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  تقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت    
    

  مقدمة  -أوال   
واليـــة بعثـــة األمـــم املتحـــدة لتحقيـــق  ) ٢٠١١ (٢٠١٢مـــّدد جملـــس األمـــن بقـــراره    - ١

، وطلـــب إيلَّ أن أقـــّدم تقريـــرا ٢٠١٢أكتـــوبر / تـــشرين األول١٥االســـتقرار يف هـــاييت حـــىت 
 يومـا علـى     ٤٥ة كل ستة أشهر، وذلك قبل تـاريخ انتـهاء واليـة البعثـة بــ                 تنفيذ والية البعث   عن

ــلة منـــذ إصـــدار تقريـــري املـــؤرخ    . األقـــل ــذا التقريـــر التطـــورات الرئيـــسية احلاصـ ويغطـــي هـ
 ويورد التقريـر جممـال      .٢٠١٢أغسطس  / آب ٣١إىل  ) S/2012/128 (٢٠١٢فرباير  /شباط ٢٩

لوالية املوكلـة إليهـا مبوجـب قـرارات جملـس األمـن             لألنشطة اليت اضطلعت هبا البعثة متشيا مع ا       
، )٢٠٠٧ (١٧٤٣، و       )٢٠٠٦ (١٧٠٢، و       )٢٠٠٥ (١٦٠٨، و       )٢٠٠٤ (١٥٤٢

 ،)٢٠١٠ (١٩٠٨، و     )٢٠٠٩ (١٨٩٢، و     )٢٠٠٨ (١٨٤٠، و     )٢٠٠٧ (١٧٨٠ و
  ).٢٠١١ (٢٠١٢، و )٢٠١٠ (١٩٤٤، و )٢٠١٠ (١٩٢٧ و
    

  مستجدات األحوال السياسية واألمنية  -ثانيا   
  حلالة السياسيةا    

 حتقق عدد من اإلجنازات السياسية اليت طـال انتظارهـا،         ،خالل الفترة املشمولة بالتقرير     - ٢
ومشلت هذه اإلجنازات التصديق علـى     . مما يشري إىل أن عملية االستقرار تواصل التقدم يف هاييت         

ت معلقـة منـذ     ة للتعـديالت الدسـتورية الـيت ظلـ        وبتعيني رئيس وزراء جديد ونشر النسخة املـص       
 ٢٠٠٧ قانونـه يف عـام       ُسـن الـذي   (وميثل إنشاء اجمللـس األعلـى للقـضاء         . ٢٠١١يونيه  /حزيران

كومــة احلقبــل  خطــوة إضــافية مــن)  حــىت اآلنهليشـكتــ تملتعزيــز اســتقالل القــضاء، ولكــن مل يــ
 إقامـة أول جملـس انتخـايب دائـم          ومـع ذلـك، واجهـت عمليـة       . لتعزيز مؤسسات سـيادة القـانون     
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 حيث أن بعض األحزاب السياسية اليت هلا متثيل يف الربملان وقـادة اجملتمـع              ،بالد جدال كبريا  ال يف
  . يف نزاهة اجمللس وقدرته على تنظيم انتخابات ذات مصداقيةنشككويتاملدين 

، قامت جمموعـة مـن أفـراد القـوات املـسلحة الـسابقني واجملنـدين         أبريل/نيسان ١٧ ويف  - ٣
حة صـغرية بـالتجمع أمـام الربملـان لطلـب لقـاء مـع املـشرعني بـشأن                   الشبان حيمـل بعـضهم أسـل      

خطة مزعومة للشرطة الوطنية اهلايتيـة لطـردهم بـالقوة مـن مواقـع احتلوهـا بـشكل غـري قـانوين            
، أدان رئــيس هــاييت، ميتــشل جوزيــف مــارتللي،   أبريــل/نيــسان ١٨ويف . يف شــىت أحنــاء البلــد 

ــا    ــزام بالنظــام الع ــا إىل االلت ــهم بإعــادهتم إىل صــفوف اجلــيش    . ماحلــدث، داعي واســتجابة لطلب
وصرف تعويضات إهناء اخلدمة هلم، أكـد أنـه يف حـني أن إنـشاء قـوة أمنيـة ثانيـة مـا زال أحـد                 

ويف اليــوم التــايل، أثنــاء  . أولوياتــه، فإنــه ال ميكــن القيــام بــذلك إال بــاالحترام الكامــل للقــانون  
ية برئاسة القائم بأعمال رئـيس الـوزراء، غـاري        اجتماع للمجلس األعلى للشرطة الوطنية اهلايت     

ــق املفاوضــات     ــة عــن طري ــسوية احلال ــتم ت ــل، مت االتفــاق علــى أن ت ــضا  . كوني واستكــشفت أي
مـايو عمليـة شـروق    / أيـار ٦وكتـدبري إضـايف، بـدأت البعثـة يف     . إمكانية استخدام تـدابري أقـوى   

.  حيملون أسلحة غـري قانونيـة      اليت قُصد منها احلد من حركة السكان الذين       ) sunrise(الشمس  
مــايو، أي بعــد يــومني مــن تنــصيب احلكومــة اجلديــدة، شــرعت الــشرطة، بــدعم / أيــار١٨ويف 
وأُجريت العمليـة بـدون   . البعثة، يف إخالء املواقع العشرة الرئيسية احملتلة يف مجيع أحناء البلد      من

  .حوادث أو إصابات
لـوران المـوث رئيـسا      ل رئـيس اجلمهوريـة       اختيـار  ق الربملـان علـى    مـايو، صـدّ   /ويف أيار   - ٤

 مـدة   من أعضاء جملس الشيوخ املنتهية     ١٠ لوالية   مايو، وهو اليوم األخري   / أيار ٨ويف  . للوزراء
، أيد جملـس الـشيوخ بيـان الـسياسة العامـة الـذي قدمـه المـوث، ويقـوم علـى                      شغلهم ملناصبهم 

ــسمى   ــرئيس امل ــامج ال ــانون، وا   (“E 5” برن ــة، وســيادة الق ــيم  العمال ــة، والتعل ــة، والطاق ). لبيئ
وبعــد ذلــك . ت جملــس النــواب أيــضا لــصاحل المــوث بأغلبيــة كــبرية  صــّو،مــايو/ أيــار١٤ ويف

 الــيمني )منــهم ســبع نــساء  ( وزيــرا ٢٢بيــومني، أدى المــوث وجملــس وزرائــه املؤلــف مــن      
 المــوث عــن تغــيري جزئــي يف جملــس   رئــيس الــوزراءأغــسطس، أعلــن/ آب٦ويف . الدســتورية
  .بول وزير الداخلية الذي عينه الرئيس فيما بعد مستشارا - ، مشل تيريي ماياردالوزراء

ــ  - ٥ ــام  وأّجـ ــايو/ أيـــار١٤ يف ٢٠١٢ل الربملـــان دورتـــه التـــشريعية األوىل لعـ ومشلـــت . مـ
   الفتــــرةميزانيــــة:  الــــيت اعُتـــــمدت وأُرســــلت إىل الــــسلطة التنفيذيــــة إلصــــدارهاتــــشريعاتال

قانون تنظـيم البنـوك   مشروع اظم ملكتب أمني املظامل، والقانون النمشروع ، و ٢٠١٢-٢٠١١
ــة األخــرى   ــران٢٩ويف . واملؤســسات املالي ــدمت    / حزي ــة، ق ــان الثاني ــه، خــالل دورة الربمل يوني

 للموافقة عليها، وقـد اعتمـدها جملـس النـواب     ٢٠١٣-٢٠١٢  الفترة احلكومة مشروع ميزانية  
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ها تـ نفقأن األمـوال الـيت      بـشأ سـبة دقيقـة     ودعا عدد من الربملـانيني إىل حما      . أغسطس/ آب ١٠يف  
  .كومة على الربامج االجتماعيةاحل
يونيه، حضره رؤساء جملـسي الربملـان واحملكمـة العليـا،        / حزيران ١٩يف  أثناء احتفال،   و  - ٦

ــيس  ــن رئ ــاييتأعل ــص   ه ــسخة م ــشر ن ــديالت الد وب ن ــن التع ــان    ة م ــدها الربمل ــيت اعتم ــتورية ال س
م مـن أن عمليـة النـشر قـد شـابتها خمالفـات إجرائيـة، فقـد                  وعلى الرغ . ٢٠١١مايو  /أيار ٩ يف

ــتوري           ــس دس ــم، وجمل ــس انتخــايب دائ ــشاء جمل ــشمل إن ــيت ت ــديالت ال ــدون بالتع رحــب العدي
، وحــصة متثيــل للمــرأة بنــسبة  )مــسؤول عــن القيــام باســتعراض قــضائي للمــسائل الدســتورية  (

 نعـ طو. حتفـاظ جبنـسيات متعـددة     إمكانية اال باإلضافة إىل السماح ب   يف املائة يف احلكومة،      ٣٠
  .ةوباملعارضون للنشر يف سلطة الرئيس يف نشر التعديالت املص

 رمسيـا للمجلـس األعلـى للقـضاء،          الـرئيس  يوليـه إنـشاء   / متوز ٣وأعقب هذا التطور يف       - ٧
سؤولة عـن اختيـار     املـ ثالثة، إىل جانـب الربملـان والـسلطة التنفيذيـة،           الكيانات  الوهو واحد من    

يوليـه، أعلـن الـرئيس      /ويف أوائـل متـوز    . لس االنتخايب الدائم مبوجب الدستور املعـدل      أعضاء اجمل 
ة والبلديـة واحملليـة قبـل       ورئيس الوزراء رمسيا عن اعتزامهما إجراء االنتخابات التـشريعية اجلزئيـ          

ويف األسابيع اليت تلـت ذلـك، شـرعت الفـروع الثالثـة للحكومـة يف إجـراء                  . ٢٠١٢ عامهناية  
ــدائم     مفاوضــات  ــسعة يف اجمللــس االنتخــايب ال ــة مــن األعــضاء الت ــها ثالث ــيعني كــل من وبعــد . ل

لـس االنتخـايب، اسـتقال اثنـان        تصويت اجمللس األعلـى للقـضاء علـى تعـيني ثالثـة أعـضاء يف اجمل               
أعضاء اجمللس األعلى من وظائفهم، مشككني يف صحة التصويت وزاعمني حـدوث تـأثري               من

  . قبل السلطة التنفيذيةال مربر له على التصويت من 
 أعــضاء مبوجــب مرســوم رئاســي يف  ٦بعــد إنــشاء جملــس انتخــايب دائــم مؤلــف مــن   و  - ٨
، ويشمل ثالثة أعضاء ترشحهم السلطة التنفيذيـة واجمللـس األعلـى للقـضاء،             أغسطس/آب ١٥

س بيـد أن جملـ    . دعا املتحدث باسم الرئيس الربملان إىل أن حيذو حذوه يف ترشيح ممثليـه الثالثـة              
الشيوخ مل يتمكن حىت اآلن من بلوغ النصاب الـالزم لتعـيني ممثليـه الثالثـة بـالرغم مـن ذلـك،                       

وأعـرب عـدد مـن املـشّرعني عـن عـدم ثقتـهم              .  من أعضاء جملس الشيوخ    ١٠بعد انتهاء والية    
  .ودعوا إىل إنشاء جملس انتخايب مؤقت. يف عملية االختيار

حـزب سياسـي،    واألمـن العـام     ارة العـدل    أغسطس، ُسـجل رمسيـا يف وز     / آب ١٦ويف    - ٩
  . ديوان الرئيسةفالريي تيموثي ميلفورت، رئيس -آن هو حزب تيت كايل اهلايييت، برئاسة 
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  التقييم األمين    
ظلت احلالة األمنية العامة طوال الفترة املشمولة بـالتقرير مـستقرة نـسبيا، مـع حـدوث                   - ١٠

بطة أساسا باملظـامل االجتماعيـة واالقتـصادية وعـدم      حاالت متفرقة من االضطرابات املدنية املرت     
  . اجلدد“اجملندين ”ه عناصر القوات املسلحة السابقة وتاالستقرار الذي سبب

وأظهرت إحصاءات اجلرمية اليت مجعتها الشرطة الوطنية والبعثـة زيـادة كـبرية يف جـرائم                  - ١١
 جرميـــة قتـــل ٩٩ســـط شـــهريا وكـــان هنـــاك يف املتو. القتـــل خـــالل الفتـــرة املـــشمولة بـــالتقرير 

 جرميــة قتــل شــهريا خــالل نفــس ٧٥  بعــد أن كانــت،٢٠١٢يوليــه /مــارس حــىت متــوز/آذار نمــ
ــام    ــن ع ــرة م ــوز  .٢٠١١الفت ــ/وكــان مت ــو  ٢٠١٢ه يولي ــذ وق ــف شــهر من ــانون   أعن ــزال ك ع زل

يوليـه  /مـارس ومتـوز   /ويف الفتـرة بـني آذار     .  جرميـة قتـل    ١٣٤، إذ حـدثت فيـه       ٢٠١٠يناير  /الثاين
 حاالت خطـف    ١٠اجته عدد حاالت االختطاف إىل اهلبوط، إذ بلغ املتوسط الشهري           ،  ٢٠١٢

ــغ   ــدل بل ــة مبع ــام   ١٤مقارن ــرة مــن ع ــة خــالل نفــس الفت ــا. ٢٠١١  حال زال العنــف يتركــز   وم
ديات برنس ومنـاطق البلـ     -أو   -زالت منطقة العاصمة بورت      وما. املراكز احلضرية الكربى   يف

وخـالل الفتـرة    . ر املناطق املتضررة من النـشاط اإلجرامـي يف هـاييت           أكث كثيفة السكان احمليطة هبا   
 قـد وقـع   برنس، و  -أو   - يف املائة من مجيع حاالت القتل يف بورت          ٦٥املشمولة بالتقرير، وقع    

بيــل ايــر (بــرنس  -أو  - يف املائــة يف املنــاطق احلــساسة يف بلــديات يف بــورت  ٩٠ إىل ٨٥حنــو 
زالــت  ومــا. ســييت ســوالي، وكــارفور، وكــروا دي بوكيــه  ، و)وفــورت ناشــيونال ومارتيــسان 

العصابات املسلحة يف هذه املناطق هـي املـصدر الرئيـسي النعـدام األمـن، حيـث ترتكـب جـرائم              
وتـشارك العـصابات أيـضا يف االجتـار باملخـدرات واألسـلحة الـصغرية،               . القتل واخلطف والسطو  

  .واالبتزاز، والصراع على النفوذ اإلقليمي
 يتحـسن تـدرجييا، فإهنـا مل تـصل بعـد             ما برح  ى الرغم من أن أداء الشرطة الوطنية      وعل  - ١٢

  شـىت مقاطعـات  تحمل املسؤولية كاملة عن تـوفري األمـن الـداخلي يف   لإىل الوضع الذي يؤهلها    
يني والــشرطة قيــامهم بــدور حيــوي واصــل أفــراد البعثــة مــن العــسكريف هــذا الــسياق، و. البلــد
وركــزت البعثــة جهودهــا بالتنــسيق مــع الــشرطة   . الســتقرار عمومــااحلفــاظ علــى األمــن وا  يف

الوطنية على محاية الفئات الضعيفة، وال سيما النساء واألطفال، وحافظت علـى وجـود قواهتـا                 
  .العسكرية والشرطة يف املناطق املعرضة للعنف وخميمات املشردين داخليا

    
  عاش جمال الشؤون اإلنسانية واإلناملستجدات يف  -ثالثا   

ــسانية    ظ  - ١٣ ــشؤون اإلن ــرة إعــداد  لــت هــاييت تواجــه حتــديات كــبرية يف جمــال ال  طــوال فت
 أعـداد كـبرية مـن سـكان املخيمـات املتـضررين مـن الزلـزال الـذين يعتمـدون                      فال تزال  ،التقرير
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، ٢٠١٢يونيـه  /ويف حزيـران . على املساعدة من أجل حصوهلم على مقومـات البقـاء األساسـية       
وميثـل هـذا اخنفاضـا      .  موقعـا  ٥٧٥لفـا مـن املـشردين داخليـا يعيـشون يف             أ ٣٩٠كان أكثر من    

ــسبة  ــة ب ٧٣بن ــة مقارن ــات  يف املائ ــه /متــوزبيان ــدما كــان ه ٢٠١٠يولي ــاك ، عن خميمــا  ١ ٥٥٥ن
 ألفـا مـن   ٢٣٠وباملعدل احلايل، من املتوقع أن يبقـى مـا يربـو علـى           .  مليون مشرد  ١,٥يقطنها  

زالـت   مـا ،   مهم  تقدم  مت إحراز   ويف حني  .٢٠١٢اية عام   يف خميمات حبلول هن   املشردين داخليا   
 وقد تـدهورت األوضـاع املعيـشية يف املخيمـات، حيـث           . هناك احتياجات إنسانية كبرية قائمة    

ويـشتد  . ، مـن مجلـة أمـور      ن يف اجملال اإلنـساين تـدرجييا بـسبب نقـص التمويـل            و العامل ينسحب
، الئمـة  امل ا معايري الصرف الـصحي    هل فروتتخطر تعرض اهلايتيني، الذين يعيشون يف خميمات ال         

، ٢٠١٠يوليــه / متــوزومنــذ.  وكــذلك للعــدوى باإلســهال احلــاد والكــولريا،لألخطــار الطبيعيــة
 ألفـا آخـرون مـن سـكان     ٨٠ويواجـه  .  خميمـا ١٥٥ ألـف شـخص مـن     ٦٥إخالء أكثر مـن      مت

قرير، ظـل أكثـر     وخـالل الفتـرة املـشمولة بـالت       .  خميمـا  ١٥٣املخيمات حاليا خطر اإلخالء مـن       
د يعتمــدون علــى  أحنــاء البلــ شــىتمدرســة يف ٣ ٢٠٠ مليــون طفــل يف مــا يربــو علــى ١,١ن مــ

املــساعدات الغذائيــة املقدمــة مــن برنــامج األغذيــة العــاملي، بالتعــاون مــع منظمــة األمــم املتحــدة 
  .والبنك الدويل) اليونيسيف(فولة للط
 ماليــني متــر ١٠ومــن بــني . ا بطيئــن وإن كــارز جهــود اإلنعــاش والــتعمري تقــدما،وحتــ  - ١٤

 املائـة    يف ٧٠، متت إزالة    ٢٠١٠يناير  /مكعب من األنقاض اليت نتجت عن زلزال كانون الثاين        
ــران  ــه /حــىت حزي ــ. ٢٠١٢يوني ــم املتحــ ومتكّ ــق األم ــر    ن فري ــة أكث دة القطــري وحــده مــن إزال

. ٢٠١٢  ألف متر مكعب، وسـوف يـصل إىل مليـون متـر مكعـب حبلـول هنايـة عـام                    ٨٢٠ من
، قامـت احلكومـات الوطنيـة واملؤسـسات املتعـددة األطـراف       ٢٠١٢مـارس  /آذارطبقا ألرقام  و

 دوالر من األمـوال الـيت       نيي بال ٥,٥٠من أصل   )  بليون دوالر  ٢,٥٧( يف املائة    ٤٦,٧بصرف  
 “حنــو مــستقبل جديــد هلــاييت” املــاحنني الــدويل املعنــون تعهــدت هبــا لــربامج اإلنعــاش يف مــؤمتر

وساهم إنشاء وحدة اإلسكان وتـشييد املبـاين        . ٢٠١٠ مارس/ آذار ٣١ يف   نيويورك املعقود يف 
. رامج العـودة وإعـادة التـوطني   العامة، التابعة ملكتب رئيس الوزراء، يف حتسني التنسيق وتنفيذ ب 

 آالف مـن املالجـئ املؤقتـة،        ١١٠ ألف شخص حىت اآلن من بنـاء         ٥٠٠استفاد أكثر من     وقد
ســبتمرب /ومنــذ أيلــول. ســتئجار املــساكن، وتــوفري مــساعدات أخــرى  ألــف إعانــة ال١٥ومــنح 
 الـذي تقـوده احلكومـة، والـذي يهـدف           “١٦/٦”ام برنامج إعادة التوطني املسمى      ، ق ٢٠١١
 إىل تقـدمي الـدعم لقـاطين سـتة خميمـات وإعـادة              ،بالتعاون مـع وكـاالت األمـم املتحـدة        أساسا،  
واقــع  موقعــا علــى األقــل مل٢٢ بــتطهري حيــا تــشرد منــها معظــم هــؤالء األشــخاص، ١٦تأهيــل 

سكان وال توجد خطـة لتـوفري حلـول سـكنية دائمـة لـ             .  آالف أسرة  ٥يمات، وإعادة توطني    خم
 يف املائــة منــها علــى ٧٠قــع أكثــر مــن يلربنــامج، والــيت غالبيــة املخيمــات الــيت ال يغطيهــا هــذا ا



S/2012/678
 

6 12-47313 
 

  احلكومـة   إىل دعم يقـدمون الـ    يـق األمـم املتحـدة القطـري وشـركاؤه         وقد ظل فر  . أراض خاصة 
 تـوفري سـبل االنتـصاف ملـن          باإلضـافة إىل    سياسـة لإلسـكان والتنميـة احلـضرية،        من أجل وضـع   

وستكون هذه الـسياسة خطـوة كـبرية إىل األمـام           . يعيشون يف خميمات ومستوطنات غري رمسية     
 رجـو امل، و افقـر ليـة   جملتمعـات احمل  أكثـر ا  ي للحق يف السكن املالئـم، وخاصـة         يف اإلعمال التدرجي  

أن تشمل تدابري وقائية من عمليـات اإلخـالء القـسري لـسكان املخيمـات القائمـة علـى أراض                    
  . على حد سواءميلكها القطاعان العام واخلاص

    
   أنشطة بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت  -رابعا   

  تقدمي الدعم للعملية السياسية     
خـذي القـرار الـسياسي يف هـاييت للـدعوة إىل            عمل ممثلي اخلاص بشكل مكثف مـع مت         - ١٥

إحراز تقدم بشأن العمليـات الـسياسية احليويـة مـن قبيـل نـشر التعـديالت الدسـتورية املـصوَّبة،                   
النتخابــات املقبلــة، ل للتحــضريوإنــشاء اجمللــس األعلــى للقــضاء، وإنــشاء فرقــة عمــل خمصــصة    

م ممثلـي اخلـاص مقترحـات إىل الـرئيس،          وقـد . وإعداد اخلطة التشريعية للـدورة الربملانيـة احلاليـة        
ورئــيس الــوزراء، ورئيــسي جملــس الــشيوخ وجملــس النــواب بــشأن الــسبل الــيت ميكــن أن تتــيح   

واليتـها، تقـدمي الـدعم ألهـدافهم الـسياساتية مـن أجـل تقويـة املؤسـسات وتعزيـز                  ل وفقاًللبعثة،  
 مـع   تتعـاون بـشكل وثيـق     عثة   الب وما برحت . سيادة القانون وتشجيع التنمية املستدامة يف هاييت      

ــدوليني   ــشركاء ال ــدال ــور   للبل ــرانس، وذلــك  - أو -، مبــا يف ذلــك الــسلك الدبلوماســي يف ب  ب
  .إلعطاء الزخم لألولويات احلكومية الرئيسية

  
  تقدمي الدعم لالنتخابات املقبلة     

تخابـات  نظراً حلاالت التأخري يف تعـيني أعـضاء اجمللـس االنتخـايب، مل يتـسن إجـراء االن                   - ١٦
ــة    ــة واحملليـ ــة البلديـ ــاين   -اجلزئيـ ــشرين الثـ ــذ تـ ــأة منـ ــوفمرب / املرجـ ــل - ٢٠١١نـ ــار٨ قبـ  / أيـ

وانتـهت واليـة الُعَمـد،      . ، حني بلغ ثلث أعضاء جملس الشيوخ هناية فترة واليتـهم          ٢٠١٢ مايو
 ولعـدم وجـود   . ٢٠١١ومندويب البلديات، وأعـضاء جمـالس ومجعيـات األقـسام احملليـة يف عـام                

 مبــساعدةكــان الــدعم املؤســسي الــذي قدمتــه البعثــة، وملعيــنني للمجلــس االنتخــايب، األعــضاء ا
 املـوظفني التقنـيني    ةركز بصفة أساسية على تعزيز قدر     ت و اًبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، حمدود    

للوجـستيات االنتخابيـة ومـشروع    االرئيـسيني، وحتديـد الـدوائر االنتخابيـة، واسـتعراض خطـط       
. أغـسطس / آب ٧وتسلم مدير عـام جديـد للمجلـس االنتخـايب منـصبه يف              . اتقانون االنتخاب 

، ٢٠٠٦ جتـري يف هـاييت منـذ عـام            الـيت  نتخابـات تعقيـداً   االوستكون االنتخابات املقبلـة أكثـر       
ويف املاضـي، كانـت االنتخابـات احملليـة أكثـر      .  مرشـح ٣٥ ٠٠٠ومن املتوقع أن يـشارك فيهـا        
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أغــسطس، / آب٣ويف .  أعمــال عنــفرافقتــها وغالبــاً مــا ،تعرضــاً للطعــن الــشديدنتخابــات اال
وجــه ممثلــي اخلــاص رســالة إىل الــرئيس حتــدد اخلطــوات الالزمــة إلجــراء االنتخابــات يف هنايــة    

  . ٢٠١٢ عام
  

  العنصر العسكري    
واصل العنصر العسكري للبعثة أداء مهمته األساسـية املتعلقـة باحلفـاظ علـى بيئـة آمنـة                    - ١٧

التأهــب للكــوارث، التأكــد مــن  إتاحــة تقــدمي املــساعدة اإلنــسانية، و ة إىلباإلضــافومــستقرة، 
وإىل جانـب عمليـة     . تخطيط اللوجسيت لالنتخابات املقبلـة، وتقـدمي الـدعم جلهـود اإلنعـاش            الو
، شـــارك العنـــصر العـــسكري للبعثـــة يف عـــدد مـــن       املـــذكورة أعـــاله (Sunrise) “ســـنرايز”

 وبـوكلري  مرييتـاس،   اترطة الوطنية، مبـا يف ذلـك عمليـ        األمنية جنباً إىل جنب مع الش      العمليات
، الـــيت اســـتهدفت أنـــشطة  بـــرانس الثانيـــة- أو - األوىل، وبـــوكلري بـــور  بـــرانس- أو -بـــور

ونفـذ العنـصر العـسكري أيـضاً عمليـتني يف جزيـرة             .  بـرانس  - أو   - العصابات يف منطقـة بـور     
  . جلزيرةغوناف، مما عزز حضور الشرطة الوطنية املنتدبة يف هذه ا

وإىل جانــب تــوفري الــدعم اهلندســي علــى نطــاق واســع للبعثــة، قــدمت فــرق اهلندســة      - ١٨
العسكرية التابعة للبعثة الدعم لطائفة واسـعة مـن أولويـات احلكومـة يف جمـال اإلنعـاش املرتبطـة          

 إدخــال مــن قبيــل  و،بــالتخفيف مــن خمــاطر الكــوارث وحتــسني الظــروف املعيــشية واألمنيــة       
ى مرافق الشرطة الوطنية، وبناء مراكز جديدة للشرطة، وإزالـة األنقـاض وحفـر          التحسينات عل 

اآلبار، وإصالح الطرق، وهتيئة األرض لبنـاء املـدارس واملستـشفيات، وتـشييد وحـدات سـابقة                 
وواصلت وحـدات اهلندسـة صـرف ميـاه      . التجهيز ملؤسسة القضاء ومؤسسات الدولة األخرى     

  . سم األعاصري، مبا يف ذلك يف خميمات املشردين داخلياًاألهنار والقنوات استعداداً ملو
  

  عنصر الشرطة    
 بـسبب اجلمـود الـسياسي، مبـا يف ذلـك حـاالت       عقبـات  تطوير الـشرطة الوطنيـة      واجه  - ١٩

لـشرطة الوطنيـة، وكالمهـا    لالتأخري يف التعيينات الرئيسية كتعيني رئيس الـوزراء واملفـتش العـام             
 إحـراز تقـدم     وأدت حـاالت التـأخري إىل إعاقـة       ،  أيـضاً طة الوطنيـة    عضو يف اجمللس األعلى للشر    

 إقـرار خطـة تطـوير الـشرطة الوطنيـة       مبا يف ذلك  يف النصف األول من الفترة املشمولة بالتقرير،        
ــاً ــرئيس يف حكومــةويف تطــور إجيــايب، قامــت  . عموم أغــسطس بتعــيني غودســون  / آب١٥ ال

مديراً عاماً بالنيابة للشرطة الوطنية، وريثما يـصدق        أوريلوس، املدير السابق للشرطة القضائية،      
جملس الـشيوخ علـى تعيينـه، سـيحل حمـل مـاريو أندريـسول، املـدير العـام الـذي انتـهت واليتـه                     

  .أغسطس/ آب١٨ يف
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مـارس إىل اجمللـس األعلـى للـشرطة         / آذار ١وقدم املدير العام للشرطة الوطنية رمسياً يف          - ٢٠
 الـيت اشـترك يف صـياغتها كـل مـن الـشرطة              )٢٠١٦-٢٠١٢(خلمـسية   الوطنية اخلطة اإلمنائية ا   

ولكفالـة تنفيـذ هـذه اخلطـة ريثمـا يـتم إقرارهـا بـصورة                . الوطنية وعنـصر الـشرطة التـابع للبعثـة        
يونيـه قمـة رفيعـة املـستوى حـضرها الـرئيس، وأعـضاء           / حزيران ٢٩هنائية، عقدت احلكومة يف     

لو اجملتمع املـدين، والـشركاء الثنـائيون الرئيـسيون،     اجمللس األعلى، وأعضاء جملس الشيوخ، وممث     
وخـالل هـذه القمـة، قـدمت البعثـة والـشرطة            . وبعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت      

 للـشرطة الوطنيـة مـدهتا سـنة واحـدة تـربط           “خلطة استراتيجية مؤقتة  ”الوطنية مقترحاً مشتركاً    
 اجلهــات املاحنــة الرئيــسية بغايــات اخلطــة اإلمنائيــة  األجــل احملــددة والتزامــاتةاألهــداف القــصري

كومـة واجلهـات    احلوتشمل هـذه األولويـات امللحـة دعـم امليزانيـة املقدمـة مـن                . الطويلة األجل 
  . املاحنة مع التركيز بصفة خاصة على محالت التجنيد لزيادة قوام دفعات أفراد الشرطة

ــل أحــد   - ٢١ ــة   ويتمث ــذه اخلط ــسية هل ــداف الرئي ــشرطة     يف األه ــراد ال ــوام ألف  التوصــل إىل ق
وســوف يتطلــب ذلــك  . ٢٠١٦ كحــد أدىن حبلــول عــام  ١٥ ٠٠٠يبلــغ  املوجــودين باخلدمــة

 طالـب   ١ ٢٠٠توفري التدريب األويل يف مدرسة الشرطة لعـدد مـن طـالب الـشرطة يـصل إىل                  
ك وسـيتطلب ذلـ  . يف كل دفعة، أي ما يزيد بكثري عما كـان عليـه احلـال يف الـدفعات األخـرية                

أيــضاً مواصــلة بــذل اجلهــود لتعزيــز قــدرة ضــباط الــصف مــن الرتــب املتوســطة والعليــا لكفالــة  
ســوف وعــالوة علــى ذلــك،  . التــدريب الكــايف أثنــاء العمــل واإلشــراف علــى اجملنــدين اجلــدد  

ــة مواصــلة إدخــال التحــسينات علــى قــدرهتا     تــستلزم ــادة الكــبرية يف رتــب الــشرطة الوطني  الزي
. إلدارة أعداد كبرية من أفراد الشرطة اجلدد ونشرهم يف مجيع أحناء البلـد            اللوجستية واإلدارية   

ــادة ٢٠١٥ فــرد جديــد حبلــول عــام  ٥ ٠٠٠وأخــرياً، فــإن التحــاق    يف كــبرية ســيؤدي إىل زي
  . كومة واجلهات املاحنة الدوليةاحلاحتياجات امليزانية اليت سيتعني أن تلبيها 

 اجلــدد لطــالب الــشرطة واجــه التــدريب األويل  وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير،      - ٢٢
 ٢٤١ وكـان قوامهـا   أبريـل   / نيـسان  ١٨فقد بدأت الدفعة الثالثة والعـشرون يف        . حتديات كبرية 

وقامــت .  فقــط، وبــسبب رســوب عــدد كــبري مــن املرشــحني يف الفحــص الطــيب النــهائي طالبــاً
تمديــد املوعــد النــهائي  ســاورها القلــق إزاء اخنفــاض معــدل االلتحــاق، بالــيتالــشرطة الوطنيــة، 

ــة    ــة الرابع ــات للدفع ــة      ولتقــدمي الطلب ــد قوي ــة جتني ــدعم حلمل ــوفري ال ــة ت ــاح للبعث ــا أت العــشرين مم
مـن  ( مرشحاً   ٢٦ ١٤٧ونتيجة لذلك، خضع    . يف مراكز الشرطة يف مجيع أحناء هاييت       أجريت
طنيــة أن يوليــه، أعلنــت الــشرطة الو/ متــوز٢٣ويف . لالمتحانــات اخلطيــة)  امــرأة١ ٩٣٤بينــهم 
جنحوا يف االمتحانات اخلطية وسـيتم فـرزهم مـن    )  امرأة١ ٠٧٠مبن فيهم ( مرشحاً  ١٤ ٠٧٠

وعـالوة  . سـبتمرب /خالل اختبارات بدنية وطبية، يعقبها إجراء مقابالت معهم يف أواخـر أيلـول           
  . على ذلك، سيتم إدراج فائض املرشحني الناجحني يف قوائم للدفعات املقبلة
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وحـىت  .  احملرز بشأن فحـص الـسجالت الشخـصية ألفـراد الـشرطة بطيئـاً              وكان التقدم   - ٢٣
لـسجالت الشخـصية الـذي بـدأ     ااآلن، مل يتم فـصل أي فـرد مـن أفـراد الـشرطة نتيجـة فحـص         

يف فــرز وأنـشئت مراكـز   .  بواسـطة جلنـة متكاملـة مـن الــشرطة الوطنيـة والبعثـة      ٢٠٠٦عـام   يف
 املراكــز األربعــة املتبقيــة حبلــول كــانون  واملقــرر أن يبــدأ تــشغيل ،  مقاطعــات١٠مــن أصــل  ٦

ــاين ــ/الث ــوز. ٢٠١٣ير اين ــه /ويف مت ــتح   ٢٠١٢يولي ــد ف ــف ١ ٠٣٤، كــان ق ــة مل ــدحال  ة جدي
وبـصورة منفـصلة،   .  الدفعـة الثالثـة والعـشرين   طـالب مايو، بدأت التحريات عـن  / أيار ١٤ ويف

كانـت   حالـة    ١٣٨ ض يف استعرا   جلنة رفيعة املستوى تابعة للشرطة الوطنية مع البعثة        اشتركت
يونيـه أوصـى    / حزيـران  ١١ يف    قُـدم   هنـائي  وأوصـت اللجنـة يف تقريـر       قبـل الزلـزال      قد فحـصت  

وقـدم املـدير العـام للـشرطة الوطنيـة          .  الـشرطة استعرضـت ملفـاهتم      ضـباط  فرداً مـن     ٩٢بفصل  
  .  فصلهمواألمني العام العتماد إىل وزارة العدل الضباط من هؤالء ٧٩أمساء 

  
  لفئات الضعيفةلاية متوفري احل    

خالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصلت البعثـة جهودهـا يف جمـال اخلفـارة اجملتمعيـة يف                   - ٢٤
خميمات املشردين داخلياً، وال سيما يف املناطق الشديدة املخاطر اليت تتعرض فيها املرأة للعنـف                

ومن بني املواقـع    . خيماتاجلنسي والقائم على نوع اجلنس، وذلك بالتعاون الوثيق مع جلان امل          
 خميمـات معرضـة ملخـاطر شـديدة وخمـيمني           ٥ موقعـاً، جـرى تـأمني        ٥٧٥املتبقية البالغ عـددها     

 منـها بواسـطة تـوفري    ٢٩ معرضني ملخاطر متوسطة بفـضل تواجـد أمـين علـى مـدار الـساعة، و               
. وميـة  بواسطة تسيري دوريـات ي    “غري الدائمة ” من املخيمات    ٧٠تواجد أمين شبه دائم، وحنو      

، أهنـى عنـصر     ٢٠١٢أبريـل   /ويف مطلـع نيـسان    . ونشرت الدوريات عشوائياً يف املواقـع املتبقيـة       
الشرطة والعنـصر العـسكري للبعثـة مهمتـهما الـيت تقتـضي تـوفري األمـن علـى مـدار الـساعة يف                        

وسـلمت البعثـة    . ٢٣٨اجلنوبيـة، وشـان دو مـارس، وأكـرا          /ثالثة خميمـات هـي أكـرا الـشمالية        
 فقـط جيـري     مواقـع  أربع   مما يبقي على  األمنية يف هذه املخيمات إىل الشرطة الوطنية،        املسؤولية  

، “١ مـاري فنـسان      - جـان ”(توفري األمن فيها بواسطة تواجد أمين للبعثة على مـدار الـساعة             
 تــسليم وسيــستمر). “كــوراي ”، و“بيتيونفيــل كلــوب ”، و“٢ مــاري فنــسان -جــان  ”و

ــشرطة ال  ــة إىل ال ــستلزم خمــيم   املهــام األمني ــة ومــن املتوقــع أن ي ــسان -جــان ”وطني  “ مــاري فن
ــريه     ــرض ملخــاطر شــديدة دون غ ــشاركةاملع ــع  م ــع م لبعثــة ل وجــود  اســتمرار دائمــة يف املواق

  .سنة ملدة
سيف واملنظمـة الدوليـة للـهجرة       يـ  يضم منظمـة اليون    اً مشترك الً عام اًوقادت البعثة فريق    - ٢٥

ر بالبــشر ال يــزال معروضــاً علــى الربملــان منــذ عــام   جتــاالالســتعراض مــشروع قــانون متعلــق با 
وإقراراً مبا تعانيه املـرأة مـن أوجـه ضـعف أخـرى يف اجملتمعـات احملليـة اهلـشة، تواصـل                      . ٢٠١٠
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 يف املائة من املستفيدين يف كـل مـشروع للحـد مـن العنـف      ٣٠ نسبة جعلالبعثة العمل لكفالة    
  .)انظر أدناه (اجملتمعي من النساء

  
  العنف األهلياحلد من     

ــي،       - ٢٦ ــا للحــد مــن العنــف األهل ــاً لربناجمه ــة وفق ــق   واصــلت البعث ــادرات لتحقي  اختــاذ مب
االســتقرار يف اجملتمعــات احملليــة احلــضرية اهلــشة ملعاجلــة الــضعف املــستمر للمؤســسات األمنيــة    

وخــالل الفتــرة املــشمولة . ومواجهــة التحــديات االجتماعيــة واالقتــصادية والتقلبــات الــسياسية 
 مشاريع كثيفة اليـد العاملـة واسـعة النطـاق، ودورات تدريبيـة علـى املهـارات                  نظمتبالتقرير،  

املهنية، وأنشطة مدرة للدخل، ومبادرات نفسية واجتماعية ومبادرات للتوعيـة موجهـة أساسـاً              
 مـشروعاً مـن ميزانيـة       ٦٣وأجنـزت البعثـة     . إىل الشباب املعرضني للمخاطر يف املناطق احلـضرية       

 ماليـني دوالر    ٩ بقيمـة    آخـر  مـشروعاً    ٥٧ فيما بدأ العمل على تنفيذ       ،٢٠١١-٢٠١٠ الفترة
 اليــد العاملــة بــشأن  تتــسم بكثافــة مــشروعا٣٦ً تــشمل و،٢٠١٢-٢٠١١  الفتــرة ميزانيــةمــن

إدارة أحــواض تــصريف امليــاه، والبنيــة التحتيــة يف املــدن، وإعــادة تأهيــل القنــوات تــوفر فــرص   
 يف املائـة منـهم مـن اإلنـاث، وختفـف      ٣٠اب معرضـني للخطـر،       شـ  ٥١ ٠٠٠ـ  العمل املؤقتـة لـ    

. أيــضاً خمــاطر حــدوث الفيــضانات، وحتــسن التــصحاح احلــضري للمجتمــع األوســع نطاقــاً        
 شاب وامـرأة الـدعم املـدر    ١ ٣٠٠ برانس وغوناييف وكاب هايسيان، يتلقى    - أو   -بور ويف

هلـايتيني، وال سـيما وزارة الداخليـة        وتواصل البعثة التعاون على حنو وثيق مع نظرائها ا        . للدخل
.  القــدرة علــى اختــاذ تــدابري للحــد مــن العنــف لبنــاءووزارة الــشباب والرياضــة والعمــل املــدين  

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي الدعم التقين ويف جمـال تنميـة القـدرات              موباإلضافة إىل ذلك، قد   
  .جبامعة هاييت احلكوميةلتعزيز املرصد الوطين لقضايا العنف واجلرمية املرتبط 

  
  مؤسسات الدولة إىل دعم تقدمي ال    

قدمت البعثة الدعم للمجـالس البلديـة املنتخبـة يف وضـع الـصيغة النهائيـة لتقريـر األداء                     - ٢٧
هـذه   يف املائـة مـن اجملـالس      ٧٥اسـتكمل   و،  ٢٠١١ إىل عـام     ٢٠٠٦عن فترة واليتها مـن عـام        

 هـذا النـشاط، الـذي يهـدف إىل إضـفاء            واجـه وقـد   . تقريرالعملية خالل الفترة املشمولة هبذا ال     
 بسبب عدة عوامـل، منـها انعـدام الـيقني الـسياسي              عوائق ، على ثقافة املساءلة   ؤسسياملطابع  ال

 جملـسا يف البلـد انقـضت    ١٤٠ يف املائـة مـن اجملـالس البلديـة البالغـة        ٦٠ أكثـر مـن      تبديلنتيجة  
.  إجراءات اإلدارة الداخليـة لـوزارة الداخليـة        ، مبرسوم رئاسي، وضعف   ٢٠١١واليتها يف عام    

-٢٠١٢ للـسنة املاليـة      ١٤٠ واشتركت البعثة والوزارة يف ختطيط ميزانيات اجملالس البلديـة الــ          
ويف هـذه البيئــة احملفوفـة بالتحـديات، واصــلت البعثـة دعــم     .  واإلشـراف علـى إعــدادها  ٢٠١٣
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لـى املـستوى املركـزي ومـستوى املقاطعـات          احلكومة يف تنفيذ أولوياهتـا املتعلقـة بالالمركزيـة ع         
  .وذلك بإنفاذ آليات التنسيق احمللية القائمة لتحديد احللول احمللية لقضايا األمن والرتاعات

ــرة مــن     - ٢٨ ــة يف الفت ـــ  / آذار١١ إىل ٩وقامــت البعث  ٥٢ مــارس بتيــسري معتكــف برملــاين ل
قاش بشأن اإلطار القـانوين ملكافحـة        تشجيع الن  بغرضبرملانيا ميثلون مجيع االنتماءات السياسية      

وأســفر املعتكــف عــن  . الفــساد يف هــاييت بــني الربملــانيني واملؤســسات املعنيــة مبكافحــة الفــساد  
اعتمــاد تــصريح التزمــت مبوجبــه اهليئــة التــشريعية باملوافقــة علــى قــانون معلــق بــشأن مكافحــة    

توصـل إىل نـصاب يف جملـس    إال أن صـعوبة ال . الفساد وتعزيز استقاللية وحدة مكافحة الفـساد     
مــايو حالــت حــىت اآلن دون عقــد جلــسة الســتعراض مــشروع القــانون   / أيــار٨الــشيوخ منــذ 

  .املذكور واعتماده
  

  مشاريع األثر السريع    
خالل الفترة املشمولة بالتقرير، ركزت البعثة على متويل وتنفيذ مشاريع األثر الـسريع               - ٢٩

لــزال، مــع حتديــد مــشاريع يف اجملــاالت األربعــة ذات للمجتمعــات احملليــة الــيت تــضررت مــن الز
ــة الــيت حــددهتا قيــادة البعثــة يف أيلــول       حــدة  مــنتخفيــفال: ، وهــي٢٠١١ســبتمرب /األولوي

الكــولريا؛ واإلضــاءة األمنيــة؛ وإعــادة تأهيــل الطــرق واهلياكــل األساســية؛ وســيادة القــانون          
ات البلديــة واملؤســسات العامــة يف مبــا يف ذلــك املــدارس واملؤســس(واهلياكــل األساســية للتعلــيم 

يوليه، كانت البعثة قد خصـصت بالكامـل ميزانيـة مـشاريع            /وحبلول منتصف متوز  ). املقاطعات
 مـشروعا   ١٧٧ ماليـني دوالر ملـا جمموعـه         ٧,٥البالغـة   و ٢٠١٢-٢٠١١للفتـرة   األثر الـسريع    

ويف . ٢٠١١-٢٠١٠ مـشروعا مـن الـسنة املاليـة          ٢٢٩وأغلقت مجيع املـشاريع البـالغ عـددها         
 يف املائـة مـن ميزانيـة        ٣٥,٥ مـشروعا متثـل      ٣٦يوليه، كانت البعثة قـد وافقـت علـى          / متوز ١٥

  . ماليني دوالر٥ البالغة ٢٠١٣-٢٠١٢السنة املالية 
  العدالة    

قــدمت البعثــة وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي دعمــا لــوزارة العــدل واألمــن العــام يف    - ٣٠
وتـــضمن ذلـــك تنظـــيم اجتمـــاع وطـــين يف . دة القـــانونوضـــع خريطـــة طريـــق إلصـــالح ســـيا

يونيـــه، رأســـته وزارة العـــدل واألمـــن العـــام، بـــشأن مـــشكلة الطـــول املفـــرط لفتـــرة  /حزيـــران
لــوزارة مبـا يف ذلــك تعزيــز هيئــة  لدعم الــ  تقــدميوواصــلت البعثــة والربنــامج اإلمنـائي . االحتجـاز 

خلـصوص، قـدم الربنـامج اإلمنـائي        وعلى وجـه ا   . التفتيش القضائي ووحدة التخطيط يف الوزارة     
ــذ إصــالحات         ــوزارة، أســفر عــن إعــداد خطــة عمــل لتنفي ــة القــدرات يف ال ــيم تنمي دعمــا لتقي

 جملـس القـضاء األعلـى،        إىل وقدمت البعثة والربنامج اإلمنائي الدعم أيـضا      . مؤسسية يف الوزارة  
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ــضاة         ــبعض شــباب الق ــضاء، وإصــدار شــهادات ل ــه إدارة ســلك الق ــضمن مهام ــذي تت ــل ال قب
  . تعيينهم، واالنضباط القضائي

ــة         - ٣١ ــوطين للمعون ــامج ال ــل الربن ــة لتموي ــة ودولي ــة جهــات ماحنــة خارجي وخاطبــت البعث
 منوذجيـة وأسفر الدعم الذي قدمه الربنامج اإلمنائي يف ثالث واليات قضائية إقليميـة             . القانونية

ــور  ــل وب ــ - يف جاكمي ــورادوب ــربيت عــن حتــسني تقــدمي خــدمات ال   -  وف ــة واحلــد مــن   لي عدال
 واشــترك الربنــامج اإلمنــائي والبعثـة يف إجــراء تــدريب لكــوادر حمليــة مــن  .مـستويات االحتجــاز 

إجـراءات التعـرف القـضائية      شباب القضاة والشرطة وإدارة السجون بشأن أساليب التحقيـق و         
 مـن   مـشروعا ١٧وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، نفذت البعثـة    . يف عدة مناطق  على املتهمني   

ــدها مبعــدات       ــدة وإعــادة تأهيــل حمــاكم قدميــة وتزوي ــاء حمــاكم جدي ــسريع لبن ــر ال مــشاريع األث
 مــبىن جــاهزا للمحــاكم ومكاتــب الــسجل املــدين يف ٢٦ويف الوقــت نفــسه، ركــب . املكاتــب

مجيــع أرجــاء البلــد واســُتكملت إعــادة تأهيــل مــبىن معهــد الطــب الــشرعي وتزويــد بــاألجهزة    
. أيضا دعما تقنيـا إلعـداد أسـاس قـانوين جديـد ملعهـد الطـب الـشرعي                 ووفرت البعثة   . الالزمة

تقنيـة ملدرسـة شـباب القـضاة، الـيت مت مـن             الساعدة  املـ وواصلت البعثة والربنامج اإلمنائي تقـدمي       
 ي من شباب القضاة الذين خترجـوا مـن برنـامج التـدريب األويل الـذي أجـر                 ٢٠خالهلا توزيع   

واسـتفاد أعـضاء النيابـة    . لفـة أو كأعـضاء يف النيابـة العامـة      يف فرنسا، علـى واليـات قـضائية خمت        
العامة أيضا من برنامج تدرييب قدم أثناء العمل بدعم من الربنامج اإلمنائي، بينمـا قـدمت البعثـة         
مــساعدة تقنيــة لألفرقــة العاملــة الــيت تعــد قــوانني جنائيــة جديــدة وقــوانني جديــدة لإلجــراءات    

  .اجلنائية
  

  اإلصالحيات    
، مــن  واملطولــة االحتجــاز غــري القانونيــةمعــدالت اجلهــود املبذولــة خلفــض مــنرغم بــال  - ٣٢

 تزايـد   فـإن  إطالق سراح العديـد مـن األشـخاص،          املعلقة مما أدى إىل   االت  احلخالل استعراض   
وقامــت . ال يــزال مرتفعــا معــدل حــاالت االحتجــاز تعــين أناجلديــدة حــاالت االعتقــال عــدد 

 الـــذي يهـــدف إىل حتـــسني ممارســـات اإلصـــالحيات، بتـــدريب      البعثـــة، يف إطـــار برناجمهـــا  
ــددها          ١٠٥ ــالغ ع ــد الب ــاملني يف ســجون البل ــايتيني الع ــوظفي اإلصــالحيات اهل ــن م ــا م موظف
وعلى الرغم من التوجيه والتـدريب املقـدم إىل املـوظفني الطبـيني، زادت معـدالت                 . سجنا ١٦

وقـد أبلـغ   . هـور الكـولريا والـسل    نتيجـة لعـودة ظ    وذلك أساسا  وفيات السجناء بصورة كبرية،   
ــام        ٦٩عــن  ــن ع ــصف األول م ــة يف الن ــاة نامجــة عــن أســباب خمتلف ــة وف ــل ٢٠١٢حال ، مقاب
وتعمل البعثة حاليا بصورة وثيقة مـع شـركاء صـحيني ومـع             .  بأكمله ٢٠١١حالة يف عام     ٤٣

هلني  املـوظفني املـؤ  ولو أن عـدم وجـود    قيادة إدارة السجون من أجل تعزيز اخلدمات الصحية،         
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ــة يف   . ال يــزال يــشكل حتــديا كــبريا  وجــرى أيــضا إحلــاق مــوظفي اإلصــالحيات التــابعني للبعث
مكتــب أمــني املظــامل ويف فــرع التحقيقــات الداخليــة للــشرطة الوطنيــة، للقيــام بأعمــال التوعيــة  
وزيادة القدرة على التدخل يف إطـار بيئـة الـسجون، يف حماولـة لكفالـة اختـاذ إجـراءات مناسـبة                      

نظـام  ل ةبنـاء القـدر   بـذل اجلهـود ل    واستمر  . إلمهال واالنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان    حيال ا 
 حتديد حاالت االحتجـاز غـري النظاميـة لألشـخاص متهيـدا إلطـالق               مما يتيح سجالت السجون   

وعقب موافقة السلطات اهلايتية على اإلجـراءات التـشغيلية املوحـدة لإلصـالحيات،             . سراحهم
واستكملت البعثـة تركيـب مبـان جـاهزة يف          . تعمل البعثة اآلن مع إدارة السجون على تنفيذها       

ووفـرت البعثـة أيـضا      . ة وقاعات دراسـية للـسجناء     مثانية سجون لكي ُتستخدم كمكاتب إداري     
  .دعما تقنيا إلدارة السجون يف املرحلة النهائية من افتتاح سجن كروا دي بوكيه

  
  حقوق اإلنسان    

حكومـة عاملـة يف اجلـزء األول مـن الفتـرة            عدم وجـود    د الوضع السياسي و   وشكل مج   - ٣٣
. م يف تعزيـز حقـوق اإلنـسان ومحايتـها         املشمولة بالتقرير عقبة رئيـسية حالـت دون إحـراز تقـد           

ويف . ها عنـ بـالغ اإلواستمر تركيز البعثة منصبا علـى التحقيـق يف انتـهاكات حقـوق اإلنـسان و      
، نـشرت البعثـة تقريـرا عـن عـدم كفايـة اسـتجابة قطـاع العدالـة اجلنائيـة                     ٢٠١٢يونيه  /حزيران

صــدرت جمموعــة مــن بــرانس الكـربى وأ  -أو  -لـشكاوى االغتــصاب املقدمــة يف منطقـة بــور   
الوصـول  التوصيات بشأن الطريقة اليت ميكن هبا لضحايا االغتصاب واجلرائم اجلنـسية األخـرى             

ومل حتقـق   .  مـع الـسلطات    إىل العدالة بشكل أفضل، وتستنري البعثة بتلك التوصيات يف تعاملـها          
كانت موضـوع   اجلهود احملدودة اليت بذلتها الشرطة والقضاء يف التحقيق يف حاالت القتل اليت             

ويـتعني تـوافر إرادة سياسـية للنـهوض         .  نتـائج ذات شـأن     ٢٠١١التقارير العامـة للبعثـة يف عـام         
 الذي أدىل بـه القاضـي الـذي          املثري للجدل  بيانمبكافحة اإلفالت من العقاب، ال سيما عقب ال       

ون يرأس التحقيق مـع الـرئيس الـسابق جـان كلـود دوفالييـه ومفـاده أن قـانون التقـادم حيـول د                       
املالحقة القضائية بشأن جرائم حقوق اإلنسان املوثقة بشكل جيد واليت ارتكبت يف ظل نظـام               

ــه ــد،        . دوفاليي ــع أرجــاء البل ــة يف مجي ــدرات والتوعي ــاء الق ــشطة بن ــضطلع بأن ــة ت ــزال البعث وال ت
حقـوق  تعزيـز   وأقامت عالقـات عمـل طيبـة مـع الـوزير اجلديـد املكلـف مبـسؤولية خاصـة عـن                      

ساعدة ملكتــب أمــني املظــامل إلعــداد قــانون املــحــة الفقــر املــدقع وقــدمت أيــضا اإلنــسان ومكاف
. )مبـادئ بـاريس   ( حقـوق اإلنـسان   املعنيـة بتعزيـز  بادئ املتعلقة باملؤسسات الوطنيةامليتسق مع  

وال تـزال البعثـة تـدعو       . مايو وينتظر أن يصدره الرئيس    /وقد اعتمد الربملان هذا القانون يف أيار      
 كفالـة وجـوده علـى    اصـة مـن أجـل    مـن الدولـة، وخ   تب على دعم مايل كافٍ    إىل حصول املك  

  . نطاق البلد
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  الشؤون اجلنسانية    
دارة أمـاكن آمنـة    وحقوق املرأة مـن أجـل إ     وزارة شؤون املرأة  إىل  دعم  القدمت البعثة     - ٣٤

للناجيات مـن العنـف اجلنـسي واجلنـساين منـشأة يف ثالثـة خميمـات للمـشردين داخليـا وقامـت                      
وقامـت البعثـة بالتعـاون مـع        . تنسيق إنشاء أماكن مماثلـة يف سـبعة مـن أقـسام الـشرطة الوطنيـة               ب

ــة للــهجرة بتنظــيم   ــة  ٢٨املنظمــة الدولي ــة لــضباط الــشرطة الوطني ن اســتجابة بــشأ دورة تدريبي
اهلـايتيني   دورة تدريبيـة للمهنـيني القـانونيني         ٢٧ فـضال عـن   الشرطة للعنف اجلنسي واجلنساين،     

وعقــدت البعثــة دورة تدريبيــة . ء ضــحايا العنــف اجلنــسي إىل اإلجــراءات القانونيــة جلــوبــشأن 
 ١٠ امـرأة و     ٢٠( مـن قـادة اجملتمعـات احملليـة          ٣٠للمدربني استغرقت مخسة أيام لـما جمموعـه        

 لـدعم إقامـة شـبكات لتوعيـة اجملتمـع احمللـي       “برنامج القضاء علـى العنـف  ” من  كجزء) رجال
دعم حلمـالت الـدعوة الـيت أفـضت إىل اعتمـاد      الوقدمت البعثة . نساينمبنع العنف اجلنسي واجل 

 ملـشاركة   يف املائـة ٣٠التعديل الدستوري الذي سلف ذكره والذي يـنص علـى نـصاب نـسبته      
 حلقـة عمـل   ٣٦٠لـشبكات نـسائية لتنظـيم    أيـضا  دعم  الـ وقدِّم  . املرأة يف صنع القرارات العامة    

 “برنـامج العمـل الـوطين للنـساء وجمتمعـاهتن         ”عتمـاد   يف إطار التدريب والتوعية أسـفرت عـن ا        
  . الذي قدمته رمسيا إىل الرئيس ممثالت عن املنظمات النسائية

  
  محاية الطفل    

خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، وردت إىل البعثــة تقــارير عــن انتــهاكات حقــوق           - ٣٥
ــضمنت   ــال، تـ ــصاب، و  ١٢٨األطفـ ــة اغتـ ــاف، و  ٦ حالـ ــاالت اختطـ ــاالت ا٥ حـ ــار  حـ جتـ

 حاالت أصيب فيها أطفال بأعرية نارية أثناء تبادل إلطـالق           ٣ حاالت قتل، و     ٧باألطفال، و   
وجيري أسبوعيا إطالع الشرطة الوطنيـة ولـواء محايـة القُـصَّر علـى              . النار بني عصابات متنافسة   

ة يف اللـواء  وفيما يتعلق باالجتار باألطفال، أحاطت البعثـة العناصـر املدنيـ          . هذه التقارير ملتابعتها  
ــة مبعلومــات   ــة مــع    بــشأنواجملتمعــات احمللي  هتريــب األطفــال واالجتــار هبــم، يف النقــاط احلدودي

اجلمهوريــة الدومينيكيــة وأنــشأت خــط اتــصال مباشــر استــضافه اللــواء لإلبــالغ عــن حــاالت    
وعقـب الـدعوة املـستمرة      . االجتار باألطفال وغريها من االنتهاكات اليت ترتكب ضد األطفـال         

 تقوم هبـا البعثـة والفريـق القطـاعي لقـضاء األحـداث الـذي تقـوده وزارة العـدل بـدعم مـن               اليت
تقـوم  ما انفكت   ، و ٢٠١٢يونيه  /كمة جلسات االستماع يف حزيران    احملاليونيسيف، استأنفت   

 منـها قُـصَّر حمتجـزين        يف املائـة   ٨٢منذ ذلك احلني مبعاجلـة معظـم القـضايا املعلقـة الـيت يتـضمن                
وعقب الدعوة الـيت قامـت هبـا البعثـة بالتعـاون مـع اليونيـسيف وغريهـا مـن                  . اكمةاحمل على ذمة 

 بالتـصديق علـى اتفاقيـة الهـاي         ٢٠١٢يونيـه   / حزيـران  ١١أصحاب املـصلحة، قـام الربملـان يف         
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الـيت تلـزم أطـراف االتفاقيـة بالتقيـد مببادئهـا بـشأن التعـاون بـني                  ) ١٩٩٣(بشأن التـبين الـدويل      
  . األطفال ومحايتهمالبلدان يف جمال تبين

  
  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية    

 وكالة تابعة لألمم املتحدة، من خالل فريق األمم املتحدة املـشترك املعـين          ١١واصلت    - ٣٦
  للوقايـة مـن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية            أنشطة التوعية القيام ب بفريوس نقص املناعة البشرية،     

ويعمـل الفريـق املـشترك بـصورة وثيقـة مـع       . يع أحنـاء هـاييت  ومحلة مكافحة الوصم بالعار يف مج 
ــاييت األوىل   ــيدة ه ــارتيللي  س ــدعوة       صــوفيا م ــنة واحــدة لل ــستغرق س ــة ت ــذ محل ــن أجــل تنفي م

 ت وللوصول إىل الـشباب، قامـ  .والتواصل بشأن الوقاية من انتقال الفريوس من األم إىل الطفل        
جملتمع املدين ودمـج بـرامج تثقيفيـة بـشأن           األمم املتحدة بعقد شراكات مع منظمات ا       االتكو

الـشؤون  الوقاية من فريوس نقص املناعة البـشرية يف مـؤمترات وحلقـات عمـل تتعلـق بالقيـادة و                
قـدم الفريـق املـشترك املـساعدة      ويف جمال احلوكمـة،     . اجلنسانية وحقوق اإلنسان وحقوق املرأة    

 ملكافحـة فـريوس     لتابعـة للـصندوق العـاملي      احلكومة يف إصالح آلية التنسيق القطرية اهلايتية ا        إىل
 مليـون   ٣٤، مما أسـفر عـن اسـتمرار منحـة متويليـة قـدرها               نقص املناعة البشرية والسل واملالريا    

ــة مــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية   ــرغم مــن  . دوالر للوقاي  معــدل انتــشار اخنفــاضوعلــى ال
 معـدل االنتـشار     ية، مع بلـوغ   اإلصابة هبذا الفريوس يف هاييت على مدى السنوات اخلمس املاض         

 مـن أعلـى     البلـد يتـسم بواحـد      يف املائـة، فـال يـزال         ١,٩ حـسب آخـر اإلحـصاءات        بني الكبـار  
  . النتشار فريوس نقص املناعة البشرية يف العاملاملعدالت العاملية

  
  السلوك واالنضباط    

 فـردا مـن   ١ ٣٦٨ دورة تدريبيـة حـضرها     ٦٢أجنز الفريق املعين بالـسلوك واالنـضباط          - ٣٧
وبالتشاور مع كبار املـديرين مـن املـدنيني والعـسكريني والـشرطة، وضـعت البعثـة                 . أفراد البعثة 

وأدت . استراتيجية متكاملة لتعزيز املساءلة اليت يضطلع هبا قادة البعثة هبدف منع سوء الـسلوك             
ألفـراد نتيجـة   االستراتيجية إىل تعزيز شبكة مراكـز التنـسيق وزيـادة عـدد التقـارير املقدمـة مـن ا           

  . لزيادة الوعي بالتزاماهتم
 مـا برحـت   و. ولوحظ حدوث زيادة يف سرقة املمتلكات واملعدات ذات القيمة العالية           - ٣٨

األمن يف املواقع الرئيسية وتتلقى مـساعدة واسـعة النطـاق مـن الـسلطات اهلايتيـة يف                  تعزز  البعثة  
هلايتية من أجل ضـمان تقـدمي املـسؤولني         وتتعاون البعثة واحلكومة ا   . جمال التحقيق يف السرقات   
  .قدر اإلمكان استرداد املمتلكات واملعدات املسروقةوعن السرقات إىل العدالة، 
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  هموأمن سالمة موظفي األمم املتحدة    
مـن وحـي الفرصـة     تأيت أكرب املخاطر الـيت تواجـه األمـم املتحـدة يف هـاييت مـن جـرائم                     - ٣٩

بات املدنيــة الــيت حمورهــا القـضايا احملليــة، وحــوادث املــرور  ، واالضـطرا )وتكـون عنيفــة أحيانــا (
وللمــساعدة علــى إدارة هــذه املخــاطر ولــتمكني أنــشطة . علــى الطرقــات، والكــوارث الطبيعيــة

األمم املتحدة، عزز قسم األمن يف األمم املتحدة قدراته وتدريبه يف جمـال اإلنـذار بوقـوع أزمـة                  
واالسـتجابة، وقـام بتوسـيع قدراتـه يف جمـال البحـث          واالستجابة هلا، فـشكل وحـدة للعمليـات         

وقام أيضا بتحسني عمليات إدارة املعلومـات األمنيـة الـيت يـضطلع هبـا، فأنـشأ قاعـدة            . واإلنقاذ
بيانـــات موحـــدة جلميـــع مـــوظفي األمـــم املتحـــدة العـــاملني يف هـــاييت مبـــن فـــيهم العـــاملون يف 

تعـاون والتنـسيق فيمـا يتعلـق مبـسائل إدارة           وزاد القسم أيـضا ال    . الوكاالت والصناديق والربامج  
األمن مع احلكومة املضيفة، وخاصة فيمـا يتعلـق بـاإلجراءات الرمسيـة ذات الـصلة بـالتحقيق يف           

  .تلف ممتلكات األمم املتحدة سرقة أو
  

  اإلعالم والتوعية    
ة خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، واصــلت البعثــة اســتخدام اإلعــالم والتواصــل كــأدا   - ٤٠

وتواصــلت جهــود اإلعــالم مــن خــالل إقامــة العالقــات مــع   . اســتراتيجية لــدعم تنفيــذ واليتــها
وسائط اإلعالم الدولية والوطنية وعقد املؤمترات الصحفية العاديـة، وكـذلك إصـدار النـشرات               

ــا مــن املنتجــات يف الوقــت املناســب     ــصحفية وغريه ــة    (ال ــة البعث ــك مــن خــالل إذاع ــا يف ذل مب
وواصـلت  ).  اإلنترنت ووسـائط اإلعـالم االجتماعيـة والـربامج التلفزيونيـة           وموقعها على شبكة  

التأهــب للكــوارث وموســم لــضمان إذاعــة البعثــة تقــدمي الــدعم جلهــود الوقايــة مــن الكــولريا، و 
وأنتجــت البعثــة، بالتنــسيق الوثيــق بــني . تعزيــز املــصاحلة الوطنيــة وســيادة القــانونلاألعاصــري، و

 دقيقـة   ١٥م املتحدة، برناجمها األسبوعي املـسجل بالفيـديو ومدتـه           مكوناهتا ومع وكاالت األم   
عن املوضوعات اليت هتم اجلمهور اهلاييت فيما يتعلق بعمل البعثة والـشؤون اجلاريـة، الـذي تبثـه                  

باإلضـافة  سبع حمطات تلفزيونية وطنية، ومثاين حمطات تلفزيونية للشتات يف الواليات املتحدة،            
  .كز التسعة للوسائط املتعددة يف املناطق املراإىل نشره بواسطة

  
  دعم البعثة    

انتهت البعثـة مـن إعـداد استعراضـها ملكتـب الـدعم يف سـانتو دومينغـو بوصـفه مكتبـا                        - ٤١
ــدعم اإلداري  ــدمي ال ــا لتق ــق     . خلفي ــا ســيؤدي إىل حتقي ــذ التوصــيات، وهــو م وجيــري اآلن تنفي

فاء الطـــابع الـــوطين علـــى مـــالك اخنفـــاض يف املـــصروفات التـــشغيلية للمكتـــب ومواصـــلة إضـــ
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وتواصـل األمـم املتحـدة وحكومـة اجلمهوريـة الدومينيكيـة الـسعي مـن أجـل وضــع          . الوظـائف 
  .  ترشيد التأثري املايل يف البعثةزيادةمذكرة تفاهم بشأن دعم البعثة هبدف 

    
  أنشطة تقدمي املساعدات اإلنسانية واإلنعاش والتنمية   -خامسا  

  ة وفريق األمم املتحدة القطري التنسيق بني البعث    
خالل الفترة املشمولة بالتقرير، انتهت البعثـة وفريـق األمـم املتحـدة القطـري يف هـاييت                  - ٤٢

، الـذي حيـدد   ٢٠١٦-٢٠١٣من وضع مشروع اإلطار االسـتراتيجي املتكامـل اجلديـد للفتـرة      
. تمـدها حكومـة هـاييت     أولويات األمم املتحـدة ويتـواءم مـع خطـة التنميـة االسـتراتيجية الـيت تع                

وجرت صياغة اإلطار اجلديـد بالتـشاور الوثيـق مـع حكومـة هـاييت وهـو يتنـاول سـياقا جديـدا                 
ــه اجتاهــان كــبريان    ــة، يهــيمن علي ــرة االنتقالي ــشركاء   ‘ ١’: للفت ــزام املــشترك للحكومــة وال االلت

الجتماعيـة  الدوليني بـالتركيز علـى تعزيـز املؤسـسات اهلايتيـة مـن أجـل إدارة تقـدمي اخلـدمات ا                    
ــل؛    ــشكل كام ــية ب ــة   ‘ ٢’األساس ــدرجيي لوجــود البعث ــيص الت ــربامج   . التقل ــدد ال ــد ازداد ع وق

املشتركة اليت تشارك فيها وكالتان مـن وكـاالت األمـم املتحـدة علـى األقـل واحلكومـة، والـيت                     
 منــها مــن خــالل ٦ول ميــ( برناجمــا ١١يــديرها فريــق األمــم املتحــدة القطــري، إىل مــا جمموعــه  

، بلــغ التمويــل الفعلــي للــربامج املــشتركة  ٢٠١٢يونيــه /ويف حزيــران). تعمــري هــاييتصــندوق 
  .  مليون دوالر٢٧٤ مليون دوالر من أصل ميزانية مطلوبة جمموعها ١٨٤
املنــسق املقــيم ومنــسق الــشؤون اإلنــسانية  /وســعى نائــب املمثــل اخلــاص لألمــني العــام   - ٤٣

ملـاحنني الرئيـسيني، باالشـتراك مـع حكومـة          بصفته رئـيس جمموعـة اإلثـين عـشر وهـي جمموعـة ا             
هاييت، وبالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، إىل وضع إطـار جديـد لتنـسيق املعونـة قـام                   

. بــإقراره) الــذي يتــألف مــن مجيــع وزراء احلكومــة ويترأســه رئــيس الــوزراء  (جملــس احلكومــة 
الـذي   اإلطـار  حيـل و. ترأسـه الـرئيس  وينتظر إطار تنـسيق املعونـة موافقـة جملـس الـوزراء الـذي ي          

للجنة املؤقتة إلنعاش هـاييت الـيت انتـهت واليتـها           ا حمل وزارة التخطيط والتعاون اخلارجي      ترعاه
ــشرين األول ــوبر /يف ت ــادة     . ٢٠١١أكت ــة يف ضــمان زي ــساعدة احلكوم ويهــدف اإلطــار إىل م

. ارة املــوارد اخلارجيــةالــشفافية يف معــامالت املعونــة األجنبيــة وتعزيــز قــدرة احلكومــة علــى إد  
 اجملموعـات   انتهاء أنشطة العديد من   وبعد  . نظام اجملموعات ل انتقاليةوباملثل، جيري وضع خطة     

 أربــع مل تبــق ســوىيونيــه لــصاحل آليــات تنــسيق ذات قيــادة وطنيــة، / حزيــران٣٠اإلنــسانية يف 
وامليـاه والـصرف   املـأوى، والـصحة،   /تنسيق شؤون املخيمات وإدارهتـا  (بالغة األمهية   جمموعات  

 علـــى هــذه اجملموعـــات حــىت هنايـــة   ســـيتم اإلبقــاء و). الــصحي والنظافــة الـــصحية، واحلمايــة   
  .النظرية  سيعاد توجيه الدعم من اجملموعات إىل املؤسسات اهلايتيةبينما، ٢٠١٢ عام
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، تتمثل إحدى أهم أولويات البعثة وفريق األمم املتحدة القطـري يف            ٢٠١٠ومنذ عام     - ٤٤
وحتقيقا هلذه الغاية، تنشر وكـاالت      .  على الصعيدين الوطين واحمللي    للحوكمة املؤسسي   التعزيز

ــه       ــا جمموع ــا م ــا وصــناديقها حالي ــم املتحــدة وبراجمه ــا ٨٣٥األم ــا  ٦٩٣( موظف ــا وطني  موظف
ــا ١٤٢ و ــا دولي ــدرات      )  موظف ــز الق ــن أجــل تعزي ــة، م ــة واحمللي ــة الوطني ــات احلكومي يف الكيان

  .دة التقنيةاملؤسسية وتقدمي املساع
  

  اجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة حاليا فيما يتعلق بوباء الكولريا     
 أكثـر مـن     حـدوث ن وبـاء الكـولريا تـسبب يف         بـأ  وزارة الصحة العامـة والـسكان        تفيد  - ٤٥

ــاة  ٧ ٤٤٠ ــة وفـ ــه  . حالـ ــا جمموعـ ــيب مـ ــشرين    ٥٨٠ ٩٤٧ وأصـ ــن تـ ــرة مـ ــصا يف الفتـ  شخـ
ينـــــاير إىل / كـــــانون الثـــــاين١ومـــــن . ٢٠١٢ه يوليـــــ/ متـــــوز١٥ إىل ٢٠١٠أكتـــــوبر /األول

 ٣٥ ٠٠٠ مـا يربـو علـى      نظام الرصد واإلنذار التابع للـوزارة        سجل،  ٢٠١٢أغسطس  /آب ١
 مبادرة ثنائيـة مـن أجـل استئـصال          ٢٠١٢يناير  /وأطلقت يف كانون الثاين   . حالة كولريا جديدة  

قوم املؤسسات احلكوميـة،    ، ت  العامة وحتت قيادة وزارة الصحة   . الكولريا من جزيرة هيسبانيوال   
بوضـع خطـة اسـتراتيجية      أخـرى   جهات فاعلة رئيـسية     وومنظمة الصحة العاملية، واليونيسيف،     

ــرة  ــتني   ٢٠٢٢-٢٠١٣للفت ــسنتني املقبل ــالء اهتمــام خــاص لل ــزال  .  مــع إي غــري أن النظــام ال ي
ومــع بدايــة موســم األمطــار يف    .  عــن الــرقم احلقيقــي للحــاالت   جيــري اإلبــالغ ضــعيفا وال 

 أن معــدل الوفيــات جــراء اإلصــابة  ولــولكــولريا، ل االت اجلديــدةاحلــمــارس، ازداد عــدد /ذارآ
حــدوث إصــابات وتتوقــع منظمــة الــصحة العامليــة احتمــال  .  يف املائــة٣,١يــزال ثابتــا عنــد  ال

ــة  ١١٢ ٠٠٠ عـــددها ــام حالـ ــدة والـــشركاء الـــدعم  . ٢٠١٢خـــالل عـ ــدم األمـــم املتحـ وتقـ
انة نقـاط اإلماهـة الفمويـة ووحـدات ومراكـز عـالج الكـولريا               يتعلق بإنشاء وحتديث وصي    فيما

وضـــع مبـــادئ توجيهيــة بـــشأن املراقبـــة، وإدارة احلــاالت، واالحتـــواء، وإحالـــة   باإلضــافة إىل  
 ملواجهـة ، تلقـت املديريـة الوطنيـة للميـاه والـصرف الـصحي الـدعم               ٢٠١٢ويف عـام    . املصابني

أكثــر مــن علــى نتجــات معاجلــة امليــاه املرتليــة لزيــادات الكــبرية يف حــاالت الكــولريا وتوزيــع م ا
جلهـود الوقايـة،   أيـضا   الـدعم   يقـدمون    األمـم املتحـدة والـشركاء        ما برحـت  و.  أسرة ٣٠ ٠٠٠
 أسـرة، وختـزين مليـوين       ٧٠٠ ٠٠٠يف ذلك تقدمي التوعية على صـعيد اجملتمعـات احملليـة إىل              مبا

غري أن عودة تفـشي وبـاء الكـولريا      . لبلدوحدة من منتجات معاجلة املياه املرتلية يف مجيع أحناء ا         
يــثري القلــق بــشكل خــاص نظــرا ألن املنظمــات غــري احلكوميــة الــيت اســتجابت يف بدايــة انتــشار 

ــاء  ــذلك،  .  بــسبب نقــص التمويــل ا تــدرجييتنــهي دعمهــا الوب ــدعم املقــدم  اخنفــضونتيجــة ل  ال
ــصحة   فيمــا ــق بنقــل املــسؤوليات إىل وزارة ال ــسكان يتعل ــة وال ــوخى يف  ، علــى  العام النحــو املت

.  القــدرة علــى تقــدمي العــالج الفعــال حلــاالت الكــولريا  كمــا تناقــصتاالســتراتيجية الوطنيــة، 
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 جزئيـا حـاالت   تـسبب هـذا  ويواجه إدماج الكولريا يف النظام الصحي الوطين حتديات كبرية، و     
ام  النظـ  داخـل االسـتجابة والـضعف اهليكلـي       جهـود   التأخري يف إضفاء الطابع الالمركـزي علـى         

  .والشركاء تدابري إلدخال التحسينات الالزمةالعامة والسكان وتتخذ وزارة الصحة . الصحي
  

  مكتب املبعوث اخلاص هلاييت     
كومـة، يواصـل مكتـب املبعـوث اخلـاص عملـه مـع نائـب                احليف إطار الدعم املقدم إىل        - ٤٦

وفريــق األمــم املتحــدة املنــسق املقــيم ومنــسق الــشؤون اإلنــسانية، /املمثــل اخلــاص لألمــني العــام
 حيـدد مبـادئ التنفيـذ العمليـة         التكميلي، الذي نهج  الالقطري واجلهات املاحنة فيما يتعلق بتنفيذ       

 إىل توجيه املزيد من التمويـل إىل املؤسـسات احملليـة العامـة      وشركاءهااليت تدعو اجلهات املاحنة     
ت ضـعفا علـى اخلـدمات     الفئـا  أكثـر واخلاصة من أجـل املـساعدة علـى تعزيـز إمكانيـة حـصول        

ورغم أن هذه املبادئ ليست جديدة وأهنا تـرد يف الربنـامج العـاملي لتحقيـق فعاليـة                  . والوظائف
تنفيـذ  ل بعمـل كـبري   ال يـزال يـتعني القيـام         هدقيق لتـدفقات التمويـل أنـ      الـ تحليل  ال يوضحاملعونة،  

 اجلهـات املاحنـة     هقدمتـ  باليـني دوالر     ٥,٧٨فعلـى سـبيل املثـال، مـن أصـل مبلـغ             . هذه املبـادئ  
إلنفاق على جهود اإلنعـاش يف اجملـالني اإلنـساين    من أجل االثنائية واملتعددة األطراف إىل هاييت    

 مليــون ٥٥٦( يف املائــة ١٠، صــرف مــا يقــدر بـــ  ٢٠١٢ إىل عــام ٢٠١٠واإلمنــائي مــن عــام 
اص ويف هــذا الــصدد، يقــيم مكتــب املبعــوث اخلــ  .  اخلاصــةعــرب شــبكاهتاكومــة احلإىل ) دوالر

شــراكة مــع مكتــب دعــم بنــاء الــسالم ومعهــد التنميــة اخلارجيــة بــشأن مــشروع حبثــي جديــد    
 وسيتوج املشروع بإصـدار تقريـر  . يفحص الدروس املستفادة يف سياق إيصال املعونة إىل هاييت     

 هناية السنة يقارن الطريقة اليت جيري هبا تقدمي املعونـة يف هـاييت ببيئـات هـشة أخـرى ويقـدم                      يف
ويقـوم مكتـب املبعـوث اخلـاص        . بشأن كيفية حتسني تقدمي املعونة يف هذه الـسياقات        توصيات  

أيضا بدعم عمل الربنامج اإلمنائي مـع وزارة التخطـيط والتعـاون اخلـارجي فيمـا يتعلـق بإنـشاء                    
نظام شامل إلدارة املعلومات املتعلقة باملعونة، سيكون جزءا ال يتجزأ مـن إطـار تنـسيق املعونـة                  

  .هاملذكور أعال
    

  اخلطوط العريضة خلطة إعادة تشكيل البعثة وتعزيزها  -سادسا  
ونظرا ألن هاييت تركز مرة أخرى على أهداف استقرار وتنمية أطول أجـالً، وخطـت                 - ٤٧

خطوات مهمـة مـن أجـل تعزيـز مؤسـساهتا الـسياسية ومؤسـسات سـيادة القـانون، مـا برحـت                       
اب الزلــزال، كمــا قللــت البعثــة كــذلك مــن  البعثــة تقلــص الزيــادة الكــبرية يف حجمهــا يف أعقــ 

ولـضمان اسـتمرار البعثـة يف التكيـف مـع هـذه       . األنشطة املتصلة بالتحديات اليت سببها الزلزال   
ــق األمــم املتحــدة        ــام ممثلــي اخلــاص، اســتجابة لطلــيب، وبالتعــاون مــع فري الظــروف الناشــئة، ق
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 خطـة إلعـادة تـشكيل البعثـة،         القطري، بالتشاور مع حكومة هاييت والشركاء الدوليني، بـشأن        
وتعتزم البعثة مواصـلة إعـداد هـذه اخلطـة والقيـام باستعراضـها              . وتوطيدها استنادا إىل الظروف   

  .وتعديلها دوريا كلما اقتضت الظروف
 يف جمموعة أساسـية مـن املهـام املقـررة      تتركز تضييق نطاق أنشطة البعثة ل     تتوقع اخلطة و  - ٤٨

 أربـع إىل   مـا بـني   ُيقـدر ألغـراض التخطـيط أهنـا         ( زمنيـة معقولـة      اليت ميكن حتقيقهـا خـالل فتـرة       
 يلــزم معــه تعزيــز املكاســب يف جمــال االســتقرار إىل احلــد الــذي ال  ترمــي إىلو) مخــس ســنوات

ــة كــبرية حلفــظ الــسالم   ــة مــع  . وجــود عملي كومــة واجملتمــع املــدين والفريــق  احلوســتعمل البعث
 يتـضمن جمموعـة حمـددة       انتقايلالتفاق على ميثاق    القطري لألمم املتحدة، والشركاء الدوليني ل     

مـــن مقـــاييس االســـتقرار الســـتخدامها كمؤشـــرات رئيـــسية للتقـــدم احملـــرز يف عمليـــة حتقيـــق  
وفيما يتعلق باألمن، سيـشكل مـستوى الفعاليـة التـشغيلية للـشرطة الوطنيـة املقيـاس                 . االستقرار

 م املعايري األخـرى   وتقيِّ. عثة النظاميني الرئيسي الذي ينبغي أن يوجه وترية ختفيض عدد أفراد الب         
 نضج اآلليات الرئيسية للمساءلة واإلشـراف علـى سـيادة القـانون، وهـي آليـات أساسـية                   مدى

 مركـز األطـر التـشريعية والتنظيميـة ذات     ، باإلضـافة إىل من أجـل ترسـيخ ثقافـة سـيادة القـانون          
نتخابـات شـفافة ونزيهـة وذات       وستوجه قدرة املؤسسات اهلايتية على تنظـيم وتنـسيق ا         . الصلة

  .مصداقية مبساعدات خارجية حمدودة عملية ختفيض البعثة للمهام املتعلقة باالنتخابات
وتفترض مقترحات جتميع البعثة أن عنصرها العـسكري سيـسلم املـسؤولية عـن األمـن                  - ٤٩

تيــة عنــدما تــدرجييا إىل وحــدات الــشرطة املــشكلة، ويف هنايــة املطــاف إىل الــشرطة الوطنيــة اهلاي 
وقد أجنزت بالفعل عملية النقل من العنـصر العـسكري إىل           . تزداد أعداد وقدرات هذه األخرية    

ــشكلة يف    ــشرطة امل ــات  ٤وحــدات ال ــن املقاطع ــشر م ــبس،     (الع ــس، وني ــد آن ــة، وغران اجلنوبي
، تعتــزم البعثــة تركيــز وجودهــا العــسكري يف ٢٠١٣يوليــه /وحبلــول متــوز). والغربيــة الــشمالية

هايتيـــان،  - بـــرنس، وليوغـــان، وغونـــاييف، وكـــاب    -  أو- بـــور(اكـــز أمنيـــة  مخـــسة مر
ــز التــدرجيي للوجــود العــسكري بنــشر لوحــدات الــشرطة     ). ووانامينــت وســيقابل هــذا التركي

. بالفعـل املشكلة يف املقاطعات اليت جيري إخالؤها، حيث أثبت منوذج نقل املهـام هـذا فعاليتـه                 
العنـصر العـسكري أيـضا باستكـشاف سـبل اإلسـهام يف       ويف شراكة مع شـرطة البعثـة، سـيقوم      

  .توجيه وتدريب الشرطة الوطنية اهلايتية، يف جماالت من قبيل األمن البحري
ختفـيض قـوام البعثـة العـسكري املـأذون بـه            يف  وأوصي، بالتايل، بأن ينظر جملس األمن         - ٥٠
ـــ   ٦ ٢٧٠ إىل ٧ ٣٤٠مــن  راد املــشاة  مــن أفــ١ ٠٧٠ جنــديا مــن خــالل انــسحاب متــوازن ل

وعـالوة علـى ذلـك، ونظـرا ألن البعثـة تواصـل تركيـز               . ٢٠١٣يونيه  /واهلندسة حبلول حزيران  
جهودها على توجيه وتطوير الشرطة الوطنية وختفض تدرجييا األنـشطة الـشرطية التنفيذيـة الـيت        
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، يقوم هبا فرادى الشرطيني التابعني هلا، إىل جانـب قيامهـا بترشـيد هيكـل عنـصر الـشرطة فيهـا                    
 فـرد حبلـول     ٢ ٦٠١ فـردا إىل     ٣ ٢٤١أوصي بإجراء ختفيض يف قوام الـشرطة املـأذون بـه مـن              

 حبلــول مطلــع  ة الــشرطأفــراد مــن ٤٠٠، وهــو مــا يتحقــق بــسحب    ٢٠١٣يونيــه /حزيــران
 / وحــدات حبلــول حزيــران  ١٠ وختفــيض عــدد وحــدات الــشرطة املــشكلة إىل     ٢٠١٣ عــام
هـذا  أخـذ   يويل تناوب القوات والشرطة وقد      ويتطابق هذان التخفيضان مع جد    . ٢٠١٣ يونيه

  . يف االعتبار أيضا اجلدول الزمين لالنتخابات التشريعية والبلدية واحمللية اجلزئية املقبلة
وسـتقوم  . تهاوستعيد البعثة أيضا هيكلة عناصرها املدنية لـتعكس تـضييق نطـاق أنـشط               - ٥١

 يف أربعـة  ١٠الــ   يف املقاطعـات   بتركيـز مجيـع وظـائف الـدعم لوجودهـا      ،البعثة، كخطـوة أوىل   
، أمكـن وستسعى البعثة أيـضا إىل تعزيـز العالقـات الربناجميـة واملـشاركة، كلمـا                . مراكز إقليمية 

مع الفريق القطري حبيـث تعطيـه الفرصـة ملواصـلة إضـفاء الطـابع الالمركـزي علـى وجـوده يف                      
 ونظرا لالخنفاض املتوقـع     .مجيع أحناء هاييت والتخطيط للتخفيض التدرجيي لعملية حفظ السالم        

لتمويل برامج فريق األمم املتحدة القطري من اجلهات املاحنة، ستقدم البعثة املساعدة يف وضـع               
  . استراتيجية لتعبئة املوارد

    
  اجلوانب املالية   -سابعا   

 دوالر ٦٤٨ ٣٩٤ ٠٠٠، مبلغــا قــدره ٦٦/٢٧٣اعتمــدت اجلمعيــة العامــة، بقرارهــا   - ٥٢
وإذا قـرر  . ٢٠١٣يونيـه  / حزيـران ٣٠ إىل ٢٠١٢يوليـه  / متـوز ١ثة للفترة من    لإلنفاق على البع  

، فـسوف تقتـصر     ٢٠١٢أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٥جملس األمن متديد والية القوة إىل ما بعـد          
  .كلفة اإلنفاق على البعثة على املبالغ اليت وافقت عليها اجلمعية العامة

قررة غري املـسددة للحـساب اخلـاص    ، بلغت األنصبة امل٢٠١٢أغسطس / آب ٢١ويف    - ٥٣
وبلغ جمموع االشـتراكات املقـررة غـري املـسددة جلميـع عمليـات              .  مليون دوالر  ١٦٢,٥للبعثة  

  . مليون دوالر٣ ٤٧٠,٨حفظ السالم يف ذلك التاريخ ما مقداره 
، بلغ جمموع املبالغ املـستحقة للبلـدان املـسامهة بقـوات            ٢٠١٢أغسطس  / آب ٢١ويف    - ٥٤

وجـــرى تـــسديد التكـــاليف املتعلقـــة بـــاجلنود  .  مليـــون دوالر٢٠,٥ة للبعثـــة وشـــرطة مـــشكل
مـارس  / وآذار ٢٠١٢مـايو   / أيـار  ٣١واملعدات اململوكة للوحدات عن الفترتني املمتدتني حـىت         

  .، على التوايل، وفقا جلدول السداد الفصلي٢٠١٢
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  املالحظات  -ثامنا   
ن التعــديالت الدســتورية، مــمــصوبة يــشكل تنــصيب حكومــة جديــدة، ونــشر نــسخة   - ٥٥

وإنــشاء اجمللــس األعلــى للقــضاء معــامل هامــة يف جهــود هــاييت الراميــة إىل تعزيــز مؤســساهتا          
 بالفعــل الــيت اختــذهتا احلكومــة اجلديــدة  اخلطــواتومتثــل . الدميقراطيــة واملعنيــة بــسيادة القــانون 

لـصناعية اهلادفـة    جلذب االستثمار األجـنيب، ومكافحـة الفـساد والتـهريب، وتـشجيع املـشاريع ا              
ــة       ــة االجتماعي إىل إجيــاد الوظــائف، مؤشــرات علــى وجــود أمــل حقيقــي باملــضي قــدما بالتنمي

 ســلطات البلــد أثــين علــى والتــدابريوقــد طــال أمــد انتظــار النــاخبني اهلــايتيني هلــذه . االقتــصادية
  . أظهرته من حسن القيادة وعلى صياغتها للتسويات من أجل حتقيق هذه النتائج امل

‘ اجملنـدين ’ وأدت اإلجراءات الـيت اختـذهتا احلكومـة لطـرد القـوات املـسلحة الـسابقة و                  - ٥٦
اجلــدد الــذين كــانوا حيتلــون بطريقــة غــري مــشروعة مواقــع يف مجيــع أحنــاء البلــد إىل جتنــب أحــد 

. التحــديات الــيت تواجــه القــانون والنظــام وأظهــرت حتــسنا مــشجعا يف قــدرة الــشرطة الوطنيــة  
لى تنفيذ وعودها بتسديد املـدفوعات النهائيـة للمتـأخرات املـستحقة نتيجـة      وأشجع احلكومة ع  

  .لخدمة لألفراد املؤهلني من القوات املسلحة السابقةاترك 
ــسياسية يف هــاييت عرضــة لالنتكاســات املرتبطــة بعــدم االســتقرار       - ٥٧ ــة ال ــزال العملي وال ت

ويف هــذا الــسياق، . غــري املعاجلــةالــسياسي وعــدم احتــرام ســيادة القــانون واملظــامل االجتماعيــة  
 ملواصــلة تعزيــز مؤســسات ســيادة  قــصارى جهــدهاأحــث حكومــة هــاييت اجلديــدة علــى بــذل  

وأشـجع اجلهـات الفاعلـة الـسياسية        . القانون ومضاعفة اجلهود يف جمال مكافحة البطالة والفقر       
 بنـاء   اهلايتية على املشاركة من أجـل وضـع جـدول أعمـال تـشريعي علـى أسـاس تـوافقي يعـزز                     

ــة        ــضع حــدا لثقاف ــسان؛ وي ــة باالســتثمار؛ وحيمــي حقــوق اإلن ــضمانات املتعلق املؤســسات وال
  . اإلفالت من العقاب

يونيـه األسـاس لتـشكيل     / التعديالت الدسـتورية الـيت نـشرت يف حزيـران          وفرتوأخريا    - ٥٨
إحلــاق الــضرر باالســتقرار الــسياسي يف  عــدم وجــوده يف جملــس انتخــايب دائــم، حيــث تــسبب  

ومــن األمهيــة القــصوى أن يــشكل اجمللــس ويعمــل بــأكرب قــدر مــن الرتاهــة   . سنوات األخــريةالــ
ويف هذا الصدد، أشـجع مجيـع أصـحاب املـصلحة علـى الـدخول         . وبدعم من مجيع املؤسسات   

يف حوار بناء من أجل إتاحة اجملال أمام إجراء انتخابـات ذات مـصداقية حـان أواهنـا منـذ زمـن                 
نــشيط مؤســسات هــاييت وتقليــل حجــم الفــراغ املؤســسي الــذي  ستــساعد علــى تهــي و. بعيــد

ومن املهم بـصفة    . ٢٠١٢مايو  / أيار ٨ من أعضاء جملس الشيوخ يف       ١٠أعقب انتهاء واليات    
خاصــة أن حتــشد احلكومــة حــصتها مــن املــوارد املخصــصة للميزانيــة االنتخابيــة، مبــا يف ذلــك     
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واألمـم  .  الـدائم  االنتخابية للمجلس االنتخايب  التمويل الالزم لبناء القدرات التنظيمية واإلدارية       
  .املتحدة مستعدة لدعم العملية االنتخابية، على غرار ما قامت به يف املاضي

ويف ضـوء التقـدم احملـرز يف الــشهور األخـرية، أشـعر بالتفـاؤل بــأن تـسنح لقـادة هــاييت           - ٥٩
ــسات        ــة املؤسـ ــوطن، وتقويـ ــاء الـ ــادة بنـ ــي يف إعـ ــدم حقيقـ ــراز تقـ ــة إلحـ ــذاب الفرصـ ، واجتـ

االســتثمارات وتــشجيع التنميــة املــستدامة، وترســيخ احتــرام ســيادة القــانون وحقــوق اإلنــسان   
 ملـدة   تـها  البعثـة، أوصـي جملـس األمـن بتمديـد والي           توطيد وجود أكرر عزمي على مواصلة      وإذ

، وإدمـاج التعـديالت املوصـى هبـا يف          ٢٠١٣أكتـوبر عـام     / تشرين األول  ١٥سنة إضافية، حىت    
  . هذا التقرير من ٥١ إىل ٤٧ الفقرات

ــزال   - ٦٠ ــة      وال ي ــة يف هناي ــسحاب البعث ــشكل شــرطا أساســيا الن ــة ي ــشرطة الوطني ــز ال تعزي
 علــى مواصــلة تعزيــز هــذه بــشأن التركيــزالعزم املعلــن للــرئيس بــ وأرحــب. املطــاف مــن هــاييت

كومـة يف اآلونـة     اخلطوات اليت اختذهتا احل    تعدو. املؤسسة حبيث توفر األمن يف مجيع أحناء هاييت       
 مـشجعة األخرية مبساعدة البعثة من أجل زيادة عدد جمندي الشرطة، وال سيما اإلنـاث منـهم،                

زيـادة األعـداد املقبولـة غـري الكافيـة حاليـا مـن طـالب الـشرطة                  اإلسراع ب وينبغي أن تساعد يف     
اول بقـدر   ضمان منـو الـشرطة الوطنيـة املـستمر واملـستدام، أدعـو احلكومـة إىل أن تتنـ                  ول. اجلدد

أكــرب مــن االهتمــام مــسألة تعزيــز القــدرات اإلداريــة للمؤســسات وتعزيــز صــفوفها مــن كبــار    
ويف هذا السياق، أحث احلكومة والدول األعـضاء علـى االلتـزام بـضمان        . ومتوسطي املوظفني 

  .توفري التمويل الالزم لدعم قوة شرطية مهنية ميكن االعتماد عليها
 عن امتناين اخلالص ملمثلي اخلاص، ماريانو فرنانـديز؛ ومبعـوثي       وأود أن أختتم بالتعبري     - ٦١

كلينتـون، ورجـال ونـساء البعثـة، والبلـدان      . اخلاص، رئيس الواليات املتحدة السابق ويليـام ج  
املسامهة بقوات، والبلـدان املـسامهة بـأفراد شـرطة، وفريـق األمـم املتحـدة القطـري، والـشركاء                    

  .دعم االستقرار والتنمية يف هاييتبملتواصلني املعنيني لتفانيهم والتزامهم ا
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  املرفق األول
البلـدان املـسامهة بـأفراد      : بعثة األمم املتحدة لتحقيق االسـتقرار يف هـاييت            

  عسكريني ووحدات عسكرية
  )٢٠١٢أغسطس / آب١٥يف (
      
  القوات   ضباط األركان  

  اجملموع  ذكور  إناث  ذكور  إناث  البلدان

 ٧٢٣ ٦٦٢ ٤٩ ١٢  األرجنتني

 ٢٠٩ ١٩٥ ١١ ٢ ١ بوليفيا

)أ(١ ٢١ ١٩  الربازيل )ب(١ ٨٥٦ 
 ٨٩٦ 

 ٥   ٤ ١ كندا

 ٥٠٠ ٤٨٤ ١٣ ٣  شيلي

 ٦٧ ٦٥ ١ ١  إكوادور

 ٣   ٣  فرنسا

 ١٣٨ ١٢٣ ١٠ ٥  غواتيماال

 ١٦٨ ١٦٧  ١  إندونيسيا

 ٢١٦ ٢١٢ ٢ ٢  اليابان

 ٢٥٠ ٢٤٢  ٨  األردن

 ٣٦٢ ٣٤٢ ٨ ١٢  نيبال

 ١٦٠ ١٥٩  ١  غوايبارا

 ٣٧٢ ٣٥٨ ٨ ٦  بريو

 ١٥٧ ١٤٤ ١١ ٢  الفلبني

 ٢٤٢ ٢٣٦ ٤ ٢  مجهورية كوريا

 ٨٦١ ٨٥٠  ١١  سري النكا

 ٩   ٩  الواليات املتحدة األمريكية

 ٩٣٤ ٨٨٥ ٣٧ ١٢  أوروغواي 

)ج(٧ ٩٨٠ ٦ ١٧٥ ١١٥ ٢  اجملموع    ٢٧٢ 
  

  .مبا يف ذلك بوليفي ملحق بالوحدة الربازيلية  )أ(  
  .د القوة مبوجب عقد مع األمم املتحدة وهو من مث ال يدخل يف قوام القواتئيعمل قا  )ب(  
أن تتــألف املــستويات العامــة لقــوة البعثــة مــن عــدد يــصل إىل  ) ٢٠١١ (٢٠١٢قــرر جملــس األمــن يف قــراره   )ج(  

  . فردا من مجيع الرتب٧ ٣٤٠
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  املرفق الثاين
بوحـدات   البلـدان املـسامهة  :  يف هـاييت بعثة األمم املتحدة لتحقيق االسـتقرار       

  )٢٠١٢أغسطس /آب ١٧يف ( شرطة ووحدات شرطة مشكلة
      
  عدد أفراد وحدات الشرطة املشكلة   عدد أفراد شرطة األمم املتحدة  

  ذكور  إناث  ذكور  إناث  البلدان

 - - ١١ ٢ األرجنتني

 ٢١٤ ١٠٦ ١٠ - بنغالديش

 - - ٣٦ - بنن

 - - ٢ - الربازيل

 - - ٥٣ ٢٩ بوركينا فاسو

 - - ٣٠ ١٠ بوروندي

 - - ٥١ ٥ الكامريون

 - - ٥١ ٧ كندا

 - - ٣ ١ مجهورية أفريقيا الوسطى

 - - ٨ ١ تشاد

 - - ٨ ٣ شيلي

 - - ١٦ - الصني

 - - ٢٢ ٣ كولومبيا

 - - ١١٠ ١٢ ديفوار١٠٨كوت 

 - - ٥ - كرواتيا

 - - ٣١ - مصر

 - - ١٢ ٤ السلفادور

 - - ٣١ ٣ فرنسا

 - - - - غرينادا

 - - ١٥ ١ غينيا

 - - - - بيساو - غينيا

 ٤٦٠ - ١ ٢ اهلند

 - - ٩ ١ إندونيسيا

 - - - - إيطاليا

 - - ١ - جامايكا

 ٣٢٠ - ٤١ - األردن

 - - ١ - قريغيزستان

 - - - - ليتوانيا
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  عدد أفراد وحدات الشرطة املشكلة   عدد أفراد شرطة األمم املتحدة  
  ذكور  إناث  ذكور  إناث  البلدان

 - - ٣ ١ مدغشقر

 - - ٢٧ ٢ مايل

 ١٣٠ ١٠ ١٦ - نيبال

 - - ٦٨ ١٤ النيجر

 - - ٧ ١ نيجرييا

 - - ٤ ٢ النرويج

 ١٤٠ - ١٣ - باكستان

 - - ٢٩ ١ الفلبني

 - - ١٦ ١ رومانيا

 - - ٢ ١ االحتاد الروسي

 ١٥١ ٩ ٢٥ ١١ رواندا

 ١٤٠ - ١٧ ٢ السنغال

 - - ٥ - صربيا

 - - ٣ ١ سرياليون

 - - ٢١ ٢ إسبانيا

 - - ٢٨ ٢ سري النكا

 - - ١ ١ السويد

 - - ١ - توغو

 - - ٢٥ ٢ تركيا

 - - ٩ ٦ تايلند

 - - ٧٩ ١٤ الواليات املتحدة األمريكية

 - - ٢ ٢ أوروغواي

 - - ١٨ - اليمن

 ٥٥٥ ١ ١٢٥ ٩٧٧ ١٥٠ 

 ٦٨٠ ١ ١٢٧ ١  اجملموع  

)أ(٢  اجملموع الكلي    ٨٠٧ 
  

ن عــدد يــصل إىل أن تتــألف املــستويات العامــة لقــوة البعثــة مــ) ٢٠١١ (٢٠١٢قــرر جملــس األمــن يف قــراره   )أ(  
  . فردا من مجيع الرتب٣ ٢٤١
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