئيس اجلمعية         /ويف أثناء الزيارة اليت متت يف نيسان      . يونـيه /وحزيـران 

ارية مساعدة   وظيفة وز  ٨١التشريعية الوطنية االنتقالية، ونتيجة هلذه الوساطة شرعت اجلمعية يف إقرار املرشحني لشغل             
يونيه، شارك اجلنرال أبو بكر يف املشاورات اليت نظمتها جلنة          /ويف حزيران . ووظـائف أخـرى يف احلكومة االنتقالية      

وال يزال يقوم بزيارات دورية لليبرييا يف إطار        . ٢٠٠٤االنـتخابات الوطنية متهيداً لالنتخابات املقرر إجراؤها يف عام          
 . عملية السالممشاوراته املنتظمة من أجل تيسري

ومت . وأنشـئت معظـم اللجان اليت ينص عليها اتفاق السالم الشامل وهي حالياً يف مراحل خمتلفة من العمل                  -٩
اختيار أعضاء جلنة إصالح احلكم اليت عّينها السيد برايانت بعد تولّيه مهام منصبه مباشرة وحّددت اللجنة أربعة جماالت 

إصالح اخلدمة املدنية، واإلصالح الدستوري، واإلصالح القضائي،       : ا وهي رئيسـية سـتحظى باألولويـة يف عمله       
، أُعلنت عضوية جلنة احلقيقة واملصاحلة، واللجنة الوطنية املستقلة         ٢٠٠٣يناير  /ويف كانون الثاين  . واإلصـالح الزراعي  

أن تنفيذ دورها وتقييم    وبدأت جلنة االنتخابات الوطنية مشاورات بش     . حلقـوق اإلنسـان، وجلنة االنتخابات الوطنية      
 . مرافقها على مستوى البلد
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ومن املؤسف أن أعضاء جلنة احلقيقة واملصاحلة واللجنة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان قد ُعيِّنوا بدون تشريع             -١٠
قدم أعضاء ، ٢٠٠٤يونيه / حزيران٤ويف  . ٢٠٠٤فرباير  /مساِعد، ومل تبدأ املناقشات املتعلقة هبذا التشريع إال يف شباط         

اللجـنة الوطنـية املستقلة حلقوق اإلنسان، بالتعاون مع مجاعات اجملتمع املدين، مشروع قانون إلنشاء اللجنة الوطنية                 
 على النحو املنصوص عليه يف اتفاق السالم الشامل إىل اجلمعية التشريعية الوطنية االنتقالية              )١(املسـتقلة حلقوق اإلنسان   

القانون نتائج املشاورات اليت متت بني مجاعات اجملتمع املدين، ووزارة العدل، واخلرباء، واليت وجيسِّد مشروع . للنظر فيه
 . عندما فشلت اجلهود الرامية إىل إحياء جلنة حقوق اإلنسان اليت أنشأها نظام السيد تيلور٢٠٠٣يرجع تارخيها إىل عام 

 تشكيل اهليئات بأمر تنفيذي بدون إجراء مشاورات        وانتقدت مجاعات اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية       -١١
. وهذا االفتقار الواضح إىل الشفافية يف تعيني هذه اهليئات ُيلقي ظالً على مصداقيتها            . وصـدور ما يلزم من تشريعات     

احلة  عضو من أعضاء جلنة احلقيقة واملص٢٠٠٤يونيه /وقد جتلّى ذلك بوضوح باالستقالة املفاجئة اليت قدمها يف حزيران      
 .أصبح فيما بعد املتحدث الرمسي باسم جبهة الليبرييني املتحدين من أجل املصاحلة والدميقراطية

 ٢٠٠٣أكتوبر  /وهناك تطور جدير باملالحظة طرأ منذ إنشاء حكومة ليبرييا الوطنية االنتقالية يف تشرين األول              -١٢
ومع ذلك، هناك قلق بشأن احتمال      . حقوق اإلنسان أال وهو عدم وقوع انتهاكات وجتاوزات برعاية الدولة يف ميدان           

قيام عناصر داخل حكومة تقاسم السلطة بارتكاب انتهاكات وجتاوزات وإزاء ضعف قدرة احلكومة على تنفيذ برامج                
وتتفاقم هذه احلالة بسبب عدم وجود آليات للتصدي للتجاوزات         . حقـوق اإلنسـان والـتحول االقتصادي الالزم       

وُتحجم احلكومة إحجاماً مثرياً للقلق عن ختصيص املوارد الالزمة إلحياء قطاع إنفاذ            . ية واملستمرة واالنتهاكات املاض 
فالشـرطة الوطنـية، على سبيل املثال، ال متتلك سوى سيارتني صاحلتني للسري، يف الوقت الذي ُتنفق فيه                  . القوانـني 

وينبغي إعادة النظر يف ترتيب أولويات      . ؤولنياحلكومـة مـبالغ طائلة على الرحالت إىل اخلارج وعلى سيارات املس           
 .ختصيص املوارد ملنح األمهية الالزمة لدور مؤسسات إنفاذ القوانني يف ليبرييا يف مرحلة ما بعد الصراع

يونيه، وافقت اجلمعية التشريعية الوطنية االنتقالية على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من            /ويف أوائل حزيران   -١٣
ويأيت ذلك  . املة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وأحالت صك التصديق عليها إىل اهليئة التنفيذية              ضروب املع 

، على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،         ٢٠٠٣أكتوبر  /بعد التصديق، يف تشرين األول    
ة وبروتوكوله االختياري، والنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،        والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسي     

ومن األمور األخرى املثرية للقلق . ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٢اليت أودعت صكوك التصديق عليها لدى األمم املتحدة يف      
ليبرييا للنظر فيه يف    الذي أحالته إليها بعثة األمم املتحدة يف        " إعالن حقوق اإلنسان  "عـدم بـت احلكومة يف مشروع        

وينص اإلعالن على وضع برنامج عمل يف جمال حقوق اإلنسان، حيدد األهداف واملعايري        . ٢٠٠٣أكتوبر  /تشرين األول 
 .ومؤشرات التقدم

  اإلعمار-باء 

 جلمع األموال الالزمة إلعمار ٢٠٠٤فرباير / شباط٦ و٥ُعقـد املؤمتـر الدويل إلعمار ليبرييا يف نيويورك يف       -١٤
ليبرييا استناداً إىل تقييم تقين مشترك وإىل اإلطار االنتقايل الذي يركز على النتائج، والذي ُوضع بالتعاون املشترك بني                  
وكاالت األمم املتحدة مع حكومة ليبرييا الوطنية االنتقالية والذي ينص على شروط إصالح وإعمار ليبرييا خالل الفترة 

 مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة، مل يكن         ٥٢٠ة بتقدمي مبلغ إمجايل قدره      وتعهدت اجلهات املاحن  . االنتقالية
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ومت إنشاء اللجان العاملة جملاالت العمل      .  مليار دوالر  ٧٠ سوى   ٢٠٠٤مايو  /قد قُدم منها مع ذلك حىت منتصف أيار       
وإعادة اإلدماج؛ والالجئون، والعائدون األمن؛ ونزع السالح والتسريح وإعادة التأهيل : التسعة احملددة يف اإلطار، وهي

واملشـردون داخلياً؛ واحلكم، والتطور الدميقراطي وسيادة القانون؛ واالنتخابات؛ واخلدمات األساسية؛ وإحياء القدرة            
 وهذه اجملموعات مسؤولة عن   . اإلنتاجية وسبل العيش؛ والبنية األساسية والسياسة االقتصادية العامة واستراتيجية التنمية         

وأُنشئت جلنة لتنفيذ ورصد اإلطار     . تنسـيق تنفـيذ األهداف ذات الصلة من اإلطار االنتقايل الذي يركز على النتائج             
االنـتقايل، برئاسة السيد براينت، وتتألف هذه اللجنة من أعضاء يف احلكومة الوطنية االنتقالية، وبعثة األمم املتحدة يف             

 . املتحدة اإلمنائي، وأصحاب املصلحة، لرصد التنفيذ العام لألهدافليبرييا، والبنك الدويل، وبرنامج األمم

ومع عدم جتاوز األموال املدفوعة من      . بـيد أن نقـص األموال قد شكل قيداً على التنفيذ الفوري للمشاريع             -١٥
من أن يؤدي نقص  يف املائة من جمموع األموال يف منتصف الفترة االنتقالية تقريباً، هناك قلق حقيقي           ١٣التعهدات حنو   

وتتردد اجلهات املاحنة يف الوفاء بتعهداهتا، . املـوارد إىل تقويـض األهداف اجلديرة بالثناء اليت يشملها اإلطار االنتقايل          
. وهذا يضر بتنفيذ برنامج اإلعمار برمته نظراً لطبيعته الزمنية        . النـتظارها فـيما يـبدو ظهور نتائج ملموسة للعملية         

امجة عن نقص املوارد يف هذه املرحلة األوىل ميكن أن تؤخر اجلوانب احلامسة األمهية لربنامج اإلعمار                فعمليات التأخري الن  
 .وتقوض عملية السالم برمتها

  األمن-جيم 

. استمرت احلالة األمنية يف ليبرييا يف التحسن، مع نشر قوات حفظ السالم بصورة مطردة يف مجيع أرجاء البلد      -١٦
 يف املائة من العدد املصرح به لقواهتا وانتشرت يف مجيع           ٩٤يو، كانت البعثة قد حققت نسبة       ما/وحـىت منتصف أيار   

. أحناء البلد، باستثناء جنوب شرقها، يف املنطقة الواقعة على طول احلدود مع كوت ديفوار، يف غراند جيده ومرييالند                 
ة يف ميدان حقوق اإلنسان يف أحناء من        ومـع ذلـك، ال تزال هناك شواغل أمنية جادة وانتهاكات وجتاوزات مستمر            

مقاطعيت لوفا ونيمبا ويف مرييالند وغراند كرو وغراند جيده وريفر جي، اليت ال تنتشر فيها بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا 
ود والوج. وبصورة عامة، يسود اخلطر يف املناطق اليت مل تنشر فيها قوات حفظ السالم. وال تقوم فيها بدوريات منتظمة

املـادي للقوات على طول الطرق الرئيسية ويف املدن جيعل الداخل معرضاً للخطر نظراً القتصار الدوريات على الطرق        
وال تزال التقارير   . الرئيسية وعدم مرورها مبعدل يكفي لردع النّهابني املسلحني املستمرين يف هنب املدنيني سيئي الطالع             

ميدان حقوق اإلنسان مبا يف ذلك عمليات التحرش واالغتصاب والتعذيب تشـري إىل وقـوع انتهاكات وجتاوزات يف    
فعلى سبيل املثال، ال    . وتقيـيد حرية احلركة واالبتزاز اليت يقوم هبا رجال مسلحون مرتبطون مبختلف القوات احملاربة             

 تبعد مبسافة تقل عن     تزال هناك تقارير تشري إىل جتاوزات وانتهاكات خطرية يف كانويكن، يف مقاطعة ريفر جي، اليت              
وهناك أيضاً ادعاءات تشري إىل ممارسة السخرة . أربـع ساعات عن زويدرو حيث تتمركز بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا   

وانتشـار االسـتغالل غـري املشروع للموارد الذي يقوم به قادة ومقاتلو جبهة الليبرييني املتحدين من أجل املصاحلة                   
 .قاطعة بوميوالدميقراطية، وخباصة يف م

ويأيت .  ضابط شرطة يشكلون الشرطة املؤقتة     ٦٠٠وساعدت شرطة األمم املتحدة املدنية يف اختيار وتدريب          -١٧
ولتيسري خدمات األمن   . أفـراد هـذه القـوة، الذين يتمركزون غالباً يف مونروفيا، من صفوف شرطة ليبرييا الوطنية               
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 ٩١١ية الدعم إىل شرطة ليبرييا الوطنية إلنشاء خدمة طوارئ          والشـرطة يف مونروفـيا، قدمـت دائرة الشرطة الدول         
 ساعة ومشتركة بني شرطة ليبرييا الوطنية ودائرة الشرطة الدولية وشرطة           ٢٤تسـاندها دوريـات مستمرة على مدار        

ا قد بلغ نسبة    مايو، كان عنصر الشرطة املدنية يف بعثة األمم املتحدة يف ليبريي          /وحىت منتصف أيار  . األمم املتحدة املدنية  
وقامت شرطة األمم املتحدة املدنية، على غرار نظريها العسكري، باالنتشار          .  يف املائة من قدرته الكلية املصرح هبا       ٦٤

ومل يكن  . تدرجيياً خارج مونروفيا يف اجتاه مطار روبرتس الدويل وبوكانن وغبارنغا وتومبانبورغ وفوينجاما وزويدرو            
ة املدنية يف املقاطعات سوى تأثري حمدود للغاية على متطلبات ضبط األمن يف املناطق بسبب               النتشار شرطة األمم املتحد   

وال تتمتع شرطة األمم املتحدة املدنية بأي سلطات تنفيذية وال ميكنها           . عـدم وجود تشكيالت لشرطة ليبرييا الوطنية      
ويف فوينجاما، مل يكن السكان احملليون . تحدةممارسة عمليات التوقيف أو نقل مشتبه فيه يف سيارة من سيارات األمم امل

ويف تومبانبورغ، ال تستطيع شرطة األمم املتحدة املدنية استخدام مركز          . عـلى علم بوجود شرطة األمم املتحدة املدنية       
صدي الشـرطة وال الزنزانات اخلاضعة إلشراف جبهة الليبرييني املتحدين من أجل املصاحلة والدميقراطية وال ميكنها الت               

وينبغي إعادة النظر يف االستراتيجية الراهنة لنشر شرطة األمم املتحدة . للبيع العلين للمخدرات القوية يف السوق املركزية
 .املدنية وتعديلها وفقاً لوجود شرطة ليبرييا الوطنية اليت تتمتع بسلطة إنفاذ القوانني

وقد ُنظمت محلة يف مجيع أحناء      . رطة ليبرييا الوطنية  ونصَّ اتفاق السالم الشامل على إعادة هيكلة وتشكيل ش         -١٨
وهناك حاجة . البلد للحصول على طلبات من أفراد اجلمهور وضباط الشرطة السابقني إلنشاء الشرطة بتشكيلها اجلديد

طة ملحة إىل تعجيل هذه العملية لتجنب أي شواغل قد تثور لدى اجملموعات احملاربة األخرى فيما يتعلق بتشكيل الشر                 
أما إصالح القوات األمنية األخرى، مبا يف ذلك القوات املسلحة، املزمع مبوجب اتفاق السالم الشامل               . املؤقـتة احلالية  

 .فلم يبدأ بعد وينبغي أن حيظى باألولوية

وهـناك خطر كبري تتعرض لـه احلالة األمنية العامة أال وهو النـزاع الداخلي الذي أصاب جبهة الليبرييني                  -١٩
وهلذه احلالة عالقة بالصراع على القيادة بني أنصار        . تحدين من أجل املصاحلة والدميقراطية والذي ال يزال يثري التوتر         امل

وجتلى هذا الصراع يف عدد من      . رئـيس اجلـبهة، سـيكو دامانتـيه كونيه وأتباع زوجته املبعدة، عيشة كيتا كونيه              
 ١٠أبريل، ويف روبرتسبورت يف     / نيسان ١١ و ٩ و ٨غبارنغا يف   مارس، ويف   / آذار ٣٠يف تومبانبورغ يف    (املواجهـات   

كما تدخل الصراع يف    . اليت سقط يف إحداها قتلى    ) أبريل/ نيسان ٤أبـريل ويف مطـار روبرتس الدويل يف         /نيسـان 
اخلالفـات حول استمرار دور لوزيين كامارا كوزير للمالية، وهو منصب خمصص جلبهة الليبرييني املتحدين من أجل                 

ـ  ودعا مسؤولو جبهة الليبرييني إىل تعيني . احلة والدميقراطية يف حكومة الوحدة الوطنية القائمة على تقاسم السلطة      املص
وال . وزيـر مالية من اختيارهم بدالً من السيد كامارا، لكن السيد كونيه رفض إيالء االعتبار للمرشح الذي اقترحوه                 

يونيه، وافقت اللجنة التنفيذية الوطنية جلبهة الليبرييني املتحدين على         /ن حزيرا ٧تزال هذه املسألة تنخر يف النفوس، ويف        
مث عينت اللجنة التنفيذية الوطنية شايي      . قرار للجناح العسكري للمنظمة بتنحية السيد كونيه من منصبه كرئيس وطين          

 عليه وأن يضعف التماسك     وهذا النـزاع ميكن أن يتصاعد إىل حد يصعب السيطرة        .  رئيسـاً وطنياً باإلنابة    )٢(دو. ز
وقد يؤدي ذلك إىل بروز مجاعات منشقة مما يزيد من صعوبة . التنظيمي جلبهة الليبرييني املتحدين ويقوض هيكل قيادهتا     

 .كما أنه قد يثين عناصر داخل اجملموعة عن نزع السالح. تنفيذ عملية السالم
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مدنية يف معظم أحناء البلد، باستثناء مونروفيا وهو        ومـن القضايا األمنية الرئيسية األخرى عدم وجود سلطة           -٢٠
وتعاين شرطة ليبرييا الوطنية من معوقات كبرية ومن عجز عن تنفيذ أي برنامج أمين جاد بسبب       . استثناء حمدود النطاق  

ل وال حتظى الشرطة بدعم يف جمال علم األمراض والطب الشرعي، يف ظروف ما بعد الصراع اليت ُيحتم                . نقص املوارد 
والواقع أن الشرطة، وفقاً ملا ذكره مديرها، مل يكن لديها أدوات لرفع البصمات من              . أن يتزايد فيها النشاط اإلجرامي    

وبالرغم من تقدمي شرطة األمم املتحدة املدنية لبعض        . مكـان وقعـت فـيه جرمية قتل مؤخراً مشلت مواطناً أمريكياً           
 .ال يكفي إىل حد بعيداملساعدات يف شكل ست عربات دوريات، فإن هذا 

وال تعمل احملاكم يف املقاطعات مما يؤدي لسوء احلظ إىل إطالق سراح اجملرمني الذين يلقى القبض عليهم،                  -٢١
ومل يكن هناك مفر من     . بعـد انقضاء الفترة القانونية اإللزامية اليت يتعني خالهلا مثوهلم أمام قاض أو موظف قانوين              

ذي أُلقي القبض عليهم يف املقاطعات وقُدموا للمحاكمة يف مونروفيا ألن اختصاص         اإلفـراج عـن بعض اجملرمني ال      
وأدت القيود السائدة يف جمال إقامة العدل إىل تزايد         . احملـاكم ال ميـتد إىل املناطق اليت ُيّدعى ارتكاب اجلرائم فيها           

ستخدام املمارسات التقليدية املشاهبة وكانت هناك أيضاً دعوات إىل التوسع يف تنفيذ وا   . الـلجوء إىل عدالة الغوغاء    
 .)٤( يف حتقيق العدالة)٣()Sassywood(للكهانة 

  نزع السالح والتسريح وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج-دال 

إن الـنجاح يف تنفيذ برنامج فعال لرتع السالح والتسريح وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج أساسي ألداء والية      -٢٢
غري أن برنامج نزع السالح والتسريح وإعادة التأهيل وإعادة         . دة يف ليبرييا يف جمال دعم عملية السالم       بعثة األمم املتح  

 أُجهضت سريعاً ألن ضخامة ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٧فاحلملة األوىل اليت بدأت يف . اإلدماج قد واجه صعوبات
فقد . لن قد أربكت بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا       عـدد احملـاربني املتقدمني لرتع السالح يف موقع معسكر كامب شيف           

كانت املرافق يف هذا املوقع حتت اإلنشاء وتبيَّن أن عدد أفراد حفظ السالم مل يكن كافياً بعد ملواجهة أي اهنيار خطري                     
 ديسمرب/ كانون األول٩ و٧ونتـيجة لذلك، وقعت أحداث شغب يف مونروفيا يف الفترة ما بني           . للقـانون والـنظام   

ودفعت احلالة رئيس   .  قتيالً على األقل، وعدة جرحى وعن هنب أو ختريب للممتلكات          ١١وأسـفرت عـن سقوط      
وأشار بعض أعضاء فريق األمم املتحدة . احلكومة الوطنية االنتقالية إىل إعالن حظر التجول يف مونروفيا لعدد من الليايل  

التأهيل وإعادة اإلدماج إىل أن قرار بدء برنامج نزع السالح        القطـري واللجنة الوطنية لرتع السالح والتسريح وإعادة         
والتسريح وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج يف ذلك الوقت قد اختذته بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا بشكل منفرد، بالرغم                  

 . من تنبيهها إىل أن شروط بدء الربنامج مل تتحقق بعد

وفيما بعد، مت فتح معسكرات أخرى يف .  يف غبارنغا٢٠٠٤أبريل /ان نيس ١٥وبدأ نزع السالح من جديد يف        -٢٣
يونيه، كان ما يزيد على     /وحبلول األسبوع الثاين من حزيران    ". صوت أمريكا "موقع  /بوكانن وتومبانبورغ وكارلسربغ  

ت توعية  وقد سبقت هذه املمارسة محال    . ، ومل يشمل نزع السالح البلد كله بعد       )٥( مقاتل قد ُنزع سالحهم    ٤٥ ٠٠٠
 .على نطاق واسع بوسائل النشر والوسائل اإللكترونية
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وبالرغم من أن الربنامج قد دخل أخرياً يف مساره السلم، فقد اعترضت بعض العيوب اخلطرية الوفاء باملعايري                  -٢٤
تأهيل وإعادة  وتطبـيق املـبادئ التوجيهية احملددة يف إطار استراتيجية وتنفيذ برنامج نزع السالح والتسريح وإعادة ال               

 واخلطة التنفيذية املشتركة، وهي صك توجيهي الستئناف عملية نزع السالح والتسريح وإعادة             )٦(اإلدمـاج يف ليبرييا   
سيادة القانون، قصد توفري التوجيه ملمارسة /التأهـيل وإعادة اإلدماج يف ليبرييا أصدره نائب املمثل اخلاص لألمني العام    

ويتضح من مراقبة العملية يف املعسكرات األربعة األوىل، وهي         .  التأهيل وإعادة اإلدماج   نزع السالح والتسريح وإعادة   
يف كارلسربغ أن هناك عدم وضوح بشأن السياسة العامة املتبعة " صوت أمريكا"غبارنغا، وتومبانربغ، وبوكانن، وموقع 

ية تواجه صعوبات يف التحقق من سن احملاربني مما         ؛ وأن القوات األجنبية احملدودة اخلربة باللغات احملل       )٧(إزاء احملاربـات  
؛ وأنه ال توجد خصوصية يف أثناء الفحص الطيب؛ وال توجد اختبارات            )٨(أدى إىل إدخال بعض األطفال يف فئة البالغني       

ا ؛ وأن هناك عدم وضوح فيم     )٩(منهجية ألمراض نقص املناعة واألمراض اليت تنقل باالتصال اجلنسي واستخدام العقاقري          
يتعلق بالسياسة العامة اخلاصة باحملاربني املعوقني، مما يؤدي إىل تفاوت التصنيفات تبعاً للموقع؛ وأن الوقت املتاح لتقدمي               
املشـورة يف خمـيمات التسـريح حمدود وأن املشورة املقدمة مجاعية وليست مشورة فردية للرجال؛ كما لوحظ سوء            

. )١١(تعرض األطفال بال داٍع لالستغالل بسبب دفع إعانة شبكة األمان االنتقالية؛ و)١٠(األحوال يف مراكز الرعاية املؤقتة
ويوحـي تضارب األساليب واملمارسات بأن سياسة نزع السالح والتسريح وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج ما برحت                

 .تتطور وتثري اللبس نظراً الختاذ القرارات حسب كل حالة

وال .  الفحص الطيب غري كافية يف املعسكرات الواقعة يف غبارنغا وتومبانربغ        وكانـت مـرافق وعمليات فريق      -٢٥
ومل تكن هناك خدمة إسعاف     . توجـد أي خصوصـية يف أثـناء الفحص الطيب بسبب عدم كفاية احلواجز الفاصلة              

ر الذي مل إلحـاالت الطـوارئ ويف تومبانربغ، ُتركت امرأة يف حالة إجهاض بدون عناية طبية يف رعاية مدير املعسك                 
ويشمل إطار نزع السالح والتسريح وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج يف ليبرييا توفري            . حيصـل عـلى أي تدريب طيب      

الفحص الطيب، مبا يف ذلك إجراء االختبارات بواسطة لقاح السل، واالختبارات الطوعية اخلاصة بفريوس نقص املناعة                
ختبارات اخلاصة باألمراض اليت تنقل باالتصال اجلنسي ومعاجلتها، لكن هذه          البشري، وتقدمي املشورة، باإلضافة إىل اال     

فعلى سبيل املثال، مل تكن هناك أدوات فحص لفريوس نقص املناعة           . االختـبارات ال جتري يف الواقع بصورة منهجية       
وهذا أمر خطري بالنظر إىل . ر الواقع يف تومبانربغ عندما قامت اخلبرية املستقلة بزيارة املعسك٢-البشري يف املعسكر دال 

اإليدز بعد الصراع باإلضافة إىل انتشار حاالت العنف اجلنسي املرتبطة          /تـزايد انتشـار فريوس نقص املناعة البشري       
وأفاد تقرير أيضاً بأن احملاربني السابقني قد ُحرموا من العالج أو من التدخل اجلراحي يف املستشفى العسكري                 . باحلرب

 .)١٢(بة بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا يف تومبانربغ بسبب إصابتهم بفريوس نقص املناعة البشريالذي تديره كتي

وأعربـت اللجـنة الوطنية لرتع السالح والتسريح وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج، واملنظمات غري احلكومية                -٢٦
تنسيق وضيق نطاق التشاور مع الشركاء      احمللـية، وبعض وكاالت األمم املتحدة عن شعورها باإلحباط بسبب سوء ال           

وادعت اللجنة الوطنية لرتع السالح     . احمللـيني يف تنفيذ برنامج نزع السالح والتسريح وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج           
والتسـريح وإعـادة التأهـيل وإعادة اإلدماج أن بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا قد أنشأت برناجماً موازياً لرتع السالح                    

وقد أنشئت وحدة التنفيذ املشتركة لتكون      . لتسريح وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج عن طريق وحدة التنفيذ املشتركة         وا
غري أن وحدة التنفيذ . اجلـناح التنفيذي لربنامج نزع السالح، مع قيام اللجنة الوطنية بدور جهاز رسم السياسة العامة  
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والواقع أن املدير   . ، وهو ليس عضواً يف اللجنة الوطنية      )١٣(اص لألمني العام  املشتركة تقدم تقاريرها إىل نائب املمثل اخل      
التنفيذي للجنة الوطنية أكد أن اللجنة الوطنية قد استبعدت فعلياً من تنفيذ الربامج وُهمِّشت يف رسم السياسات املتصلة 

تنفيذ املشتركة باإلضافة إىل وحدة مستقلة لرتع هبـذا اجملال بإنشاء بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا هليكل مواز يف وحدة ال      
يونيه /وحىت حزيران . ومل جتتمع اللجنة الوطنية بصورة منتظمة     . السـالح والتسـريح وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج       

، ٢٠٠٣نوفمرب  /ويف االجتماع األول املعقود يف تشرين الثاين      . ، مل تكـن قـد اجتمعـت سوى ثالث مرات          ٢٠٠٤
ونظراً لندرة االجتماعات   .  بسبب اخلالفات على توزيع املناصب يف حكومة تقاسم السلطة         )١٤(لفصائلانسحب ممثلو ا  

اليت تعقدها اللجنة الوطنية، فإن بعثة األمم املتحدة املشتركة هي اليت تتوىل البت يف قضايا السياسة العامة املتصلة برتع                   
ومن القيود البنيوية األخرى على فعالية وأمهية . كل حالةالسـالح والتسـريح وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج حسب    

اللجنة الوطنية أن اجلناح التنفيذي، أي وحدة التنفيذ املشتركة، يقدم تقاريره إىل نائب املمثل اخلاص لألمني العام، مما                  
لوطنية ومشكلة  وهناك ضرورة ملحة ملعاجلة شواغل اللجنة ا      . حيـدث فجـوة كبرية بني رسم السياسة العامة والتنفيذ         

انفصـال وحـدة التنفيذ املشتركة لضمان امللكية القطرية جململ عملية نزع السالح والتسريح وإعادة التأهيل وإعادة                 
وجيب أال تدخر بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا وسعاً يف حتسني عالقات العمل مع اللجنة الوطنية . اإلدماج ومن مث جناحها

 .وتأمني التآلف فيها

وهـناك أيضاً ادعاءات بأن جبهة الليبرييني املتحدين من أجل املصاحلة والدميقراطية وحركة الدميقراطية يف ليبرييا            -٢٧
. وهذا ما يؤكده العثور مؤخراً على خمبإ لألسلحة يف مقاطعة لوفا. تنقالن األسلحة الثقيلة خارج البلد، لشعورمها بالتهديد 

املتاحة يف معسكرات   )  يوماً كما كان مقترحاً يف البداية      ٣٠بدالً من   ( اخلمسة   ومـن الشواغل األخرى ضيق فترة األيام      
كما أهنا ال تكفي ألي نوع من التدريب املهين         . التسـريح، وهي غري كافية إىل حد كبري ألي توجيه فعال قبل التسريح            

ى أيضاً تتعلق بقلة املساعدات     وهناك شواغل أخر  . الـذي يقضـي إطار التنفيذ ببدئه يف مواقع املعسكرات قبل التسريح           
النفسية االجتماعية وعدم وجود أي برامج ملواجهة إساءة استعمال العقاقري واملواد، اليت انتشرت يف أثناء احلرب وأصبحت 

ويف تومبانربغ، يطوف احملاربون الذين مت تسرحيهم يف الشوارع وينفقون          . ظاهرة مألوفة بني قدامى احملاربني يف املعسكرات      
وتباع خمدرات مثل املارجيوانا والكوكايني علناً يف السوق يف         . انـة شـبكة األمان االنتقالية على الكحول واملخدرات        إع

 .وسط تومبانربغ، وقد ألقي القبض على حماربني سابقني حياولون هتريب املخدرات إىل املعسكرات

 السالح واصطحاهبم إىل مواقع املعسكرات      ومـع سري التنفيذ يتم جتريد احملاربني من سالحهم يف مواقع نزع            -٢٨
 دوالراً ١٥٠حيـث جيري تسجيلهم ومنحهم أوراق هوية، وفحصهم وإيواؤهم ملدة مخسة أيام قبل أن يدفع هلم مبلغ             

وينبغي أن متضي   . من دوالرات الواليات املتحدة كإعانة شبكة أمان انتقالية وأن حيصلوا على بعض السلع غري الغذائية              
 على تسريح احملاربني السابقني قبل انضمامهم إىل برنامج إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج، ومنحهم الدفعة               ثالثـة شهور  

ويف األيام اخلمسة، تتاح للمقاتلني عدة أنشطة تدريبية يف إطار التوجيه السابق      .  دوالراً ١٥٠الثانية من اإلعانة وقدرها     
لكن ذلك ال حيدث عادة ألن ضيق . وجيري أيضاً توفري املشورة. نسانللتسريح، مبا يف ذلك التدريب يف جمال حقوق اإل

وفضالً عن ذلك، هناك شواغل هامة تتعلق       . الوقت املتاح يف املعسكرات ال يسمح بأي خدمات مشورة جادة أو فعالة           
إحكام الرصد وينبغي . بنوعـية خدمـات املشورة اليت توفرها املنظمات غري احلكومية اليت أوكلت إليها هذه األنشطة       

 .للتأكد من أن املوظفني املكلفني هبذه املسؤوليات مؤهلون فعالً وملتزمون بتنفيذها
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فوفقاً للمعلومات اليت وفرهتا اللجنة الوطنية، . وعـدم توفـري إعادة التأهيل بشكل فوري ميثل مشكلة خطرية    -٢٩
ميكنهم دخول أي مؤسسة تدريب إلعادة       حمارب سابق مت تسرحيهم من املعسكرات وال         ٢٥ ٠٠٠هناك ما يزيد على     

 يف املائة من جمموع     ٧,٢ شخص، أي    ١ ٨٠٠وهناك ثالثة برامج تدريب فقط ال تتجاوز طاقتها اإلمجالية          . التأهـيل 
 .احملاربني السابقني الراغبني يف التدريب، قد اعتمدت الستيعاب احملاربني السابقني

ألطفال قد استبعدوا من عملية نزع السالح بتقييد وصول         وحتـتج مجاعـات محايـة الطفل على أن معظم ا           -٣٠
ووفقاً للتصور األصلي، ينبغي أن تشمل العملية مجيع األطفال         . األطفال اجلنود، أي األطفال الذين يسلمون أسلحتهم      

بعثة وفضالً عن ذلك تعترض هذه اجلماعات على قرار اللحظة األخرية الذي اختذته             . املنتسـبني إىل القـوات املسلحة     
 دوالر لألطفال الذين يقبلون الدخول ٣٠٠األمم املتحدة يف ليبرييا بناء على طلب احلكومة الوطنية االنتقالية بدفع مبلغ 

يف العملية الرمسية لرتع السالح والتسريح وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج واعتربته غري مالئم يف ضوء اخلربات املكتسبة                 
ان من األفضل توجيه هذه األموال إىل الوفاء باحتياجات مجيع األطفال، وليس فقط من              ورأت أنه ك  . يف مناطق أخرى  

تشملهم عملية نزع السالح والتسريح وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج، فيما يتعلق بإعادة تأهيلهم يف جمتمعاهتم احمللية يف    
خلي عن السالح ميكن أن يؤدي إىل إعادة وباإلضـافة إىل ذلك، فإن توفري حافز مايل لألطفال للت     . األجـل الطويـل   

كما أنه . جتنيدهم داخل املنطقة وأن يضعف عودة العالقات األسرية احلامسة األمهية إلعادة إدماج األطفال بعد تسرحيهم
 .يعرض األطفال لتهديد قادهتم وتأثريهم عليهم بأساليب ملتوية

وغالباً ما ينقل . ا األطفال فيودعون يف مراكز رعاية مؤقتةأم. وتوفر املعسكرات مرافق مستقلة للرجال والنساء -٣١
غري ). ٢-دال( ساعة من وصوهلم إىل املعسكر ٧٢األطفال فوراً إىل مراكز الرعاية هذه، وعلى أي األحوال يف غضون         

مهم على  وقد مرض بعض األطفال يف مركز غربنغا بعد نو        . أن هناك شواغل هامة تتعلق بنوعية اخلدمات املقدمة إليهم        
 .األرض الباردة

ووردت ادعـاءات بارتكاب قوات حفظ السلم النتهاكات جنسية، مشلت التقاط صور لفتيات عاريات يف                -٣٢
وينبغي أن تنشئ األمم املتحدة شبكة على مستوى البلد تعىن باالستغالل           . معسكرات نزع السالح أو التحرش اجلنسي     

ألمني العام بشأن التدابري اخلاصة املتعلقة باحلماية من االستغالل اجلنسي          اجلنسـي واالعـتداء اجلنسـي، وفقاً لتقرير ا        
 ).ST/SGB/2003/13(، ونشرة األمني العام الالحقة )A/58/777(واالعتداء اجلنسي 

  حقوق اإلنسان وعمليات التدخل اإلنساين-هاء 

طة حقوق اإلنسان واألنشطة اإلنسانية اليت أتاح نشر بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا وبدء نزع السالح زيادة أنش     -٣٣
وقد أمكن تقليل املراحل األمنية يف بعض أحناء        . تضطلع هبا املنظمات غري احلكومية ووكاالت األمم املتحدة يف امليدان         

 طرود  فعلى سبيل املثال، متكن برنامج األغذية العاملي من إرسال        . البلد، مما مسح بوصول املوظفني الدوليني إىل املناطق       
وبدأت اليونيسيف محلة لتشجيع العودة إىل      .  للمرة األوىل منذ مخسة أعوام     �من األغذية إىل فوينجاما يف مقاطعة لوفا        

ومتكن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي من بدء حبوثه بشأن العنف اجلنسي           . ٢٠٠٣املدرسـة يف مونروفيا يف أواخر عام        
وبدأت معظم املنظمات غري احلكومية تعيد      . خلاصة بالرصد إىل مقاطعة لوفا    املرتـبط باحلرب ومن مد نطاق أنشطته ا       
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وأعادت منظمة إنقاذ الطفولة فتح مكتبيها الفرعيني يف        . تدرجيـياً فـتح مكاتبها املغلقة حىت اآلن يف املنطقة الداخلية          
 .٢٠٠٣مايو /غبارنغا وزويدرو بعد أن كانت قد أغلقتهما يف أيار

، الذي أكد أمهية توفري التعاون التقين ملواجهة حتديات حقوق ٨٢/ ٢٠٠٣نة حقوق اإلنسان ويف إطار قرار جل -٣٤
اإلنسـان يف ليبرييا، وضعت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان برناجماً لتقدمي املساعدة التقنية إىل ليبرييا، للقيام مبهمتني                 

ت املنظمات غري احلكومية احمللية والدولية، والبحث       رئيسـيتني مهـا التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان لدعم بناء قدرا           
ويوفر املشروع، الذي سينفذ    . والتحقـيق ملقاومـة اإلفالت من العقاب وتوفري األساس لعمل آليات العدالة االنتقالية            

يف جمال   دوالر لربنامج للتدريب     ٢٤٥ ٠٠٠وميـول باالشتراك مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، مبلغاً إمجالياً قدره            
حقـوق اإلنسان والقانون اإلنساين يوجه إىل املنظمات غري احلكومية، وإلجراء البحوث عن التجاوزات واالنتهاكات               

كما يوفر املشروع قدرة يف إطار املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف جنيف لدعم بعثة متكاملة لألمم . املتصلة باحلرب 
ومن املزمع رسم خريطة للصراع توفر حملة تارخيية واجتماعية عنه وتسهم يف . ملستقلةاملتحدة باإلضافة إىل والية اخلبرية ا

أما توفري التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان للعاملني يف امليدان اإلنساين           . اجلهود الرامية إىل التصدي لإلفالت من العقاب      
 .ةفسيكفل وضع إطار أوسع وأمشل لتكملة عمل بعثة األمم املتحدة املتكامل

  بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا وعنصر حقوق اإلنسان واحلماية-واو 

لبعثة األمم املتحدة يف ليبرييا والية مهمة يف جمال حقوق اإلنسان           ) ٢٠٠٣(١٥٠٩يوفـر قـرار جملس األمن        -٣٥
هذا العنصر مبجموعة   ومن املقرر أن يدعَّم     . وتشمل الوالية الرصد وبناء القدرات والتعاون التقين والدعوة       . واحلمايـة 

 موظفاً من موظفي حقوق اإلنسان واملوظفني التقنيني الوطنيني والدوليني، مبن فيهم اخلرباء يف جمال               ٤٨كاملـة تضم    
ولبعثة . العدالـة االنتقالية، واحلماية، وسيادة القانون، ومحاية الطفل، والتدريب، واملؤسسات الوطنية، واجملتمع املدين            

يبرييا دور مهم يف تقدمي املساعدة التقنية، وقد خصص اعتماد يف امليزانية املوجهة حنو النتائج لدعم                األمـم املتحدة يف ل    
بيد أن تنفيذ أنشطة حقوق اإلنسان قد ارتبط من الناحية العملية بصندوق            . عـدة أنشـطة يف جمـال حقوق اإلنسان        

ن أن هذا العنصر حيظى بتعاون جيد مع برنامج األمم          وبالرغم م . اسـتئماين يتوىل إدارته برنامج األمم املتحدة اإلمنائي       
املـتحدة اإلمنـائي، فإن احلالة الراهنة اليت يتعذر فيها التنبؤ باملوارد غري مؤاتية للتخطيط الطويل األجل من أجل توفري                    

ليبرييا وختصص  ولذا فإن هناك ضرورة ألن حتدد بعثة األمم املتحدة يف           . الدعم املستدام للعمل يف جمال حقوق اإلنسان      
 .فعلياً املوارد الالزمة للعمل يف جمال حقوق اإلنسان وفقاً لربنامج التخطيط املذكور املدرج يف امليزانية

وتالحظ اخلبرية املستقلة   . ولكي يكون عنصر حقوق اإلنسان فعاالً، ينبغي إدماجه بالكامل يف عمليات البعثة            -٣٦
، اليت أُنشئت لتنسيق إصالح الشرطة والقضاء       )١٥(تنفيذية لسيادة القانون  يف هـذا الصـدد أنـه غري ممثل يف اللجنة ال           

ومن الضروري أن يكون للعنصر متثيل فعال يف هذه اللجنة لضمان إدماج حقوق اإلنسان              . واملؤسسـات اإلصالحية  
افة إىل ذلك، ينبغي    وباإلض. بالكامل يف ختطيط وتنفيذ استراتيجية إعادة هيكلة قطاعي األمن وسيادة القانون اجلديدين           

أن ُتبذل مجيع اجلهود املمكنة لضمان عمل العنصر بالتعاون الوثيق والتنسيق مع جهود بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا يف                   
وبذلك يكون لـه تأثري مباشر على ختطيط وتنفيذ املساعدات اإلنسانية وصياغة           . املـيدان اإلنساين وميدان اإلصالح    

 .خلاصة بالبلداستراتيجيات اإلنعاش ا
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  األنشطة املنفّذة�ثانياً 

 زيارة ليبرييا

وكان الغرض  . ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ١٣مايو إىل   / أيار ٢٣قامت اخلبرية املستقلة بزيارة ليبرييا يف الفترة من          -٣٧
على حالة  من الزيارة هو تقييم حالة حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك جوانب تنفيذ عملية السالم وخمتلف األنشطة املؤثرة                  

ويف أثناء الزيارة، أجرت اخلبرية املستقلة مشاورات مع شرحية عريضة للمجتمع الليبريي، مبا             . حقوق اإلنسان يف البلد   
يف ذلـك موظفـو احلكومة، وممثلو فئات اجملتمع املدين، وقيادة بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا، ورؤساء وكاالت األمم                   

 .اسياملتحدة وأعضاء اجملتمع الدبلوم

وتود اخلبرية املستقلة أن تعرب يف هذا الصدد عن تقديرها البالغ للحكومة الوطنية االنتقالية وإدارة بعثة األمم                  -٣٨
املتحدة يف ليبرييا، وخباصة املمثل اخلاص لألمني العام جاك بول كالين، لتيسريمها ملهمتها وتزويدها بالدعم اللوجسيت                

كما تعترف ببالغ التقدير بدور عنصر حقوق اإلنسان واحلماية يف بعثة األمم            . لتقريرالذي لواله ملا أمكن صدور هذا ا      
أنوبو . وإينيجي أ ) غانا( أوا   �وجاد السفريان إرنست كوام أسييدو أموا       . املـتحدة يف ليـبرييا يف تأمني جناح الزيارة        

يضاً لتيسري بعض االجتماعات اهلامة والصعبة بوقتهما، ليس فقط لتقدمي أفكار واضحة عن احلالة يف البلد بل أ) نيجرييا(
 . وتعرب اخلبرية املستقلة عن امتناهنا البالغ هلما. يف الوقت ذاته مع بعض العناصر الفاعلة الرئيسية

  املعلومات اليت قدمها احملاورون�ثالثاً 

ود اليت بذهلا اجملتمع    بالـرغم من إعراب معظم ممثلي هيئات الدولة واملؤسسات احلكومية عن تقديرهم للجه             -٣٩
إذ بدا هلم أن بعثة األمم املتحدة . الدويل ملساعدة ليبرييا، فقد أبدوا قلقاً بشأن أساليب عمل بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا

أو /، وأهنا نادراً ما تتشاور مع الشركاء احملليني وأهنا ال تتحمل أي نقد أو حتد آلرائها و                "موازية"قـد أنشأت حكومة     
 ويـتعرض املعارضـون عـادة لسـخرية قـيادة بعـثة األمم املتحدة يف ليبرييا اليت تصفهم                 . ها املفترضـة  سـلطت 

ويتكرر . وتشكل هذه احلالة هتديداً خطرياً لعملية السالم وينبغي معاجلتها على سبيل األولوية           ". اجملـرمني واحملتالني  " ب    
ديسمرب / وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج يف كانون األول       احلديـث عـن احملاولة املتعجلة لبدء نزع السالح والتسريح         

ويشكل بدء نزع السالح .  قتيالً على األقل١١وأثارت احملاولة الفاشلة الشغب والشجار مما أسفر عن سقوط . ٢٠٠٣
هو عدم يف وقت غري مناسب وما أدى إليه من خسائر بشرية انتهاكاً صارخاً للمبدأ األساسي للمساعدة اإلنسانية أال و    

ومن املؤسف أنه حىت يومنا هذا، مل يتحمل أي طرف املسؤولية عن هذا الفشل ومل يتم توقيع                 . التسـبب يف أي ضرر    
 . اجلزاء على أعمال القتل اليت شهدهتا ليبرييا بعد انتهاء الصراع

  احلق يف احلياة-ألف 

 اإلنساين، مبا يف ذلك استهداف املدنيني،       شـهد الصراع يف ليبرييا انتهاكات حلقوق اإلنسان وللقانون الدويل          -٤٠
وكان .  شخص قد قتلوا يف الصراع٢٥٠ ٠٠٠وتشري التقديرات إىل أن حنو     . وأعمـال التعذيب والقتل غري املشروعة     

 وأدى فتح أحناء البلد اليت كانت ختضع حىت اآلن لسيطرة          . نصـف هـذا العدد من املدنيني غري املشاركني يف القتال          
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ربة إىل حتسن ظروف توثيق وحتديد أماكن املقابر اجلماعية ومواقع املذابح باإلضافة إىل استجواب الشهود               القوات احملا 
ويقوم عنصر حقوق اإلنسان واحلماية يف بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا جبمع املعلومات اخلاصة              . والباقني على قيد احلياة   

وهناك اجتاه مثري للجزع يتمثل يف زيادة عدد حاالت القتل          . ٢٠٠٣أكتوبر  /هبـذه املواقع وختزينها منذ تشرين األول      
وتتفاقم هذه احلالة نتيجة لعجز الشرطة عن التحقيق وتقدمي اجلناة إىل القضاء            . املرتبطة بالطقوس، وغالباً قتل األطفال    

 . بسبب نقص املوارد

حدة يف ليبرييا للتحقيق يف واقعة إطالق       وقـام جملس التحقيقات الذي أنشأه اجلناح العسكري لبعثة األمم املت           -٤١
 كانون  ٩ إىل   ٧النار وجرح أحد أفراد قوة حفظ السالم يف منطقة ريداليت، يف بينيسفيل، نتيجة ألحداث الفترة من                 

وبعد تقدمي .  حالة وفاة بني املدنيني يف املنطقة يف ظروف متصلة باألحداث        ١١ديسـمرب، بالـتحقق املادي من       /األول
.  التحقيقات، أنشأ املمثل اخلاص لألمني العام جملس حتقيقات تابعاً للبعثة، ومل تصدر نتائج حتقيقاته بعد               تقريـر جملس  

.  شخصاً آخرين قد لقوا حتفهم يف منطقة صومايل درايف، يف بوشرود آيلند            ١٣وتشـري مصـادر أخرى إىل أن حنو         
شكيله إجبارياً مبوجب وقواعد العمل العسكري      وخبالف جملس التحقيقات الذي أنشأه اجلناح العسكري والذي كان ت         

وركّـز فقط على األحداث اليت وقعت يف بينيسفيل، ال توجد معلومات عن حتقيقات جرت بشأن القتلى الذين يدعى             
والواقع أنه مل جتر أي حتقيقات منهجية تشري بدقة إىل عدد القتلى الذين سقطوا يف أثناء                . سقوطهم يف صومايل درايف   

 .ديسمرب/نون األولأحداث كا

  اإلفالت من العقاب-باء 

ال يزال نقص فرص اللجوء إىل القضاء وقلة املؤسسات الالزمة للتصدي ملا وقع من انتهاكات جسيمة حلقوق                  -٤٢
وقد أقر مفوض األمم    . اإلنسـان والقـانون اإلنساين يف أثناء الصراع يشكل حتدياً رئيسياً لليبرييا بعد انتهاء الصراع              

، بأن اإلفالت من العقاب ال ميكن (E/CN.4/2004/5)ة السامي حلقوق اإلنسان باإلنابة، يف تقريره املتعلق بليبرييا املتحد
أن يوفـر أساسـاً إلصـالح اجملتمع الليبريي، ودعا بالتايل اجملتمع الدويل إىل ضمان تقدمي املسؤولني عن التجاوزات                   

 ونبه إىل أنه ينبغي أن تتاح للناس الذين عانوا فترة طويلة يف ليبرييا نفس  .واالنـتهاكات الشـائنة يف ليبرييا إىل العدالة       
وحذر املمثل اخلاص لألمني العام، علناً عن       . وسـائل االنتصاف املتاحة حالياً لضحايا اجلرائم املماثلة يف بلدان أخرى          

رب، واجلرائم ضد اإلنسانية،    طـريق الرسـائل، السيد براين وسلفه، الرئيس باله، من إصدار عفو عام يف جرائم احل               
 .واالنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين

مكافحة " جمموعة من جمموعات اجملتمع املدين، حتت شعار ٨٠، قامت   ٢٠٠٤يونـيه   /ويف أوائـل حزيـران     -٤٣
تقالية، داعية إياها إىل إصدار بتقدمي شكوى إىل اجلمعية الوطنية االن" اإلفالت من العقاب مبا يف ذلك الفساد االقتصادي  

قرار إلرغام احلكومة الوطنية االنتقالية على طلب تسليم الرئيس السابق تايلور من سرياليون حملاكمته على جرائم احلرب 
مايو، قامت جمموعتان من جمموعات اجملتمع      / أيار ٣١وقبل ذلك، يف    . وينظر الربملان حالياً يف الطلب    . املنسـوبة إلـيه   

مها مواطنو ليبرييا الوطنيون املهمومون ورابطة النهوض باملرأة والطفل بتقدمي التماس إىل اجلمعية لطلب إنشاء               املـدين،   
وهذه التطورات  . ١٩٧٩حمكمة جنائية خمتصة جبرائم احلرب وانتهاكات القانون اإلنساين اجلسيمة اليت وقعت منذ عام              

وتشري خمتلف  .  يف نيجرييا ملنع إفالت شارلز تايلور من العقاب        تعـزز مـا أشري إليه من سعي جمموعات اجملتمع املدين          
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احلمـالت اليت نظمت داخل ليبرييا لضمان حماكمة شارلز تايلور إىل اتساع نطاق املشاركة العامة وحرية التعبري، وهو    
 .وجيب أن يبذل اجملتمع الدويل كل ما يف وسعه لضمان إنصاف شعب ليبرييا. أمر يستحق التشجيع

وينـبغي أن تسـتكمل اجلهود املبذولة ملعاجلة ما حدث يف املاضي من إفالت من العقاب بربنامج صارم لبناء     -٤٤
ومن واجب األمم   . قدرة املؤسسات الوطنية، ومنها على سبيل املثال القضاء والشرطة، للتصدي لالنتهاكات املستمرة           

وقد اُتخذت خطوات بإنشاء . نة حلماية حقوق اإلنساناملتحدة جتاه شعب ليبرييا دعمه يف إنشاء مؤسسات حقيقية ومر
 .جلنة احلقيقة واملصاحلة واللجنة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان، وغريمها، لكن هذه اهليئات حتتاج إىل متويل ودعم

  التعليم-جيم 

املتصلة باحلرب  فقد كان ألعمال النهب     . كـان للصراع املسلح يف ليبرييا عواقب وخيمة على قطاع التعليم           -٤٥
وتدمـري البنـية األساسية على نطاق واسع وتشريد قطاعات عريضة من السكان تأثري خطري على مجيع عناصر قطاع                   

 يف املائة من جيل بأكمله فرصة       ٧٠وفقد ما يزيد على     . وقد أُغلقت املدارس نتيجة للحرب    . التعليم من الناحية الفعلية   
ة وتردت ليبرييا إىل حالة ال حتسد عليها إذ أصبحت البلد الوحيد يف العامل الذي              احلصـول على التعليم باملدارس العادي     

 يف  ٢٥وتتمثل التحديات الرئيسية يف ميدان التعليم يف إصالح ما ال يقل عن             . تفـوق فيه اآلباء على أبنائهم يف التعليم       
اجليد واألساسي ووضع برنامج تعليمي شامل      املائة من املدارس االبتدائية والثانوية، وحتسني فرص احلصول على التعليم           

وهذا يتطلب حتقيق الالمركزية على مستوى الوظائف وبناء قدرات         . يصـحح بفعالية امليل حنو األمية أو سوء التعليم        
 .وينبغي أن ُتعطى األولوية أيضاً لتدريب املعلمني بغية تطبيق الربنامج التعليمي املقرر وضعه بفعالية. املؤسسات احليوية

التابع لليونيسيف يف تشرين    " العودة إىل املدرسة  "وبدأ فتح املدارس رمسياً بعد احلرب باالفتتاح الرمسي لربنامج           -٤٦
ويهدف الربنامج، الذي يطبق بالتعاون مع وزارة التعليم، إىل إعادة عدد يقدر مبليون طفل إىل               . ٢٠٠٣نوفمرب  /الـثاين 

ر هذا الربنامج، توفر اليونيسيف األدوات املدرسية والكتب واألقالم باإلضافة    ويف إطا . ٢٠٠٤املدرسة حبلول هناية عام     
 ٥٨٢ ٠٠٠، مت توفري أدوات تعليمية لنحو       ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٣٠وحىت  . إىل تزويد املدارس باملياه واملرافق الصحية     

ته وزارة التعليم، قد بيعت يف ولكن من املؤسف أن الكتب، وفقاً ملا ذكر . طفل يف مثاين مقاطعات يسهل الوصول إليها      
وخارج مونروفيا، يقوم الزعماء التقليديون برصد احلالة       . وقد اُتخذت التدابري لوقف هذه املمارسة بنجاح      . الشـوارع 

وتشعر الوزارة بقلق بالغ ألن عدداً كبرياً من األطفال يف سن التعليم            . وضـمان عدم بيع الكتب املقرر توزيعها باجملان       
مشروع "وملقاومة هذا التطور، تقوم الوزارة بتطبيق برنامج توعية فعال باستخدام           . يزال خارج املدرسة  املدرسـي ال    

كما يشمل مشروع   . لربنامج األغذية العاملي كحافز لتشجيع اآلباء على إرسال أبنائهم إىل املدرسة          " األغذية املدرسية 
ويف إطار هذا املشروع، يقدم     . قاء يف املدارس ومواصلة التعليم    برنامج األغذية العاملي أيضاً املعلمني لتشجيعهم على الب       

 .الغذاء إىل أطفال املدارس ومعلميهم على حد سواء

ويتطلب تنفيذ أي . املهنيني للمحاربني السابقني/وتركـز وزارة التعلـيم حالياً على التعليم والتدريب التقنيني     -٤٧
وترى الوزارة أن مشاركة بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا واملنظمات غري           . والبشريةبرنامج تنفيذاً فعاالً توافر املوارد املالية       

احلكومية يف قطاع التعليم أمر جدير بالثناء وينبغي تشجيعه لكنها رأت أن هناك حاجة كبرية إىل التعاون والتشاور بغية 
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وأشارت الوزارة إىل   . سني قطاع التعليم  جتنـب االزدواج وضمان االتساق يف حتقيق اهلدف االستراتيجي املتمثل يف حت           
" مشروع التأثري السريع  "أهنـا قدمـت إىل بعـثة األمم املتحدة يف ليبرييا قائمة باملدارس اليت ميكن جتديدها يف إطار                   

وذكرت الوزارة أن مقترحاهتا راعت التوازن اجلغرايف لكنها اسُتبعدت         . للمساعدة يف إحياء قطاع التعليم بشكل عادل      
 . سف لصاحل مدراس مونروفيا واملناطق احمليطة هبامع األ

  الصحة والتغذية-دال 

فالبيانات املتاحة عن   .  عاماً يف ليبرييا أشد وطأة على قطاع الصحة        ١٤كـان الصـراع املسلح الذي استمر         -٤٨
أن نسبة من حيصلون على وتشري التقديرات إىل . الصحة والتغذية يف ليبرييا من أدىن البيانات يف أفريقيا جنوب الصحراء

ويرجع هذا الضعف بصورة رئيسية إىل الضرر الذي أصاب         .  يف املائة  ١٠الـرعاية الصحية من الليبرييني ال تصل إىل         
 ووجود وزارة الصحة   . البنـية التحتية نتيجة للحرب والصراع املمتد لفترة طويلة، ونقص املوارد وتدهور نظم الدعم             

ومن . والواقع أنه ليس لديها أي موظفني خارج مونروفيا. ياً وهي ال تدير أي مستشفىال يعـدو أن يكون وجوداً امس     
جمموع املستشفيات احلكومية الثمانية والعشرين اليت كانت تعمل قبل احلرب، ال يتجاوز عدد املستشفيات العاملة حالياً 

، ويف  )١٨(، ويف بونغ مايرت   )١٧(غراند باسا  وواحدة يف بوكانن، يف مقاطعة       )١٦(ست مستشفيات، ثالثة منها يف مونروفيا     
ومجيع العيادات واملستشفيات العاملة تديرها منظمات .  عيادة فقط٨٠ عيادة طبية، تعمل ٣٥٥ومن جمموع . تومبانربغ

 .غري حكومية

وأشـد احلاجـات إحلاحاً هي إحياء نظام للرعاية الصحية األولية ميكنه تقدمي اخلدمات الصحية وخدمات             -٤٩
. غذية عـن طريق املستشفيات والعيادات واملبادرات املعتمدة على اجملتمعات احمللية، وخباصة يف املناطق الريفية              الـت 

وينـبغي حتقيق ذلك عن طريق إعادة بناء وتنشيط مرافق اخلدمات الصحية الرئيسية، وتدريب الفئات الرئيسية من                 
فحة املالريا وإصابات اجلهاز التنفسي احلادة، واإلسهال،       املوظفـني، وتوسيع نطاق الربامج الصحية الرامية إىل مكا        

وينبغي تدعيم وزارة الصحة والرعاية االجتماعية على املستوى .  التغذية، واألنيمياوالديدان، واألمراض اجللدية، وسوء 
 .املركزي ويف املقاطعات

 من حكومة ليبرييا ومنظمة الصحة      وتشري املعلومات اليت وفرها حتليل للحالة الصحية، أجري بتكليف مشترك          -٥٠
. ٢٠٠٠ مولود يف عام     ١ ٠٠٠ حالة لكل    ١١٧، إىل أن معدل الوفيات بني الرضع قد بلغ          )١٩(٢٠٠٢العاملية يف عام    

 طفل، وهو أعلى من ١ ٠٠٠ حالة لكل ١٩٤وتقـدر الوفـيات بني األطفال الذين تقل أعمارهم عن مخسة أعوام ب            
، وبذلك تأيت ليبرييا يف املرتبة الثالثة واألربعني من جمموع ١٧٥قيا جنوب الصحراء والبالغ    املعدل السائد يف منطقة أفري    

ومن املؤكد أن احلالة قد ساءت بعد احلرب ولكن ال توجد إحصاءات متاحة عن حجم هذا التدهور وبلغ       .  بلـداً  ٤٦
، مما يضع   ٢٠٠٠دة، حىت يف عام      حالة والدة وقد ارتفع بش     ١٠٠ ٠٠٠ حالة لكل    ٥٧٨معدل الوفيات بني األمهات     

 أصابت ٢٠٠٠ويف عام . على مستوى العامل" بالغ االرتفاع"ليبرييا يف فئة البلدان اليت تبلغ الوفيات بني األمهات معدالً 
  شهراً،  ٣٥ أشهر و  ٦ يف املائة من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني          ٨٦,٧األنيمـيا النامجة عن نقص احلديد نسبة        

 يف املائة من النساء احلوامل      ٦٢,٢ عاماً، و  ٤٩ و ١٤ملائة من النساء غري احلوامل الاليت تتراوح أعمارهن بني           يف ا  ٥٨و
  أشهر  ٦ يف املائة من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني          ٥٢,٩وأصاب نقص فيتامني أ نسبة      . يف تلـك الفئة العمرية    
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اً ملمارسة معظم األمهات املرضعات يف املنطقة، ال ينتشر االعتماد          وخالف.  يف املائة من النساء احلوامل     ١٢ شهراً و  ٣٥و
 يف املائة فقط من األطفال يقتصر       ٥٠الكـامل على الرضاعة الطبيعية يف ليبرييا وتشري املعلومات الواردة إىل أن نسبة              

 يف  ٣٢ متاحاً لنسبة     أيضاً، كان املاء الصاحل للشرب     ٢٠٠٠ويف عام   . غذاؤهم على الرضاعة الطبيعية حىت سن شهرين      
 .  يف املائة٣٦املائة من السكان وكانت املرافق الصحية متاحة لنسبة 

 اإليدز/ فريوس نقص املناعة البشري-هاء 

، زاد معدل انتشار ١٩٨٦مـنذ اكتشاف حالة اإلصابة األوىل بفريوس نقص املناعة البشري يف ليبرييا يف عام      -٥١
وتفاقم انتشار  .  سريعة، وكانت النساء والفتيات أشد الفئات تعرضاً خلطر اإلصابة         الفريوس املسبب ملرض اإليدز زيادة    

، بلغ معدل االنتشار    ٢٠٠٠ويف عام   . الفريوس بسبب الصراع املسلح وعواقبه مثل االغتصاب وزيادة الدعارة والفقر         
ويعاين ضحايا  .  يف املائة  ١١لياً ب      يف املائة، ووفقاً للمعلومات الواردة من وزارة الصحة، يقدر معدل االنتشار حا            ٨,٢

وتفتقر جلنة اإليدز الوطنية،    . اإليدز من الوصم والتمييز ومن مث ال يكشفون عن حالتهم         /فـريوس نقص املناعة البشري    
، إىل الوضوح والفعالية الالزمني للتصدي لوباء اإليدز، وخباصة يف الوقت الراهن وحتديداً يف ٢٠٠٠اليت أنشئت يف عام 

اإليدز والسل واملالريا قدم /ومن األمور املشجعة أن الصندوق العاملي لفريوس نقص املناعة البشري         . طق الريفـية  املـنا 
.  مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة ملكافحة اإليدز واملالريا والسل          ٢٤,٣مؤخـراً إىل ليبرييا منحة قدرها       

اإليدز ومكافحتهما يف   /قاية من فريوس نقص املناعة البشري      مليون دوالر من هذا اجملموع للو      ٧,٦٥وخيصـص مبلغ    
 . العامني القادمني مما سيدعم وحيسن بدرجة كبرية املواجهة الوطنية للوباء

  األطفال واألطفال احملاربون سابقاً أو األطفال املرتبطون بالقوات احملاربة-واو 

ئم باحتياجات العدد الضخم من األطفال الذين تقل        مـن التحديات الرئيسية لعملية السالم الوفاء بشكل مال         -٥٢
 عاماً والذين رزحوا حتت وطأة العنف املرتبط باحلرب والدمار واالعتداءات واالنتهاكات اجلسيمة             ١٨أعمـارهم عن    
وقد اختطف عدد ضخم من األطفال وجندوا قسراً يف احلرب، وعانوا بالتايل من شىت األهوال، مبا يف                 . حلقوق اإلنسان 

لكن . وال توجد أرقام مؤكدة عن عدد األطفال اجلنود أو األطفال املرتبطني بالقوات احملاربة            . لـك فقدان طفولتهم   ذ
 أطفال يف ليبرييا قد يكون خضع للتجنيد يف وقت ١٠من كل املعلومات الواردة من خمتلف املصادر تشري إىل أن طفالً 

ويقدر عدد األطفال اجلنود يف     . اربة ومعظم ضحايا احلرب   وكان األطفال يشكلون معظم القوات احمل     . من األوقات 
وتشري املعلومات املتاحة إىل أن عدداً كبرياً منهم تركوا قادهتم ووحداهتم بعد اتفاق             .  طفل ٢١ ٠٠٠ليبرييا حالياً ب      

وقد .  أحناء البلد  أكرا للسالم ونشر بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا، وأن عدداً غري حمدد منهم مصاب أو معدم يف شىت                 
صـادفت عـدة حماربني سابقني مصابني، معظمهم من األطفال، يف أثناء زيارايت يف الداخل ملناطق ختضع حىت اآلن    

 بعد إنشاء بعثة األمم     ٢٠٠٣وهذا يتفق مع نتائج بعثة تقييم أوفدهتا األمم املتحدة يف أواخر عام             . لسيطرة املتمردين 
شتركني يف الصراع كبرياً نظراً لرخص األطفال اجلنود        اً أن يكون عدد األطفال امل     وليس غريب . املـتحدة يف ليـبرييا    

وبالنظر إىل طبيعة األطفال، فإنه يسهل أيضاً إعدادهم للقيام بأخطر املهام وارتكاب األعمال الوحشية . وسهولة زيادهتم
 . بطاعة عمياء
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ني وإرغامهم على أداء شىت املهام الشاقة املتصلة        وجلأت مجيع أطراف الصراع إىل اختطاف األطفال من اجلنس         -٥٣
واستخدمت الفتيات، تبعاً ألعمارهن، للمتعة     . باحلـرب، مبـا يف ذلك عمليات االستطالع اخلطرة والعمل كحمالني          
ملخدرات وتشري التقارير أيضاً إىل انتشار تعاطي ا. اجلنسية، واألعمال املرتلية كالطهي، أو النظافة أو محل األشياء الثقيلة

وكان األطفال خيتطفون من املدارس واملالعب    . باإلكـراه بـني األطفـال اجلنود واألطفال املرتبطني بالقوات احملاربة          
 . واملزارع وخميمات املشردين داخلياً والالجئني

الداخل ومل يتكشف انتشار اللجوء إىل التعذيب والعنف اجلنسي يف أثناء الصراع إال عندما أمكن الوصول إىل    -٥٤
واجلدير باإلشارة يف هذا    . وبدأ الناشطون يف ميدان حقوق اإلنسان يوثقون انتهاكات حقوق اإلنسان املرتبطة باحلرب           

الصـدد أن هـناك دراسة جيريها حالياً برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بالتعاون مع منظمة الرؤية العاملية لتوثيق العنف                   
يونيه /وأوضح تقييم أويل للنتائج مت يف حزيران. قبه الصحية والنفسية واالجتماعيةاجلنسـي املرتبط باحلرب وحتديد عوا     

 . يف املائة من املدنيني قد تعرضوا لشكل من أشكال االعتداء اجلنسي٤٠أن حنو 

ورحبت اللجنة، ). CRC/C/28/Add.21(مايو، نظرت جلنة حقوق الطفل يف تقرير ليبرييا األويل / أيار٢٥ويف  -٥٥
، بوضع إطار خلطة عمل وطنية للطفل وبإنشاء وزارة لشؤون اجلنسني           )CRC/C/15/Add.236(حظاهتا اخلتامية   يف مال 

وأوصت اللجنة بأن . والتنمية تشمل إدارة لشؤون األطفال، وإنشاء الفريق الوطين لرصد حقوق الطفل وبرملان األطفال 
التشريعات مع اتفاقية حقوق الطفل؛ وأن تنفذ خطة العمل         تعيد الدولة النظر يف التشريعات احمللية لضمان اتساق هذه          

الوطنية؛ وبأن جتعل وحدة الطفل بوزارة شؤون اجلنسني والتنمية جاهزة للعمل بالكامل؛ وأن توفر املوارد الكافية للجنة 
رتب أولويات  الوطنـية املسـتقلة حلقـوق اإلنسان لتمكينها من رصد وتقييم التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية؛ وأن ت                 

االعـتمادات املالـية على حنو يضمن إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للطفل؛ وأن تضع نظاماً جلمع                 
البيانات واملؤشرات يتسق مع االتفاقية لتيسري رسم السياسات والربامج؛ وأن تنشر االتفاقية؛ وأن تعدل قانون العقوبات 

كما قدمت اللجنة . لى األطفال؛ وأن تعتمد استراتيجية استباقية شاملة للقضاء على التمييزإللغاء توقيع عقوبة اإلعدام ع
توصـيات بشـأن احـترام آراء الطفل، والبيئة األسرية والرعاية البديلة، والصحة األساسية والرفاه، والزواج املبكر،                 

نشطة التعليمية والترفيهية والثقافية، واألطفال     اإليدز، واأل /واملمارسات التقليدية الضارة، وفريوس نقص املناعة البشري      
. اجلنود، واألطفال الالجئني واملشردين داخلياً، واالستغالل اجلنسي لألطفال، وإساءة استعمال املواد، وقضاء األحداث            

 . لتوصيات اللجنةوهناك ضرورة ألن يدعم اجملتمع الدويل احلكومة الوطنية االنتقالية يف ضمان املتابعة والتنفيذ املالئمني 

 املرأة -زاي 

ففي أثناء الصراع، تعرضت املرأة     . أثـر الصـراع املسـلح يف ليـبرييا تأثرياً سلبياً خطرياً على حقوق املرأة               -٥٦
وتشري املعلومات األولية   . لالغتصاب والعنف وأشكال أخرى من العنف اجلنسي والعنف القائم على التحيز ضد املرأة            

 يف املائة   ٦٩إىل أن نسبة    .  جار عن العنف اجلنسي املرتبط باحلرب والقائم على التحيز ضد املرأة           املستمدة من استقصاء  
ومع حتسن األمن وعودة الظروف إىل حالتها       . مـن النسـاء الـاليت مشلهن االستقصاء تعرضن لشىت أشكال االعتداء           

ويف فترة ما بعد    . يف ميدان حقوق اإلنسان   الطبيعـية تدرجيـياً، ال تـزال املرأة أكثر عرضة لالنتهاكات والتجاوزات             
وتظهر عدة دراسات . الصراع، يتجلى ذلك يف زيادة االستغالل اجلنسي، واجلنس التجاري، واالغتصاب والعنف املرتيل
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وتشري هذه الدراسات إىل . أجرهتا املنظمات غري احلكومية زيادة مثرية للجزع يف اجلنس التجاري، وخباصة بني املراهقني
. ط الذكور العاملني يف املنظمات غري احلكومية وقطاع األعمال واحلكومة واملنظمات الدولية يف استغالل القصر              تـور 

وهناك أيضاً عدة ممارسات تقليدية وثقافية ضارة تنتهك حقوق املرأة وحترمها من املساواة مع الرجل يف ميادين التعليم                  
ت تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، والزواج باإلكراه، والزواج        ومن هذه املمارسا  . والصـحة والعمل وداخل األسرة    

 .املبكر واملهر، ومحل املراهقات، والعنف املرتيل

وتـزايد حـوادث االغتصاب، اليت تشمل يف بعض احلاالت رجاالً مسنني وبنات ال تزيد أعمارهن عن تسع         -٥٧
ة النظر يف القوانني الواجبة التطبيق ملواءمتها مع املمارسة         سنوات واستخدام أجسام غريبة، يؤكد احلاجة امللحة إىل إعاد        

وينبغي أن يقضي   . فتعريف االغتصاب مبوجب القانون الليبريي يقتصر على إدخال القضيب بالقوة         . الدولـية العصرية  
تصاب وبذلك تتم مقاومة انتشار تسوية حاالت االغ      . التنقـيح بأن ُيبلغ ضحايا االغتصاب وأسرهم عن هذه احلاالت         

 . خارج احملاكم

ونظـراً ألن ليبرييا طرف يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ولديها وزارة مكتملة لشؤون                   -٥٨
غري أن موظفي احلكومة واملؤسسات حيتاجون إىل تدريب لفهم         . اجلنسـني، فإهنا متتلك قاعدة قوية ملعاجلة قضايا املرأة        

 والربوتوكول  ٢٠ من املادة    ١وينبغي أيضاً تشجيع احلكومة على التصديق على تعديل الفقرة          . وتطبيق أحكام االتفاقية  
وقد أحرز بعض التقدم باعتماد قانون تنظيم       . االختـياري امللحق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة          
وهذا . ٢٠٠٣أكتوبر  /لعريف، يف تشرين األول   األيلولة وإقرار حق اإلرث للزوجة يف حاالت الزواج القانوين والزواج ا          

 .القانون يوسع نطاق القوانني الواجبة التطبيق لتشمل حق الزوجة يف اإلرث مبوجب القانون العام والقانون العريف

 ويشكل متثيل اإلناث متثيالً فعاالً وكافياً على مجيع املستويات مسألة بالغة األمهية لتعزيز املساواة بني اجلنسني                -٥٩
فاللجنة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان تضم أربع سيدات من جمموع سبعة   . وقـد أحـرز بعض التقدم يف هذا اجملال        

وقد وضعت بعض املنظمات غري     . كمـا أن جلنة االنتخابات الوطنية وجلنة إصالح احلكم تترأسهما امرأتان          . أعضـاء 
 إنقاذ الطفولة باململكة املتحدة سياسات ممتازة للمساواة        احلكومـية، وخباصـة اجمللس النروجيي لالجئني وفرع منظمة        

 وظيفة  ٢٠٠٣أما بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا، فقد أنشأت يف عام           . كفلت تكافؤ الفرص للرجال والنساء يف الداخل      
 .مستشار يف قضايا اجلنسني وزودته باملوظفني

  االجتار باألشخاص�حاء 

 ليبرييا، مع حتلل الروابط األسرية واالجتماعية، واهنيار القانون والنظام، والتشرد           إن حالة الدمار اليت تشهدها     -٦٠
ويف حالة وجود أيتام مع عجز األمهات . والفقـر املدقـع، تفسح اجملال للرذائل مثل االجتار بالنساء والصبيان والبنات    

أو فرص /األطفال حبجة التبين أو توفري حياة ولشدة فقرهن عن إعالة أطفاهلن وترملهن أيضاً يف كثري من األحيان، ُيبعد    
ويف أثناء الزيارة، أشارت صحيفة وطنية إىل حالة جيري التحقيق      . أفضـل هلم، ويرغمون على ممارسة الدعارة أو الرق        
ووردت أيضاً ادعاءات بوقوع جتاوزات يف عملية التبين وباحتمال         . فـيها وحالة أخرى تنظر فيها احملكمة يف مونروفيا        

رط أجنيب يقوم بغواية األطفال يف الداخل جللبهم إىل منازل يف مونروفيا، يف شبكة لالجتار باألطفال ألغراض التبين                  تو
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وحلسن احلظ، أصدرت املفوضية السامية حلقوق      . وهذه إشارات حتذير ينبغي أخذها على حممل اجلد       . غـري املشروع  
ر يف األشخاص، وتوفر هذه املبادئ فعالً توصيات تغطي اإلنسـان، مـبادئ توجيهـية خاصة حبقوق اإلنسان واالجتا      

 .ختصصات متعددة ونطاقاً واسعاً جلميع العناصر الفاعلة يف امليدان

وقامت الوحدة . وأنشأت بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا وحدة معنية باالجتار باألشخاص يف إطار الشرطة املدنية -٦١
 مونروفيا وأنقذت ثالث فتيات مغربيات وصبياً مصرياً ُيدعى أهنم أُحضروا           بيت دعارة يف  /مؤخراً مبدامهة ملهى ليلي   

ولكن ينبغي . بيت الدعارة/وجتري حالياً حماكمة صاحب امللهى الليلي. إىل ليـبرييا حبجج واهية وبقوا فيها مرغمني  
جيب إيالء االهتمام ملسألة جتنب األسلوب الذي اُتبع يف عمليات التوقيف اليت متت بدون مشاركة السلطات احمللية، و

وبالرغم من ضرورة هذه احملاولة اليت قامت هبا بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا للتصدي لالجتار،              . االجتـار بالليـبرييني   
 الليبريية يف املستقبل وجيب تنسيق أنشطة الوحدة املنشأة حديثاً مع أنشطة            فيجـب أن تشـارك فيها الشرطة الوطنية       

 .الشركاء اآلخرين

  املنظمات غري احلكومية-ياء 

هـناك عدد ضخم من مجاعات اجملتمع املدين احمللية واملنظمات غري احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان يعمل يف                  -٦٢
ومعظم هذه اجلماعات تعتمد على مصادر متويل خارجية وال تستطيع يف الواقع أداء دور فعال يف جماالت العمل . ليبرييا

وينبغي دعم املنظمات عن طريق     . هناك حاجة ملحة لكبح انتشار املنظمات غري احلكومية يف البلد         و. الـيت ختـتارها   
 .مبادرات بناء القدرات،وهناك ضرورة يف الواقع لقدر من التنظيم

  العقبات والشواغل�رابعاً 

 احلكومية، مما تقوم    شكا عدد من احملاورين، مبن فيهم موظفو احلكومة وأعضاء اجملتمع الدويل واملنظمات غري             -٦٣
ويدعى أن الرئيس قد عّين بإرادته املنفردة أعضاًء يف الشركات العامة، . التنفيذية من إساءة استعمال للسلطةبه اهليئة 

ووقّـع اتفاقـات دولية ومنح امتيازات مبوجب أوامر تنفيذية دون التشاور مع اجلمعية الوطنية االنتقالية، على حنو                  
ورئي أيضاً أن الرئيس يستغل الوظائف االستشارية يف مكتبه الغتصاب دور الوزارات            . )٢٠(خيـالف قوانـني البلد    

وأشار . وأدت هذه احلالة إىل نفور بعض أعضاء احلكومة وإىل مواجهات عامة مع اجلمعية الوطنية االنتقالية. التنفيذية
تطلق على رئيس " الرئيس" أن تسمية    بعـض احملـاورين الذي شاركوا يف التفاوض بشأن اتفاق السالم الشامل إىل            

" الرئيس"وقد قُصد بتعبري    . احلكومة يف الفترة االنتقالية للحد من سلطات الرئاسة اليت كانت لعنة للمجتمع الليبريي            
اإلشـارة إىل أن الشـخص املعّين هو جمرد شاغل للمركز األول بني أنداد وال ميلك السلطات الرئاسية اليت مينحها                    

ـ . الدسـتور   وهو أمر يعتربه   - مقتنعاً بأن لـه سلطات رئاسية ويتصرف على هذا األساس           ع ذلك، يبدو الرئيس   وم
 .احملاورون ضاراً بعملية السالم

فقد أعرب  . ويضاف إىل ذلك حجم االستياء واإلحباط املزعج الذي يثريه سلوك بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا               -٦٤
ملدين باإلضافة إىل بعض موظفي األمم املتحدة، مبن فيهم موظفو بعثة األمم            معظـم موظفـي احلكومة وممثلي اجملتمع ا       

املتحدة يف ليبرييا، عن شعورهم باإلحباط إزاء تطور األحداث، وعدم جلوء بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا إىل التشاور يف                   
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.  مجاعة تتحدى سلطتها املفترضةالقضـايا الوطنية هلامة واحلساسة والنعوت العنيفة اليت تستخدمها ضد أي شخص أو         
والواقع أن اخلبرية املستقلة قد     . ورأى عـدة موظفني حكوميني أن بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا تشكل حكومة موازية             

. أُبلغت حبالة استخدم فيها موظف أقدم يف بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا هلجة ساخرة ومعادية مع رئيسة هيئة حكومية                  
وما مل ُيتخذ إجراء . ة للتصدي بفعالية هلذه احلالة ومعاجلة أسباب هذا الشعور باالستياء على وجه السرعةوهناك ضرور

 .عاجل، قد تستفحل املسائل على حنو يهدد عملية السالم

 .عاجلتهاونقلت اخلبرية املستقلة هذه الشواغل إىل املمثل اخلاص لألمني العام وهي تأمل يف إيالء االهتمام املناسب مل -٦٥

  االستنتاجات-خامساً 

، والذي تاله نشر قوة دولية لتحقيق       ٢٠٠٣أغسطس  / آب ١٨أهنـى اتفـاق السالم الشامل املوقع يف          -٦٦
 عاماً من ١٤االسـتقرار بقـيادة اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا وفيما بعد بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا،                 

.  حالياً حكومة وحدة وطنية قائمة على تقاسم السلطة كما حتقق سالم هش            وتوجد. الصـراع املسـلح يف ليبرييا     
باملساعدة يف تنفيذ اتفاق    ) ٢٠٠٣(١٥٠٩وتقـوم بعـثة األمم املتحدة يف ليبرييا، بتفويض من قرار جملس األمن              

لى املساعدة  وتضـطلع بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا بوالية قوية يف ميدان حقوق اإلنسان، تركز فيها ع               . السـالم 
وينبغي أن توفر بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا التمويل الالزم لدعم تنفيذ هذه الوالية، وهي               . التقنية وبناء القدرات  

وأدى حتسن الظروف األمنية إىل زيادة إمكانية وصول العاملني يف         . شـرط ال غـىن عنه إلصالح اجملتمع الليبريي        
وتوقفت انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ترعاها    . اسبة ألنشطة حقوق اإلنسان   املـيدان اإلنسـاين ووفـر البيئة املن       

وينبغي أال  . الدولـة، ولكن هناك نقص شديد يف املؤسسات الالزمة للتصدي للتجاوزات وضمان سيادة القانون             
لطات الليبريية وينبغي تقدمي املساعدة الدولية إىل الس. ُيغـض الطرف عن مناداة العامة من الناس يف ليبرييا بالعدل  

وأُنشئت اهليئات الوطنية . ملعاجلة القضايا املتصلة بالتجاوزات املاضية واالنتهاكات احلالية يف ميدان حقوق اإلنسان        
وينبغي أن تتضافر جهود اجملتمع     . املنصوص عليها يف اتفاق السالم الشامل وهي حالياً يف مراحل خمتلفة من العمل            

 . ين واحلكومة بغية التغلب على الشواغل املتصلة بطبيعة تعيني أعضاء بعض اللجانالدويل ومجاعات اجملتمع املد

وقضـى الصـراع عـلى اجلانب األكرب من مؤسسات الدولة وشل قدرة احلكومة على توفري اخلدمات                  -٦٧
املنهارة وتدعو احلاجة إىل إعادة تعمري ضخمة يف مرحلة ما بعد الصراع إلحياء املؤسسات    . االجتماعـية األساسية  

ويتعني على اجلهات املاحنة اليت تعهدت بتوفري املوارد لدعم اإلطار االنتقايل الذي            . وهتيئة الظروف الالزمة للسالم   
يركز على النتائج أن تفي بتعهداهتا، كمسألة ذات أولوية، لتجنب عمليات التأخري اليت تعطل تنفيذ برنامج اإلعمار 

 . االنتقايل احملدد األجل

ـ  -٦٨ ، بدأت عملية نزع السالح من جديد، وهيأت        ٢٠٠٣ديسمرب  /د بدايـة خاطـئة يف كانون األول       وبع
وينبغي أن تضاعف بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا جهودها لضمان زيادة           . الظـروف لتحسن األمن على نطاق البلد      

لة برتع السالح والتسريح الشـفافية واملشـاركة الكاملة للشركاء الوطنيني يف التنفيذ ويف رسم السياسات املتص           
وإعـادة التأهيل وإعادة اإلدماج، وأن تعاجل العيوب اليت تشوب هذه العملية، وأن تسد الثغرة بني نزع السالح                  
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والتسـريح مـن جهـة وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج من جهة أخرى وأن توفر الفرص االقتصادية للمحاربني                  
 .ع أي هتديدات أخرى للسلم واألمن يف املنطقةالسابقني لبدء بناء حياهتم من جديد ودف

  التوصيات-سادساً 

 بدون حتديد املواقع املالئمة     ٢٠٠٣ديسمرب  /أدى القـرار صاملؤسف ببدء نزع السالح يف كانون األول          -٦٩
ملعسـكرات جتميع األسلحة وبدون إشراك الفصائل احملاربة، باإلضافة إىل عدم التعاون بشكل كاف مع السلطات         

 .وجيب إجراء حتقيقات عامة مفّصلة يف ما حدث.  شخصا١١ًلية، إىل اضطرابات عامة ومصرع ما ال يقل عن احمل

. ويشـكل نـزع السالح مسألة حامسة األمهية لتهيئة بيئة آمنة ملعاجلة حتديات حقوق اإلنسان يف ليبرييا                 -٧٠
وينبغي أن  . م التام بنجاح العملية اجلارية     حافزاً لاللتزا  ١٩٩٧وينبغي أن يكون فشل برنامج نزع السالح يف عام          

تكفـل بعـثة األمم املتحدة يف ليبرييا التعاون التام والعمل بالشراكة مع أصحاب املصلحة الوطنيني، مبا يف ذلك                   
 وينبغي أن تلتزم اجلهات املاحنة التزاماً تاماً. اللجنة الوطنية لرتع السالح والتسريح وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج 

جبمـيع العناصر األربعة اليت يتألف منها برنامج نزع السالح والتسريح وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج وأن توفر                 
وينبغي التصدي على وجه السرعة للعيوب اليت تشوب تنفيذ هذا الربنامج حالياً واليت ُتضعف              . التمويل الكايف هلا  

 وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج يف جمال السياسة العامة         الـدور احلاسـم للجنة الوطنية لرتع السالح والتسريح        
شعور اللجنة الوطنية لرتع السالح والتسريح وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج           وينـبغي معاجلة وإزالة   . والتنفـيذ 

دة بالغـربة، واالنقسـام بـني بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا وبرنامج نزع السالح والتسريح وإعادة التأهيل وإعا                 
 .اإلدماج ووحدة التنفيذ املشتركة واللجنة الوطنية لرتع السالح والتسريح وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج

وهناك حاجة ملحة إىل زيادة التوعية بربنامج نزع السالح والتسريح وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج على        -٧١
وينبغي وضع وتنفيذ برامج جيدة اإلعداد للتربية       . يةاملسـتوى الوطين وينبغي أن تقود اللجنة الوطنية هذه العمل         

وينبغي أن تنظر اللجنة    . الوطنية يف جمال حقوق ومسؤوليات املواطنني وضرورة عدم التسامح إزاء العنف والفساد           
الوطنـية، بالـتعاون مـع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، يف وضع استراتيجية إلعالم وتوعية الالجئني                 

وينبغي أن يتم ذلك قريباً وبالتأكيد قبل العودة إىل الوطن اليت ُيتوقع أن تبدأ              . يني بالظروف احلالية يف ليبرييا    الليبري
 . ٢٠٠٤أكتوبر /يف تشرين األول

وينبغي مساعدة وتدعيم   . وجيب أن يساعد اجملتمع الدويل شعب ليبرييا يف وضع حد لإلفالت من العقاب             -٧٢
ـ      وينبغي إصالح . ة التجاوزات واالنتهاكات املتعلقة حبقوق اإلنسان واملرتبطة باحلرب  املؤسسـات املنشـأة ملعاجل

القضـاء وتوفري املوارد للوكاالت املكلفة بإنفاذ القوانني ملواجهة التحديات الضخمة اليت تشهدها ليبرييا يف جمال                
ليبرييا ومراعاة املعايري احملددة يف     وينبغي تعجيل عملية إعادة هيكلة وتنظيم الشرطة الوطنية يف          . سـيادة القـانون   

 .اتفاق السالم الشامل يف أثناء هذه العملية لتجنب أي سوء ظن
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وينـبغي بذل التضحيات وجيب أن يكون موظفو احلكومة قدوة يف هذه املرحلة من تنفيذ عملية السالم                  -٧٣
لضمان ختصيص املوارد لالحتياجات    وينبغي وقف التبذير وإعادة النظر يف األولويات احلكومية         . وإعـادة البـناء   

 .األساسية بدالً من إنفاقها على ترف املوظفني احلكوميني

وهـناك ضـرورة إلنشاء جلنة وطنية إلصالح القانون لكي تتوىل، ضمن مجلة أمور، املواءمة بني القوانني                  -٧٤
رييا على املساعدة عن طريق    وينبغي أن حتصل حكومة ليب    . الوطنـية والصـكوك الدولية اليت انضمت إليها ليبرييا        

وميكن . خمـتلف الوزارات التنفيذية للتوصل إىل فهم سليم اللتزاماهتا مبوجب الصكوك الدولية اليت صّدقت عليها         
أن تعـد املفوضـية السامية حلقوق اإلنسان وتنظم حلقات عمل تدريبية بشأن إجراءات اإلبالغ اليت ينص عليها                  

وميكن أيضاً . ، واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على مجيع أشكال ضد املرأةالعهدان الدوليان حلقوق اإلنسان
 .توفري املساعدة يف جمال متابعة أو تنفيذ توصيات اهليئات املنشأة مبوجب املعاهدات

ذ وينـبغي أن تـتاح لعنصر حقوق اإلنسان واحلماية يف بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا املوارد الكافية لتنفي                  -٧٥
وينبغي النظر أيضاً يف إجراء     . واليـته الـبالغة األمهية اليت تشمل بناء القدرات والرصد والتعاون التقين والدعوة            

إعـادة هـيكلة تنظيمـية تسـمح لعنصر حقوق اإلنسان بالعمل بشكل مباشر يف إطار فرع الشؤون اإلنسانية                   
 .كامالً إلصالح األحوال يف ليبريياومن شأن ذلك أن يتيح اتباع هنج حقوق إنسان أكثر ت. واإلنعاش

Notes 

1  An act to repeal the act of 1997 creating the Liberian Commission on Human Rights and to create the 
Independent National Commission on Human Rights of Liberia.  

2  A few days after his appointment, Mr. Doe died in a hospital in the United States due to natural causes.  

3  This involves the administering of a liquid substance made from a local tree (jlu) to anyone accused of 

witchcraft or any other evil.  Survival means innocence and death guilt.  It could also be done through using a 

red-hot machete to slice the body of an accused.  If the skin is cut then the person is pronounced guilty.  The 

person who officiates in this exercise, which in the past involved a government official, would slice on his skin 

first to demonstrate the efficacy of the practice.  This practice is common in Grand Gedeh County.  

4  “At FOCUS Workshop:  Gedeh Chief Wants Sassy-wood Enforced” The Analyst (24 May 2004), p. 8.  
5  Indicative planning figures for UNMIL was 38,000 combatants in the whole country.  

6  This document was prepared by the interim secretariat, which is made up of UNMIL, UNDP, World Bank, 

UNICEF, UNHCR, OCHA, USAID and World Vision.  

7  During a meeting of the Joint Monitoring Committee (body tasked with monitoring the implementation of the 

CPA) on 19 May, a senior UNMIL official commented on the inappropriateness of demobilizing women (wives of 
combatants).  Some UNMIL staff involved in DDRR publicly stated that they could only disarm combatants, and 

peacekeepers in Tubmanburg insisted that women could not disarm without handing over weapons.  The head of 

DDRR at UNMIL agreed that women could disarm without arms but could not state so publicly.  This accords 

with the definition of women combatants contained in Annex E of the DDRR Framework Strategy as referring to 

“all categories of women, who voluntarily or were abducted for the purposes of participation in the conflict or 

may have been used to provide a variety of services to the forces either as cooks, camp followers, wives and 
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forced spouses during the conflict”.  The Joint Operational Planissued by the DSRSG indicated that women and 

children could be demobilized without having a weapon.  

8  This happened in D1 (disarmament) sites and child protection agencies are trying to redress this through 

additional checks in the D2 (demobilization) camps. 
9  Such tests are foreseen in the DDRR Programme Strategy and Implementation Framework. 

10  Some children in the ICC Gbarnga took ill from sleeping on the cold floor.  There have also been complaints 

about boredom and insensitive comments by child protection workers, who referred to the children as rebels.  

11  Policy on this subject reportedly changed from no payment to children, to a payment equal to that of adults 

(US$ 150 as a first instalment and US$ 150 after three months).   
12  The concerned group of combatants referred for treatment had been tested for HIV anonymously.  Out of seven 

persons, five tested positive.  They were not informed of this.  As a result, the UNMIL Battalion hospital 

reportedly was reluctant to operate and referred the patients to the JFK hospital in Monrovia.  

13  See Joint Operational Plan p. 11, �Management of the overall program is the responsibility of the JIU 
reporting through the Policy and Program Advisor to the DSRSG on implementation process as well as policy 

issues on the DDRR”. 

14  LURD, Government of Liberia (GOL) and Movement for Democracy in Liberia (MODEL).  

15  In his third progress report (S/2004/430), the Secretary-General indicates that a representative of the human 

rights component is in this Committee (para. 25), but in an interview on 12 June the Acting Chief of the 
component indicated he was still making efforts to be allowed to participate in the meetings of the Committee. 

16  Ireland Hospital (operated by the Swiss MSF), Redemption Hospital (operated MSF Belgium) and John F. 

Kennedy Hospital (operated by ICRC).  

17  Operated by MERLIN. 

18  Operated by the German Medical Team. 

19  Liberia:  Health Situation Analysis, Final Report 31 July 2002. 
20  Under President Taylor, legislation was passed granting the President sole authority to appoint members of 

statutory bodies and to approve concession agreements and contracts without legislative approval.  These acts 

were subsequently repealed by President Blah.  
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