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  ،تقرير بعثة جملس األمن إىل هاييت    
  ٢٠١٢فرباير / شباط١٦-١٣    

      
  مقدمة  -أوال   

، أبلــغ رئــيس جملــس األمــن األمــني ٢٠١٢ينــاير / كــانون الثــاين١٩يف رســالة مؤرخــة   - ١
 / شـباط  ١٦إىل   ١٣ مـن العام بأن أعـضاء جملـس األمـن قـرروا إيفـاد بعثـة إىل هـاييت يف الفتـرة                     

، املمثلـة الدائمـة للواليـات املتحـدة األمريكيـة           رايـس . إالبعثـة سـوزان      ورأست. ٢٠١٢فرباير  
  :وكانت مشكَّلة على النحو التايللدى األمم املتحدة، 

  )، نائب املمثل الدائمزوكوف. نيكيتا ي(    االحتاد الروسي  
  )، املمثل الدائمأغشني مهدييف(    أذربيجان  
  )الوزير املفوض كريستوف إريك،(      أملانيا  
  )نائب املمثل الدائم ،رضا بشري تارار(    كستانبا  
  )املمثل الدائم ، مورايس كابرالهخوسيه فيليبي(      الربتغال  
  )املمثل الدائم ،كودجو مينان(      توغو  
  )املمثل الدائم باسو سانغو،(    جنوب أفريقيا  
  )املمثل الدائم روزنتال،غريت (    غواتيماال  
  )ماملمثل الدائ ،جريار آرو(      فرنسا  
  )املمثل الدائم ،نستور أوسوريو(     كولومبيا  
  )، املمثل الدائمحممد لوليشكي(      املغرب  
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  )املمثل الدائم ،هارديب سينغ بوري(        اهلند  
  اململكة املتحدة لربيطانيا  
  )نائب املمثل الدائم ،فيليب بارهام(   يرلندا الشماليةأالعظمى و  
  )املمثلة الدائمة، رئيسة البعثة ،يسسوزان را(  الواليات املتحدة األمريكية  

  .ل الصني من االنضمام إىل البعثةومل يتمكن ممث
التـزام جملـس   إعـادة تأكيـد   والغرض الرئيسي للبعثة، حسبما ورد يف اختصاصاهتا، هـو           - ٢

مـــن أجـــل إعـــادة بنـــاء بلـــدهم، وتوطيـــد الـــسالم  األمـــن مبـــساعدة حكومـــة هـــاييت وشـــعبها  
االعتـــراف بـــأن هـــاييت  تعزيـــز االنتعـــاش والتنميـــة املـــستدامة، مـــعوالدميقراطيـــة واالســـتقرار و

ــد ــع يف      ق ــذي وق ــزال املأســاوي ال ــذ الزل ــاين  ١٢ خطــت خطــوات كــبرية من ــاير /كــانون الث ين
 وأعربـت البعثـة أيـضا       . كـبرية  وإمنائيـة  ولكنها ما زالت تواجه حتديات أمنية وإنـسانية          ،٢٠١٠

 ثــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف هــاييتبعلاإلعــراب عــن التأييــد القــوي عــن رغبتــها يف 
  .حرزته من تقدم يف تنفيذ واليتهاأ وتقييم ما

بعثـة األمـم    وكانت تلك هي الزيارة الثالثـة الـيت قـام هبـا اجمللـس إىل هـاييت منـذ إنـشاء                        - ٣
 أبريـل /، حيـث سـبقتها زيارتـان يف نيـسان         ٢٠٠٤ يف عـام     املتحدة لتحقيق االسـتقرار يف هـاييت      

فربايـر  /شـباط  ٦وترد اختصاصات البعثة، الـيت ووفـق عليهـا يف           . ٢٠٠٩مارس  /وآذار ٢٠٠٥
  .قني األول والثاين هلذا التقرير، وبرنامج عملها، يف املرف٢٠١٢

ــورك يف     - ٤ ــة نيوي ــادرت البعث ــد غ ــر وعــادت يف  / شــباط١٣وق ــر/ شــباط١٦فرباي . فرباي
س الـوزراء غـاري كونيـل، ووزيـر          ميشيل جوزيف مارتللي، ورئـي     ،والتقت البعثة رئيس هاييت   

اخلارجيــة لــوران المــوث، ووزيــر العــدل واألمــن العــام بــيري ميــشيل برونــاش، ووزيــر الداخليــة 
ــار ــواب     - ثــيريي ماي ــار املــسؤولني باحلكومــة؛ ورئــيس جملــس الن  بــول، وعــددا آخــر مــن كب

ــيني مــن مقاطعــ      ــانيني آخــرين؛ وممــثلني للمجتمــع املــدين؛ ومــسؤولني حمل ة نيــبس وأعــضاء برمل
ــشمالية  ــة ال ــسؤولني يف    . واملقاطع ــار امل ــضا كب ــة أي ــق   والتقــت البعث ــم املتحــدة لتحقي ــة األم بعث
، مبن فيهم ماريانو فرنانديس، املمثل اخلاص لألمني العام يف هـاييت، واللـواء              االستقرار يف هاييت  
  .قوة، ومارك تارديف، مفوض الشرطةلويز راموس، قائد ال

املقاطعــة (، وليوغــان )مقاطعــة نيــبس( بــرنس، ومرياغــوان -و  أ-وزارت البعثــة بــور   - ٥
  مقاطعـــة(ة كـــاراكول الـــصناعية ، ومنطقـــ)املقاطعـــة الـــشمالية( هايتيـــان -، وكـــاب )الغربيـــة
بعثــة وزارت البعثــة أيــضا خمتلــف املرافــق العــسكرية ومرافــق الــشرطة التابعــة ل). شــرق -مشــال 
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 يف ديلمـاس، وخمـيم      ٣٣ا يف ذلك مركـز الـشرطة        ، مب األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت     
  . برنس- أو -السكان املشردين داخليا يف كارادو، ومركز لعالج الكولريا يف بور 

  
  املسائل الرئيسية  -ثانيا   

  احلالة األمنية عموما    
مع أن احلالـة األمنيـة يف هـاييت ظلـت مـستقرة عمومـا، وإن كانـت هـشة، كمـا تـوارى                          - ٦

إىل حد كبري، الحظت البعثة استمرار وقوع حوادث العنـف مـن وقـت آلخـر،                العنف السياسي   
مبــا يف ذلــك املظــاهرات املتــسمة بــالعنف وحــوادث إطــالق النــار الــيت تــستعمل فيهــا األســلحة     

وال تزال حوادث االضـطرابات     . الصغرية، والعنف اجلنسي واجلنساين وطائفة أخرى من اجلرائم       
.  االقتــصادية-مل االجتماعيــة ح الرؤيــة الــسياسية وباملظــا  املدنيــة مرتبطــة أساســا بعــدم وضــو    

ضوء استمرار التوترات الـسياسية املبينـة أدنـاه، ال يـستبعد حـدوث تزايـد يف أعمـال العنـف                      ويف
ويف أثناء الزيارة اليت قامت هبا بعثـة اجمللـس، وقـع عـدد مـن املظـاهرات                  . اليت تتم بدوافع سياسية   

ــة واحملــدودة و  ــة املتفرق ــة     املدني ــارة البعث ــع زي ــزامن م ــه حتــدَّد موعــدها ليت ــدا أن ــذه  . ب وركــزت ه
بعثــة األمــم املتحــدة لتحقيــق  املظــاهرات علــى ادعــاءات بوقــائع ســوء ســلوك مــن جانــب أفــراد   

بعثة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار     وحدات   ، وعلى ادعاءات زعمت بأن    االستقرار يف هاييت  
  .سفر املظاهرات عن وقوع أي حوادثومل ت.  وراء انتشار الكولريا يف هاييتيف هاييت

 القيـام   بعثـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف هـاييت            وواصل العنصر العـسكري يف        - ٧
بـدوره يف احلفــاظ علــى األمـن واالســتقرار عمومــا يف مراحـل شــىت، مبــا يف ذلـك أثنــاء العمليــة     

حـة اجلرميـة مثـل عمليـة األمـل      وقـام العنـصر بـدور ناشـط يف خمتلـف عمليـات مكاف           . االنتخابية
)Operation Hope ( ٢٠١١أكتــوبر / بــرنس، الــيت نفــذت يف تــشرين األول   - أو -يف بــور 

وأبلــغ حمــاورون مــن هــاييت  . عثــةباالشــتراك مــع الــشرطة الوطنيــة اهلايتيــة وعنــصر الــشرطة بالب  
مـن أبلغـوا     حتـدثت معهـم بعثـة جملـس األ         بعثة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف هـاييت            ومن

ا مــؤخرا برهنــت علــى حــدوث حتــسن  البعثــة أن العمليــات األمنيــة املــشتركة الــيت مت القيــام هبــ  
مستوى التكامل بني الشرطة الوطنيـة اهلايتيـة وعنـصر الـشرطة والعنـصر العـسكري التـابعني            يف
ن  الحظـت بعثـة جملـس األمـ    د،ويف هـذا الـصد  . بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت     ل

 بعثة األمم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف هـاييت    أن عنصر الشرطة والعنصر العسكري التابعني ل    
وقـد اجتمعـت   . قد أرسيا التدابري الالزمة لضمان قيادة الشرطة اهلايتيـة ألي عمليـات مـشتركة      

  .ألمن مع رؤساء الوحدات العسكريةبعثة جملس ا
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بعثـة األمـم   يف بعـض أجـزاء هـاييت، متكنـت     وبفضل استمرار حالة االستقرار، وخباصة      - ٨
 من الشروع يف انسحاب جزئـي للطفـرة الـيت طـرأت علـى               املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت    

وتولـت وحـدات الـشرطة      . العنصر العسكري وعنـصر الـشرطة يف الفتـرة الـيت أعقبـت الزلـزال              
وأثنـاء الزيـارة    . ب تلـك  املشكلة بالبعثة مسؤوليات أمنية متزايدة يف أعقـاب عمليـات االنـسحا           

ــة إىل مرياغــوان، مت إطالعهــا علــى عمليــات    نقــل املــسؤولية مــن القــوات   الــيت قامــت هبــا البعث
ــة إىل وحــدة مــشكَّلة مــن الــشرطة البنغالديــشية، وشــهدت فعاليــة هــذه      العــسكرية األوروغوي

رضـائها  وعلـى وجـه العمـوم، أعربـت الوحـدة احملليـة للـشرطة الوطنيـة اهلايتيـة عـن                     . العمليات
والحظـت البعثـة أن نقـل املـسؤولية مـن قـوات             . بشراكتها اجلديدة مع وحدة الشرطة املشكلة     

ــة يطــرح احتمــاالت     ــوات شــرطة دولي ــة إىل ق ــاون  عــسكرية دولي ــات التع ــادة إمكان ــد .  بزي بي
ــة الحظــت أن قــدرات حامســة، ال  أن ــزال يعوزهــا    البعث ســيما يف جمــال مكافحــة الــشغب ال ي

اف، ممــا يــستلزم اســتمرار الــدعم لــشرطة الوطنيــة اهلايتيــة ال يــزال غــري كــالتطــوير وأن وجــود ا
وقامت الشرطة الوطنية اهلايتيـة ووحـدة الـشرطة املـشكلة البنغالديـشية بتزويـد               . هذا الصدد  يف

  .لعمليات املشتركة ملكافحة الشغبالبعثة ببيان عملي عن ا
ة اهلايتيـة، الحظـت البعثـة أهنـا         ورغم ما يطرأ من حتسن بطيء على أداء الشرطة الوطنيـ            - ٩

ــن         ــة عــن األم ــويل مــسؤوليتها الكامل ــها مــن ت ــراد الالزمــني لتمكين ــاً إىل األف ــا ونوع ــر كمَّ تفتق
ضـابط،   ١٠ ٠٠٠ة، اليت تبلغ حاليا قرابة      وقد زاد من حتسن قدرة قوة الشرطة اهلايتي       . الداخلي

بيـد أن وتـرية التجنيـد والفـرز         . ٢٠١١مـايو   /خترُّج الدفعة الثانية والعشرين من الضباط يف أيـار        
وأُبلغــت البعثـــة بـــأن بــدء تـــدريب الدفعـــة التاليــة مـــن الطـــالب    . والتــدريب مل تكـــن مرضـــية 

عت البعثـة إىل    واستم. العسكريني تأخر نتيجة للعجز يف التمويل وغري ذلك من العوائق اإلدارية          
 متوقعـا يطـرح خمـاطر بتعزيـز         روايات تفيد بأن البطء يف تطوير الـشرطة اهلايتيـة بـأكثر ممـا كـان               

  .ت يف هاييت بقرب إنشاء جيش وطينالفكرة اليت تروج هلا بعض القطاعا
وحيـتفظ  . وأظهرت احلالة األمنية يف خميمات املـشردين داخليـا بعـض عالمـات التحـسن                - ١٠

ســم موقعــه ، الــذي يتقابعثــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف هــاييت عنــصر الــشرطة التــابع ل
الشرطة الوطنية اهلايتية، بوجود أمين على مدار الساعة كمـا يقـوم بـدوريات فاعلـة يف سـبعة                    مع

 ممــا يطلــق عليهــا ١٥٠مــن املخيمــات عاليــة اخلطــورة، كمــا يتناوبــان الــدوريات يوميــا يف قرابــة 
 بعثة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف هـاييت           ويسهل وجود أفراد    . “غري الدائمة ”املخيمات  

 وعلـى الـرغم مـن ذلـك، ال تـزال تـسود        . ل شـكاوى ومظـامل املقـيمني يف تلـك املخيمـات           تسجي
املخيمات  يف حوادث العنف اجلنسي واجلنساين، وال تزال هناك نساء كثريات ال تشعرن باألمن           

  .ائم، ال يزال هذا اإلبالغ ناقصاوعلى الرغم من تزايد عمليات اإلبالغ عن هذه اجلر
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  ة السياسيةاحلال    
وجد أعضاء جملس األمن أن احلالة السياسية الراهنـة تبعـث علـى االنزعـاج، ملـا تتـسم                     - ١١

وعلـى الـرغم    . به من فشل يف األداء داخل الفرع التنفيـذي وانقـسام شـديد بينـه وبـني الربملـان                  
من اإلجناز اهلام الذي كلل بالنجاح عملية نقل السلطة من رئيس منتخب دميقراطيا إىل رئـيس                

ــن امل  ــام  آخــر م ــرعني      ٢٠١١عارضــة يف ع ــني الف ــدة ب ــوترات متزاي ــة ت ــشوب احلال ــزال ي ، ال ي
  . حىت اآلن يف إقامة عالقة بّناءةالتنفيذي والتشريعي للحكومة، اللذين فشال

، ٢٠١١مــايو / الــرئيس مهــام منــصبه يف أيــاروعلــى وجــه اخلــصوص، فإنــه منــذ تــويل   - ١٢
 تــشرع الــسلطتان اجلديــدتان يف العمليــة ، مل٢٠١١أكتــوبر /ورئــيس الــوزراء يف تــشرين األول

ــس      ــات جملـ ــة وانتخابـ ــات احملليـ ــراء االنتخابـ ــة إىل إجـ ــثريا   املؤديـ ــأخرت كـ ــيت تـ ــشيوخ الـ . الـ
تفــصح احلكومــة عــن نواياهــا يف مــا يتعلــق حبــسم اجلــدل الــذي ال يــزال حمتــدما حــول   مل كمــا

 سـنة امليزانيـة، فـإن       وأخريا، وبعد مـرور أربعـة أشـهر علـى بدايـة           . إعالن التعديالت الدستورية  
  . يبدأ بعد مناقشة ميزانية الدولة أو التصديق عليها الربملان مل

ويف أثناء االجتماع الذي عقد مع أعـضاء الربملـان، تبـدَّى الطـابع املـشحون للعالقـات             - ١٣
رارة مــن عــدم الرغبــة املتعمــدة  وشــكا أعــضاء الربملــان مبــ . بــني الــسلطتني التنفيذيــة والتــشريعية 

ب رئيس اجلمهورية يف التعاون مع الربملان، وأعربـوا صـراحة عـن خـشيتهم مـن خطـر                   جان من
وأكـد أعـضاء الربملـان      . أن تفقد هاييت ما حققته من مكاسـب دميقراطيـة يف الـسنوات األخـرية              

علــى أن عــدم إصــدار تــشريعات هنــاك حاجــة ماســة إليهــا إمنــا يعــزى إىل عــدم رغبــة الفــرع      
والحظـت البعثـة أن اهتمـام الربملـان رمبـا ظـل يتركـز علـى                 . ديـدة التنفيذي يف اقتراح قوانني ج    

التحقيق يف االدعاءات بأن عددا من املسؤولني باحلكومة، مبن فيهم الرئيس مارتللي، يتمتعـون              
وحثت البعثة املشرعني على البدء يف حوار بناء مـع الـرئيس والفـرع التنفيـذي                . بعدة جنسيات 

 وشارك الربملانيون مـع أعـضاء البعثـة آراء صـرحية وانتقاديـة              .بشأن برنامج مشترك لصاحل البلد    
وطـالبوا بـأن تعـوض    . بعثة األمم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف هـاييت    يف معظم األحيان بشأن     

ــسؤولني داخــل       ــة امل ــسارع مبعاقب ــولريا وأن ت ــة ضــحايا الك ــق    البعث ــم املتحــدة لتحقي ــة األم بعث
  .سيني اليت تعرض هلا أبناء هاييتل واالعتداء اجلن عن حوادث االستغالاالستقرار يف هاييت

ووجدت البعثة أن الرئيس مارتللي يركز على معاجلة التحديات املتعددة اجلوانـب الـيت                - ١٤
ويف اجتمــاع مــع البعثــة، حــدد الــرئيس . تواجــه البلــد كــالتعليم وتــدبري الوظــائف ومحايــة البيئــة

ضـرورة تغـيري الـصورة املـأخوذة عـن هـاييت مـن أجـل                رؤيته بالنسبة لبلده فقال إهنا تتركز علـى         
واســتمعت . اجتــذاب االســتثمارات، وخلــق فــرص العمــل، وتعزيــز النمــو االقتــصادي املــستدام 

البعثة إىل التحذير الذي وجهه الرئيس بأن هناك عددا من املفسدين السياسيني، مبن فـيهم عـدد                 
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رار يف حماولة لتشتيت انتباهه عـن الرؤيـة         من أعضاء الربملان، ممن يصرون على إثارة عدم االستق        
وأصــر الــرئيس أيــضا علــى اســتعادة جــيش هــاييت إىل ســابق عهــده كأحــد . الــيت يتوخاهــا لبلــده

بعثــة األمــم املتحــدة لتحقيــق األعمــدة الــيت ترتكــز عليهــا رؤيتــه وكمنطلــق رئيــسي النــسحاب  
ــى     . االســتقرار يف هــاييت  ــة جملــس األمــن عل ــصدد، شــددت بعث ــة  ويف هــذا ال ــة إجنــاز عملي أمهي

  . البقاءاإلصالح وعلى تعزيز الشرطة الوطنية اهلايتية لتصبح قوة أمنية تتمتع بكامل مقومات
. ويف الوقت نفسه، بدا أن رئـيس الـوزراء كـان مهمـشا بـصورة متزايـدة أثنـاء الزيـارة           - ١٥

 خمتلــف وعلــى الــرغم ممــا لديــه مــن برنــامج شــديد الوضــوح ورغبــة يف املــشاركة اإلجيابيــة مــع  
. األطراف السياسية الفاعلة، فقد بـدا موقفـه كأنـه يقـف خـارج احلكومـة الـيت يرأسـها بنفـسه                     

ويف أثناء الزيارة، ذكر كثري ممن حاورهتم البعثة أهنم يتوقعـون منـه تقـدمي اسـتقالته قريبـا أو أنـه                      
 /طشـبا  ٢٤ منـصبه يف  وفيما بعد، استقال رئيس الـوزراء مـن   . سيضطر إىل التخلي عن منصبه    

  .٢٠١٢فرباير 
ويف ظل هذه التوترات والتحديات، كان واضحا أن احلالـة الـسياسية ال تـزال تـشكل                   - ١٦

ــتعمري         ــام ال ــات األساســية أم ــدم االســتقرار، وإحــدى العقب ــة لع ــسية احملتمل ــصادر الرئي أحــد امل
  .والتنمية يف هاييت

  
  سيادة القانون وتنمية املؤسسات    

ــزال ضــعف املؤســسات اهل   - ١٧ ــة، وال ســيما املــسؤولة عــن ســيادة القــانون، أحــد    ال ي ايتي
وانـصب االهتمـام الرئيـسي للبعثـة        . العوائق الرئيسية الستقرار البلد وتنميتـه يف األجـل الطويـل          

وأكد املسؤولون عن شرطة األمم املتحـدة والـشرطة         . على حالة تطوير الشرطة الوطنية اهلايتية     
لة التوقف اليت اعترت التقدم احملـرز يف اجلهـود الراميـة إىل       الوطنية اهلايتية أنه على الرغم من حا      

بناء قدرات مؤسسات الشرطة من جراء الزلزال، فقد اسـتؤنفت هـذه اجلهـود مـن جديـد عـرب             
البدء جمـددا يف أنـشطة التجنيـد والتـدريب والفـرز، إضـافة إىل إنـشاء مبـان جديـدة لتحـل حمـل                  

اخلطـة اخلماسـية اجلديـدة    د جماالت التعـاون هـذه يف      وتر. املباين اليت تضررت أو دمرها الزلزال     
 اليت اشـتركت يف صـياغة مـشروعها الـسلطات           ٢٠١٦-٢٠١٠للشرطة الوطنية اهلايتية للفترة     

اهلايتية وعنصر شرطة البعثة، مع التركيز على تأهيل رجال الـشرطة، وخـصوصا علـى مـستوى        
وكـان تعزيـز التنـسيق بـني اجلهـات           .اإلدارة الوسطى والتدريب الذي يراعي املنظور اجلنـساين       
  .املاحنة أيضا من بني األهداف املوضوعة يف إطار اخلطة

 ضـباط شـرطة،     ١٠ ١٠٦ومن الناحية الكمية، يبلغ قوام قوة الشرطة الوطنيـة احلاليـة              - ١٨
والحظت البعثة بقلق أثناء زيارهتا إىل أكادمييـة الـشرطة الوطنيـة اهلايتيـة              .  امرأة ٧٦٠من بينهم   

الوترية احلالية للتجنيد والتدريب ال حتظى، يف ما يبدو، بالـدعم الكـايف الـذي يتـيح لـشرطة                   أن  
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ــة   ١٦ ٠٠٠هــاييت بلــوغ اهلــدف املتمثــل يف وجــود     ضــابط واملتــوخى يف مــشروع خطــة تنمي
واستمعت البعثة إىل تقديرات متباينة مـن خمتلـف احملـاورين عـن العـدد               . الشرطة الوطنية اهلايتية  

هناية املطاف من ضباط الـشرطة الوطنيـة اهلايتيـة، حيـث تراوحـت التقـديرات بـني                  املطلوب يف   
ولــن يتــيح . ٢٢ ٠٠٠ أو ٢٠ ٠٠٠، وهــو العــدد املتفــق عليــه يف خطــة التنميــة، و  ١٦ ٠٠٠

ومـع ذلـك فـإن      .  ضابط سنويا للمؤسسة بلوغ هذا اهلـدف       ١ ٠٠٠تدريب أي عدد يقل عن      
ــد    ــرر أن يب ــة والعــشرين املق ــة الثالث ــسان  الدفع ــسابع يف ني ــدرييب ال ــل /أ شــهرها الت ، ٢٠١٢أبري

ــضم ســوى   ال ــضباط املتخــرجني  ٥٥٠ت ــن ال ــال.  م ــدريب     وع ــدء الت ــك، تأجــل ب ــى ذل وة عل
. جـراء خلـل يف االتـصال بـشأن التمويـل بـني الـسلطات اهلايتيـة وشـركاء ثنـائيني رئيـسيني                       من

 الــدورة ومــدهتا وتــشمل أســباب التأجيــل األخــرى تبــاين وجهــات النظــر بــشأن موعــد انعقــاد 
  .وعدد املتدربني يف الصف

أمــا فيمــا يتعلــق بنوعيــة الــشرطة الوطنيــة اهلايتيــة، فقــد أكّــد حمــاورون عــدة أن اإلدارة     - ١٩
الوســطى مــستهدفة حتديــدا مــن خــالل ختــصيص دورة تدريبيــة ملــدة ســتة أشــهر، باإلضــافة إىل   

ــرز وا    . دورات متخصــصة أخــرى  ــييت الف ــن عمل ــهاء م ــضا االنت ــد أي ــتني أُ ويع ــصديق الل ــد لت عي
وجتـدر اإلشـارة    . إطالقهما، بعدما فُقد الكثري من امللفات أثناء الزلزال، جزءا مـن خطـة التنميـة              

ــة بــ    . شأن العنــف اجلنــسي واجلنــساين علــى وجــه اخلــصوص إىل تــوفري تــدريب للــشرطة الوطني
ققــني إطــار هــذا املــشروع، يــضطلع ســتة مــن ضــباط الــشرطة التــابعني للبعثــة بتــدريب احمل     ويف

بيـد أن الـشرطة     . اهلايتيني على كيفية التحقيق يف اجلرائم اجلنـسية مـع مراعـاة املنظـور اجلنـساين               
تزال تفتقر إىل وجود خطة مالئمة للتصدي للجرائم اجلنسية، فضال عـن االفتقـار إىل                اهلايتية ال 

  .ه اجلرائمحيث ال توفر غرف خاصة للضحايا لتمكينهم من اإلبالغ عن هذ: املرافق املناسبة
وممــا يبعــث علــى القلــق الــشديد أيــضا الــنقص يف القــدرة الــذي تعــاين منــه املؤســسات   - ٢٠

وتــدل زيــارة إىل حمكمــة  . اهلايتيــة املــسؤولة عــن جوانــب أخــرى مــن جوانــب ســيادة القــانون  
قضائية يف مدينة كاب هايتيان على العديد من التحديات املرتبطة بتطبيق القانون بـصفة عادلـة                

فقد أكّد قضاة احملكمة وأعضاء النيابـة العامـة يف حـوارهم مـع البعثـة أن أوجـه عـدم                 . ييتيف ها 
املساواة يف االحتكام إىل القضاء بالغة التعقيد، مبا أن املواطن العـادي يفتقـر يف أغلـب األحيـان               

عوضـا  وأُثـريت أيـضا مـسألة اسـتعمال اللغـة الفرنـسية             . إىل املوارد اليت تتيح له االستعانة مبحام      
ورد القــضاء بــأن خــدمات الترمجــة املقدمــة كانــت كافيــة لــضمان نزاهــة    . عــن لغــة الكريــول 

ومع ذلك، أقروا بوجـود مـشاكل تتعلـق بالكفـاءة يف صـفوفهم املهنيـة، واقترحـوا                  . اإلجراءات
وأكّــد القــضاة وأعــضاء النيابــة العامــة افتقــارهم لالســتقاللية بوصــفها   . تعزيــز مدرســة القــضاة

فالقـضاة يتلقـون واليتـهم مـن الـسلطة التنفيذيـة            . رب الذي يواجه النظـام القـضائي      التحدي األك 
وخيــضعون لــسلطة وزيــر العــدل ولــيس لــسلطة احملكمــة العليــا، ممــا يــثري خمــاوف مــن تــسييس      
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وجتدر اإلشارة إىل أن السيد مارتللي أعلن، أثناء الزيارة، عن تعيني أربعة مـن القـضاة                . القضاء
غل املقاعد الشاغرة يف احملكمة العليا، وبذلك ال يتبقى سوى ترشـيح واحـد              اخلمسة املتبقني لش  

  .لقاض من قضاة احملكمة مبا ميكّنها من أداء عملها على حنو تام وسليم
شاكل الـيت تعـصف بنظـام الـسجون     وتوفرت للبعثة أيضا رؤية ثاقبـة مباشـرة بـشأن املـ        - ٢١
كاب هايتيان علـى أوجـه القـصور املتفـشية          وبرهنت زيارة ألحد السجون يف مدينة       . هاييت يف

يف سجون هاييت، من قبيل االكتظاظ الـشديد، واحلـبس االحتيـاطي املفـرط، وحـاالت الـنقص                  
ــصحية          وجتلــى . يف املــاء والغــذاء، وعــدم فــصل القاصــرين عــن البــالغني، وانعــدام النظافــة ال

وأكـد قـضاة    . بىن احملكمـة  االكتظاظ أيضا يف زنزانة االحتجاز االحتياطي الـضيقة الواقعـة يف مـ            
احملكمــة يف حــوارهم مــع البعثــة أن املــشاكل املتــصلة باالحتجــاز االحتيــاطي ختــرج عــن دائــرة    
مـــسؤوليتهم، حيـــث ينـــدرج ذلـــك يف اختـــصاص الـــشرطة الوطنيـــة اهلايتيـــة واإلدارة الوطنيـــة 

ر تـأثريا   بيد أهنم أقروا بـأن عـزوف املـواطنني عـن االنـضمام إىل هيئـات احمللفـني تـؤث                   . للسجون
والحظـت بعثـة جملـس األمـن        . سلبيا يف عقد اجللسات يف موعدها احملدد مما يفاقم مـن التـأخري            

  .بقلق بالغ عدم كفاية مرافق احملكمة وقلة املوظفني املؤهلني واملدربني
  

  احلالة اإلنسانية والتعايف من آثار الزلزال    
 اللـذين تـسبب فيهمـا الزلـزال والتقـدم           أُتيح للبعثة أن تشهد بقايا آثار الدمار والتـشرد          - ٢٢

ــو    ــشييد وإعــادة ت ــة األنقــاض وإعــادة الت ــة  . طني بعــض املــشردين احملــرز يف إزال وكــشفت جول
 برنس عن التدمري الكامل الذي حلق بعدد من املباين، مبـا يف ذلـك               - أو   -وسط مدينة بور     يف

 شـخص  ١١٩ ٠٠٠ه ويف نفس الوقت، شهد عدد املـشردين اخنفاضـا مقـدار    . القصر الرئاسي 
، واخنفـض كـذلك عـدد املواقـع اخلاصـة هبـم             ) يف املائة من إمجايل عدد املشردين      ١٩أو بنسبة   (

  .٢٠١١يونيه /منذ حزيران
ويعزى الفضل يف التقدم احملرز يف هذا الصدد، يف جزء منـه، إىل اجلهـود الكـربى الـيت                     - ٢٣

اص الـــذين يعيـــشون ألشـــخا“ إعـــادة تـــوطني”بذلتـــها حكومـــة الـــسيد مـــارتللي مـــن أجـــل  
وسـعى هـذا    . “١٦/٦”فقد أحيطت البعثـة علمـا، علـى سـبيل املثـال، بربنـامج               . املخيمات يف

الربنــامج احلكــومي الرائــد الــذي دعمتــه بعثــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف هــاييت إىل    
 حيــا ســكنيا مــن خــالل إعــادة بنــاء مــساكن حمــّسنة، وتــوفري اخلــدمات األساســية   ١٦إصــالح 

وبـالتوازي مـع ذلـك، يهـدف املـشروع إىل      . مجتمع احمللي وخلق فرص عمـل مـدّرة للـدخل    لل
 أسـرة   ٥ ٠٠٠تيسري عودة ونقل املشردين الذين يعيشون حاليـا يف سـتة خميمـات تـأوي زهـاء                  

 فيـل   بـرنس وبيتيـون  - أو -بلـديات بـور      مـن األحيـاء الـسكنية املوزعـة علـى            ١٦معيشية إىل   
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 شـخص  ٢٠ ٠٠٠ر متولـه كنـدا لنقـل    تللي أيـضا إىل مـشروع آخـ   وأشـار الـسيد مـار   . ودملـاس 
  . برنس- أو -خميم شان دي مارس الواقع يف وسط بور  من
ــة     - ٢٤ ــزال يوجــد قراب ــه ال ي ــة أن  شــخص مــن ســكان املخيمــات  ٥١٥ ٠٠٠وعلمــت البعث
 بـرنس   - أو   - مواقع يتمركز غالبيتها داخل بـور        ٧٠٧دون داخليا، يعيشيون يف     بينهم مشر  من

وزارت البعثة خميم كارادو حيـث ال يـزال سـكان املخـيم يعتمـدون علـى املـساعدات                   . أو حوهلا 
وناقش أعضاء اجمللـس مـسألة األمـن يف املخـيم           . من أجل احلصول على مقومات البقاء األساسية      

وال يـزال العنـف اجلنـسي واجلنـساين مبعـث           . ة والوطنيـة العـاملني هنـاك      مع ممثلي الشرطة الدوليـ    
وتضطلع وحدة القضايا اجلنسانية التابعة للبعثة بتدريب الـشرطة احملليـة علـى إجـراء              . قلق رئيسي 

مقابالت مع الضحايا، ونتج عن ذلك، حسبما تفيد التقـارير، حـدوث زيـادة يف عـدد املتـصلني                   
وُيعتـرب هـذا األمـر مؤشـرا     .  الوطنية والدولية لإلبالغ عـن حـاالت      من سكان املخيمات بالشرطة   

علــى تزايــد ثقــة النــاس يف اســتجابة الــسلطات ودلــيال علــى التعــاون املثمــر بــني البعثــة والــشرطة   
  .الوطنية اهلايتية

والحظ أعضاء اجمللس، الـذين تلقـوا دعـوة مـن سـكان املخـيم لزيـارة خيـامهم، مـدى             - ٢٥
نهم الحظوا أيضا ما عكسه احلفاظ على رونق املساكن مـن شـعور عميـق               ضآلة متعلقاهتم، لك  

وأحاط أعضاء اجمللـس علمـا، إثـر التحـدث مـع القيـادات النـسائية يف املخـيم بقائمـة                . بالكرامة
. طويلة من االحتياجـات مشلـت األمـن، واملـدارس، واخلـدمات الـصحية، وتـوفري فـرص العمـل                   

نـه يف حـني تـوفر البعثـة الـدعم واألمـن للـشرطة الوطنيـة                 ففيما يتعلق باألمن، الحظت النـساء أ      
ويلــزم تعزيــز وجــود الــشرطة، مبــا يف ذلــك حــول اخليــام   . اهلايتيــة، فــال أحــد يــوفر هلــن األمــن 

وتطلب النساء هياكل مدرسية حقيقية ألطفـاهلن وسـيارات إسـعاف         . املستخدمة مبثابة مدارس  
  .لنقل املرضى إىل املستشفيات

جمللس كذلك مركزا لعالج الكولريا، وهو جزء من فريق هـاييت لدراسـة             وزار أعضاء ا    - ٢٦
ساركومة كابوسي واألمخاج الناهزة، وهو يعمل جزئيا بتمويل من الصندوق العـاملي ملكافحـة       

ــا  ــة    . اإليــــدز والــــسل واملالريــ ــا لعــــالج فــــريوس نقــــص املناعــ ــز أساســ ــد أُنــــشئ املركــ وقــ
واجهــة وبــاء الكــولريا عنــدما انــدلع يف تــشرين  والــسل، لكنــه وّســع عملياتــه مل اإليــدز/البــشرية
، بلـــغ عـــدد احلـــاالت التراكميـــة ٢٠١٢ينـــاير / كـــانون الثـــاين٨ويف . ٢٠١٠أكتـــوبر /األول

 شخـصا منـذ بدايـة تفـشي         ٧ ٠١٨ حالة، يف حني أدى الوباء إىل وفـاة          ٥٢٤ ٨٦١للمصابني  
ا يف املركـز، حيـث      وميكن مالحظة اخنفاض معـدالت اإلصـابات والوفيـات املبلـغ عنـه            . املرض

أصبح هناك اآلن العديد من األسرة اخلالية املخصصة لعـالج الكـولريا، ولكـن ُيتوقـع أن ترتفـع                 
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ــا   . معــدالت اإلصــابة جمــددا يف موســم األمطــار   وُيخــشى أن تكــون خميمــات املــشردين داخلي
  .ضة بشكل خاصمعّر
 الوحــدات ويف غــضون الزيــارة، ســنحت للبعثــة كــذلك فرصــة زيــارة إحــدى قواعــد    - ٢٧

اهلندســية العــسكرية التابعــة لبعثــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف هــاييت، وأُطلعــت بعثــة    
. اجمللس على ما تقدمه هذه الوحدات مـن دعـم متواصـل لطائفـة واسـعة مـن أنـشطة االنتعـاش                     
ة وأشري يف اإلحاطة املقدمة إىل البعثة إىل أن العمل الـذي قامـت بـه مؤسـسة اهلندسـة العـسكري              

التابعة جلمهورية كوريا يف ليوغان قدمت أمثلة عن كيفية تنفيذ بعثة حتقيق االسـتقرار ملـشاريع                
ــدة،          ــان جدي ــة مب ــداد األرض إلقام ــزال، وإع ــا الزل ــيت دمره ــة ال ــاين احلكومي ــاض املب ــة أنق إزال

  .وإصالح الطرق، وحفر اآلبار، وصرف مياه األهنار والقنوات استعدادا ملوسم األمطار
  

  مية االجتماعية واالقتصاديةالتن    
فهـاييت حتتـل    .  االقتصادية تشكل بواعث قلق رئيـسية      -ما فتئت األوضاع االجتماعية       - ٢٨

ويعـيش ثالثـة   .  بلـدا يف تـصنيف الـدليل القياسـي للتنميـة البـشرية       ١٨٧ مـن أصـل      ١٥٨املرتبة  
الكتفـاء بأقـل    أرباع السكان بأقل من دوالرين يوميا، يف حني يضطر حنو نصف الـسكان إىل ا              

ومـن البـّين أن معـدل الفقـر هـذا عنـصر مـؤثر يف اسـتقرار هـاييت علـى املـدى                . من دوالر يوميا  
ويؤكد العديد من اجلهات اهلايتية، ال سيما على املـستوى احمللـي، أمهيـة الـدور الـذي                  . الطويل

د شـدد   وعلـى وجـه اخلـصوص، فقـ       . تؤديه مساعدة اجملتمع الدويل إلعادة بنـاء هـاييت وتنميتـها          
أعضاء السلطة التشريعية، أثناء الزيـارة الـيت قامـت هبـا البعثـة إىل الربملـان، علـى ضـرورة زيـادة                       
املساعدات الدولية والتمويل املقدم من اجلهات املاحنة، على الرغم مما أبلغ بـه الربملـانيون البعثـة      

  .ى حنو كافمن أن املساعدة الدولية احلالية ال تراعي الرغبات الوطنية اهلايتية عل
ويف املقابــل، حــرص الــرئيس مــارتللي وفريقــه علــى تــرويج صــورة جديــدة عــن هــاييت    - ٢٩

ــارتللي املتنـــدى   . جلـــذب املـــستثمرين األجانـــب  ــرئيس مـ ــايل، حـــضر الـ ــام احلـ ويف أوائـــل العـ
االقتصادي العاملي يف دافوس، ولدى عودته، أطلق مشروعا يهـدف إىل تقلـيص الوقـت الـالزم              

ومـن املتوقـع أن يـوفر جممـع     .  أيـام ١٠ أيـام إىل   ١٠٥التجارية يف هـاييت مـن       لتسجيل األعمال   
ولكــن رغــم هــذه اخلطــوات .  وظيفــة٦٠ ٠٠٠كــاراكول الــصناعي الواقــع يف كــاب هايتيــان 

اإلجيابية، الحظـت البعثـة أن احلكومـة تتقـدم بـبطء يف تقـدمي اقتراحـات إىل الـسلطة التـشريعية                      
ع األعمال أو بلورة استراتيجية واضحة إلزالـة املعوقـات          بشأن إدخال إصالحات مالئمة لقطا    

اهليكلية اخلاصة باالستثمار وخلق فرص العمل مثل عدم وجود نظام لتنظيم تـسجيل األراضـي               
ويشكل الضعف العام الذي يسود مؤسسات سـيادة القـانون يف هـاييت عائقـا               . وحقوق امللكية 

  .أمام االستثمار األجنيب
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 مارتللي يف برناجمه على اجلانـب املتعلـق باألعمـال، فإنـه سـلّم أيـضا                 وفيما شدد السيد    - ٣٠
بأن دولة هاييت حتتاج إىل إجياد ُسبل ملعاجلـة مـشكلة التـهميش االجتمـاعي واالقتـصادي الـذي                   

ــسكان     ــن ال ــة كــبرية م ــه فئ ــاين من ــدابري      . تع ــزم اختــاذ بعــض الت ــه يعت ــس بأن ــغ أعــضاء اجملل وأبل
 مليـون طفـل، باإلضـافة إىل وضـع     ١,١م اجملـاين ملـا يبلـغ عـددهم     االجتماعية، مثل توفري التعلـي  

وقـال أيـضا أنـه      . نظام قسائم لألمهات يتيح هلن احلـصول علـى مـواد غذائيـة وتطعـيم أطفـاهلن                
. يرغــب يف تقــدمي قـــروض للفقــراء، وكـــذلك حتــويالت نقديــة باســـتعمال اهلواتــف اخللويـــة      

ولكـن  . نظام للضمان االجتمـاعي يف هـاييت      وباإلضافة إىل ذلك، تدرس احلكومة كيفية تطوير        
  .ال تزال هذه التدابري يف مرحلة االقتراح

  
  دور بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت    

مواجهــة الوضــع يف أعقــاب عــن التركيــز علــى ل جهــود األمــم املتحــدة مــع بــدء حتــّو  - ٣١
تقرار يف هـاييت طاقاهتـا بـشكل متزايـد          مم املتحدة لتحقيق االس   األالزلزال مباشرة، وجَّهت بعثة     

حنــو تعزيــز التعــاون بــني فرعــي احلكومــة وتقويــة قــدرة املؤســسات العامــة ومؤســسات اجملتمــع  
ورحبــت البعثــة بــاجلهود املــستمرة للحكومــة . املــدين اهلايتيــة علــى املــستويني املركــزي واحمللــي 

مـن شـأنه    يكـون   املـشتركة   والشركاء الدوليني مـن أجـل التوصـل إىل اتفـاق علـى املـسؤوليات                
مـن القيـادة الكاملـة      البلـد   يشكِّل أساسا للتعاون املنتظم يف جمال بناء املؤسـسات مبـا ُيمكِّـن               أن

  .والفعالة لإلنعاش االقتصادي واالجتماعي هلاييت وتطوير مؤسسات سيادة القانون الناجعة
اسـعة النطـاق الـيت وّجهتـها     االنتقـادات الو بعثـة اجمللـس   كـبريا لـدى    اًأثار قلقكان مما   و  - ٣٢

بعثــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف هــاييت فيمــا يتعلــق إىل احملــاورين جمموعــة كــبرية مــن 
ــاء الكــولريا وادعــاءات االســتغالل نــشر بــدورها املزعــوم يف  ــهاك اجلنــسيني ملــواطنني  وب  واالنت

وقــد عبَّــر أعــضاء . اييت هــهــاييت علــى يــد أفــراد بعثــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف مــن
ــذه         يف ــاط إزاء ه ــدين عــن الغــضب واإلحب ــع امل ــضاء يف اجملتم ــة، وأع ــان، وســلطات حملي الربمل

اه أعــضاء اجمللــس رد الفعــل األكثــر إجيابيــة الــذي تلقّــمــدة االنتقــادات قابلــها بيــد أن . القــضايا
 بــشأن خيمــاتين املممــثلني عــن الــشرطة الوطنيــة اهلايتيــة، واجملتمــع املــدين، وأفــراد مــن قــاط مــن

تفاعالهتم على مستوى العمل مع أفراد بعثة األمم املتحدة لتحقيـق االسـتقرار يف هـاييت، سـواء                  
  .عن طريق التوجيه والتدريب أو من خالل اخلدمات املقدمة

لـسلطات اهلايتيـة مـن أجـل        الـيت تبـذهلا ا    اجلهـود املتواصـلة     تشري البعثـة إىل     وأخريا، وإذ     - ٣٣
الـسيد مـارتللي    بـدواعي القلـق الـيت أعـرب عنـها         فإهنـا حتـيط علمـاً     األجـنيب،   جذب االسـتثمار    

بشأن الصياغة احلالية لقرارات اجمللس املتعلقة ببعثة األمم املتحدة لتحقيق االسـتقرار يف هـاييت،               
 يهــدد الــسالم واألمــن الـــدوليني    احلالــة يف هــاييت ال تــزال تـــشكل خطــرا    ”والــيت تــذكر أن   
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، )٢٠١٠ (١٩٩٤، و )٢٠١١ (٢٠١٢علــى ســبيل املثــال، القــرارات    انظــر،  (“املنطقــة يف
  )).٢٠٠٩ (١٨٩٢ و
  

  مالحظات  -ثالثا   
يف هـاييت   نتخابات والنقل الـسلمي للـسلطة مـن حكومـة منتخبـة إىل أخـرى                الكانت ا   - ٣٤

ذا اإلجنــاز هلــويــثين اجمللــس علــى حكومــة وشــعب هــاييت .  أساســيا بــارزا يف تــاريخ البلــدمعلمــاً
بـني الفـرعني    فيمـا    يف أحيان كـثرية   العالقات  تعسُّر  إزاء  نا ال نزال نشعر بالقلق       بيد أن  .التارخيي

نـشجع مجيـع القـادة الـسياسيني اهلـايتيني علـى            إننـا   و.  وداخلهما التنفيذي والتشريعي للحكومة  
ــى      ــق عل ــروح مــن التواف ــا ب ــا والعمــل مع ــاهتم جانب ــة خالف  مواجهــة التحــديات الكــربى،  تنحي

قيق التقدم يف اإلنعاش والتنمية من أجـل إدرار مكاسـب حقيقيـة لـصاحل الـشعب               ذلك حت  يف مبا
اهلــاييت، وإجــراء االنتخابــات الواجبــة، وإمتــام اإلصــالحات الدســتورية الالزمــة، وتقويــة ســيادة 

  .القانون، ومحاية حقوق اإلنسان
 وبـــةالنتخابـــات التـــشريعية اجلزئيـــة املطللـــشروع يف اوســـيكون بـــدء االســـتعدادات ل  - ٣٥

، مبا يف ذلك عن طريق إنشاء جملس انتخايب حيظى باملصداقية، مبثابة خطـوة              واالنتخابات احمللية 
ويثين اجمللـس علـى الـدعم الـذي قدمتـه بعثـة األمـم               . هاييتيف  دميقراطية  المقبلة هامة حنو تعزيز     

كـد جمــددا  املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف هـاييت للعمليـات االنتخابيـة يف هـاييت حـىت اآلن، ويؤ        
  .استعداد اجملتمع الدويل للمساعدة يف العملية االنتخابية مثلما فعل يف املاضي

مبــا ميكِّنــها  أمهيــة إمتــام إصــالح وتقويــة الــشرطة الوطنيــة اهلايتيــة تأكيــداجمللــس ويكــرر   - ٣٦
املسؤولية الكاملة عن أمن البلد، مبـا يف ذلـك التوصـل إىل اتفـاق بـني مجيـع أصـحاب           تولِّي   من
  .ملصلحة بشأن حجم القوات الالزم هلذا الغرضا

ــام  لتقــارير تر ااتــوويــساور القلــق أعــضاء اجمللــس إزاء    - ٣٧ ــراد عــسكريني الــيت تفيــد بقي أف
وينبغـي أن يكـون     . معـسكرات التـدريب الـسابقة يف بعـض املنـاطق          بـاحتالل   سابقني مسلحني   

ة شـفافة تتـضمن املبـادئ األساسـية         أي قرار بإعادة إنشاء القوات املسلحة اهلايتيـة نتيجـة لعمليـ           
  .للمساءلة الدميقراطية واملراقبة املدنية

التحــديات الــيت تواجههــا هــاييت يف بنــاء     علــى مباشــرة بــصورة اجمللــس قــد أطلــع  و  - ٣٨
إننـا  و. مؤسسات حيوية يف جمال سيادة القانون، مبا يف ذلك الشرطة والقضاء ونظـام الـسجون              

ــى مــضا    ــادة اهلــايتيني عل ــشجع الق ــشاء    ن ــانون، وإن ــة ســيادة الق ــة إىل تقوي عفة جهــودهم الرامي
وُتعد هذه اخلطوات ضـرورية جللـب       . مؤسسات دولة أكثر مصداقية، وإصالح النظام القانوين      

  .بأسرهي لبناء مستقبل أكثر رخاًء لشعبها ـتياالستثمار األجنيب الذي حتتاجه ها
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من الزلزال املدمر الـذي     هود للتعايف   ما بذلته من ج    كبريا يف    أحرزت هاييت تقدماً  قد  و  - ٣٩
ويثين اجمللس علـى اجلهـود البطوليـة الـيت بـذهلا الكـثري جـدا                . ٢٠١٠يناير  /وقع يف كانون الثاين   

جهــود رأينــا نتائجهــا يف الكــثري    مــن اهلــايتيني وشــركائهم الــدوليني يف هــذا الــصدد، وهــي       
  . بكثريبيد أن احلاجة قائمة إىل عمل أكرب. األماكن اليت زرناها من
والحظ أعضاء اجمللس أنه بينما يقر الكثري من اهلايتيني بأن بعثة األمم املتحدة لتحقيـق                 - ٤٠

ال تـزال تـساورهم بـشأن بعـض         بواعث قلق شديد    االستقرار يف هاييت تضطلع بدور هام، فإن        
أن جوانب البعثة، مبـا يف ذلـك ادعـاءات االسـتغالل واالنتـهاك اجلنـسيني، والـدعاوى القائلـة بـ                    

وتــشدد البعثــة علــى أمهيــة اإلنفــاذ الــصارم . أفــراد األمــم املتحــدة قــد جلبــوا الكــولريا إىل هــاييت
طالقــا إزاء أعمــال االســتغالل واالنتــهاك  إ الــيت تقــضي بعــدم التــسامح  لــسياسة األمــم املتحــدة

ــة مثــول أي موظــف مــسؤول عــن هــذا     اجلنــسيني ــة إجــراء حتقيــق شــامل وكفال ، وتؤكــد أمهي
  .أمام العدالةن الشائالسلوك 

مــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار  بعثــة األالــيت تبــذهلا قيــادة هــود اجلويــثين اجمللــس علــى   - ٤١
 ٢٠١٢  جملــس األمــن هــاييت مــن أجــل إجنــاز اإلهنــاء التــدرجيي املــنظم الــذي طلبــه قــرار         يف
وهــذه خطــوة هامــة ســيكون مــن شــأهنا كفالــة اختــاذ بعثــة األمــم املتحــدة لتحقيــق    ). ٢٠١١(

ــاييتاالســ ــالزم ملعاجلــة التحــديات   تقرار يف ه ــشكل ال ــيت ال ــاييت ال ــا ه ــه يظــل   .  تواجهه ــد أن بي
األمهية مبكان، بينما تتخذ بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت خطوات إضـافية،               من

. مـن وسـيادة القـانون     األأن تكون املؤسسات اهلايتية قادرة على االضطالع مبسؤولية أكرب عن           
جمللس إىل أمهية ختطيط بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هـاييت لإلهنـاء التـدرجيي          ويشري ا 

  .وإعادة التشكيل يف املستقبل، مع توايل إحراز تقدم يف بناء قدرة الشرطة الوطنية اهلايتية
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   األولاملرفق
  

  اختصاصات بعثة جملس األمن إىل هاييت    
  

  : اختصاصات البعثة فيما يليتتمثل  
كومــة هــاييت وشــعبها مــن أجــل  إعــادة تأكيــد مواصــلة دعــم جملــس األمــن حل   )أ(  
االنتعـــاش والتنميـــة بنـــاء بلـــدهم، وتوطيـــد الـــسالم والدميقراطيـــة واالســـتقرار وتعزيـــز   إعـــادة

الزلـزال املأسـاوي الـذي      االعتـراف بـأن هـاييت قـد خطـت خطـوات كـبرية منـذ                  املستدامة، مع 
ــاير /كــانون الثــاين ١٢ يف وقــع ــسانية    ٢٠١٠ين ــة وإن ــها مــا زالــت تواجــه حتــديات أمني ، ولكن

  ؛كبرية وتنموية
 ٢٠١٢تقييم مدى تنفيذ قرارات جملـس األمـن ذات الـصلة وال سـيما القـرار                   )ب(  

 مبــساعدة مــن اجملتمــع الــدويل،  ، واســتعراض التقــدم الــذي أحرزتــه حكومــة هــاييت،  )٢٠١١(
، يف التـصدي للتحـديات   )البعثـة ( يف هـاييت  سيما من بعثة األمم املتحدة لتحقيق االسـتقرار        وال

املترابطة يف جمايل االستقرار واألمن، مبا يف ذلك تعزيز سيادة القانون ومحايـة املـدنيني؛ والتنميـة       
ت؛ وإدارة االقتــصادية واالجتماعيــة؛ واإلصــالح املؤســسي واحلوكمــة، مبــا يف ذلــك االنتخابــا  

  ؛احلدود؛ وحقوق اإلنسان
أييد القوي للبعثة واملمثل اخلاص لألمـني العـام وللجهـود الـيت             اإلعراب عن الت    )ج(  

يبذالهنا لتحسني االستقرار واحلوكمـة يف هـاييت، وهتيئـة الظـروف املؤاتيـة لألمـن وإعـادة البنـاء                    
  ؛والتنمية يف هاييت

تقييم اجلهود املبذولة حاليا لتعزيز الشرطة الوطنية اهلايتيـة وممارسـة الـسلطات               )د(  
رة متزايدة ملسؤوليات الدولة اهلايتية عن احلفاظ على االسـتقرار واألمـن يف البلـد،          الوطنية بصو 

والنظر يف اجلهـود الـيت تبـذهلا البعثـة لزيـادة التنـسيق مـع الـشرطة الوطنيـة اهلايتيـة وتعزيـز قـدرة                     
الشرطة الوطنيـة اهلايتيـة مـن أجـل متكينـها مـن االضـطالع باملـسؤولية الكاملـة عـن احتياجـات                      

يف هاييت، والتأكيد على أمهية تـوفري التمويـل الكـايف للـشرطة الوطنيـة اهلايتيـة، وتـشجيع                   األمن  
حكومة هـاييت علـى االسـتفادة مـن الـدعم الـذي يقدمـه اجملتمـع الـدويل لـضمان األمـن الكـايف                         

وتقييم مجيع جوانب اهلياكل اخلاصة بسيادة القانون واهلياكل األمنيـة واملتـصلة          . للشعب اهلاييت 
  البلد؛ن يف باألم

  



S/2012/534  
 

12-41642 15 
 

التأكيــد جمــددا علــى أمهيــة بــذل جهــود مطــردة فوريــة ويف األجلــني املتوســط     )هـ(  
والطويل لتقدمي الدعم إلعادة بنـاء هـاييت، وتوطيـد الدميقراطيـة والـسالم واالسـتقرار، وضـمان                  

ية محاية حقوق اإلنسان، وتعزيز التنمية املـستدامة، مـع األخـذ يف االعتبـار أن امللكيـة واملـسؤول          
  ؛الرئيسية تعودان لشعب هاييت وحكومتها

ــى طريـــق اال    )و(   ــرز علـ ــدم احملـ ــيم التقـ ــشة ذلـــك   تقيـ ــزال ومناقـ ــن الزلـ ــاش مـ نتعـ
حكومة هاييت، مبا يف ذلك جممل احلالة اإلنسانية، وإزالـة األنقـاض، وإعـادة بنـاء املـساكن،         مع

ى األمــن واالســتقرار وإعــادة تــشييد اهلياكــل األساســية احليويــة، وتقيــيم أثــر هــذه اجلهــود علــ   
والتنمية؛ وتقييم قدرة حكومة هاييت والقطاع اخلاص على تنفيذ أعمال اهلندسة املدنية وإعـادة              
البناء، مبا يف ذلك التشاور مع حكومة هاييت بـشأن كيفيـة زيـادة القـدرة حبيـث ميكّـن اهلـايتيني                      

  ؛من أداء دور أوسع نطاقا يف إعادة البناء
هـــود الـــيت تبـــذهلا حكومـــة هـــاييت، بـــدعم مـــن البعثـــة  اســـتعراض وتقيـــيم اجل  )ز(  

وبالتعاون مع الدول األعضاء، ملواجهة التحديات يف جمال األمن، مبا يف ذلـك التهديـدات الـيت                 
يواجهها املشردون داخليـا والفئـات الـضعيفة األخـرى، والعنـف اجلنـسي واجلنـساين، واالجتـار          

  ؛طة اإلجرامية األخرىألسلحة، واألنشغري املشروع عرب احلدود باألشخاص واملخدرات وا
حث مجيع اجلهات الفاعلة السياسية املعنية يف هـاييت، وال سـيما يف الـسلطتني                 )ح(  

التنفيذية والتشريعية، على الشروع يف حوار فعـال مـن أجـل التوصـل إىل اتفـاق سياسـي يـضع                   
يـات هـاييت يف األمـن       جدول أعمال حمددا موحدا إلحراز تقدم يف اجملاالت الرئيسية، مثـل أولو           

وامليزانية واإلنعاش والتنمية، ويف االنتخابات وإصالح النظام االنتخـايب، مبـا يف ذلـك مـشاركة                
  ؛ة وإجناز عملية اإلصالح الدستورياملرأة يف العملية االنتخابي

اســــتعراض التقــــدم احملــــرز حــــىت اآلن، وتقيــــيم حالــــة التخطــــيط والتنفيــــذ    )ط(  
  ؛نتخابات اإلدارة احمللية املقبلةلالنتخابات التشريعية وا

التأكيد على أمهية االلتزامات املتبادلة املتفق عليها بني اجملتمع الـدويل وهـاييت،            )ي(  
  ؛بناءالواإلعراب عن أمهية تنفيذ مجيع التعهدات املتعلقة بدعم إعادة 

مـن  قييم ما تنطوي عليه التحديات الصحية اليت تواجهها هاييت من تأثري يف أ             ت  )ك(  
ــة،      ــذهلا منظومــة األمــم املتحــدة، وال ســيما البعث ــبالد واســتقرارها والنظــر يف اجلهــود الــيت تب ال

  ؛ معاجلة القضايا الصحية املستجدةملساعدة حكومة هاييت على
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التأكيد على أمهية امتثال مجيع أفراد البعثة امتثاال تامـا لـسياسة األمـم املتحـدة                  )ل(  
 اجلنسيني وتقيـيم اخلطـوات املتخـذة        واالنتهاك إزاء االستغالل    اليت تقضي بعدم التسامح إطالقا    

  ؛لتنفيذ هذه السياسة
األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هـاييت       استعراض التقدم الذي أحرزته بعثة        )م(  

، وتقيــيم التخطــيط )٢٠١١ (٢٠١٢يف جمــال تنفيــذ خفــض قــوام القــوة املــأذون بــه يف القــرار  
ملكيـة هـاييت ألنـشطة األمـن وإعـادة البنـاء، ودراسـة إمكانيـة إجـراء             الرامي إىل تـشجيع زيـادة       

ــة اســتنادا إىل حتــسن ا    ــوة البعث ــشكيلة ق ــا علــى األرض،   تعــديالت علــى ت لوضــع األمــين عموم
ــع ــدة        م ــة املتزاي ــى االســتقرار واألمــن، والتنمي ــسياسي عل ــع االجتمــاعي وال ــأثري الواق ــاة ت مراع

 ممارسـة  زيـادة التعزيـز اجلـاري للـشرطة الوطنيـة اهلايتيـة، و      لقدرات الدولة اهلايتيـة، مبـا يف ذلـك          
  .السلطات الوطنية ملسؤوليتها عن احلفاظ على االستقرار واألمن
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  املرفق الثاين
  

  جدول اجتماعات بعثة جملس األمن إىل هاييت    
    
  ٢٠١٢فرباير /شباط ١٣، ثننياال
   من نيويورك برنس- أو -بور الوصول إىل      ٣٠/١٥
   صحفيمؤمتر     ٤٥/١٥
  اجتماع مع املمثل اخلاص لألمني العام     ١٥/١٦
  غاري كونيلاجتماع وحفل عشاء يستضيفه رئيس الوزراء      ٠٠/١٩
  

  ٢٠١٢فرباير /شباط ١٤، الثالثاء
   برنس- أو -التنقل عرب بور       ٠٠/٨
  الربملانينياجتماع مع       ٠٠/٩
  ناسيونال فورإحاطة من العسكريني يف املعسكر العسكري يف      ٣٠/١٠
  مرياغوانالسفر إىل      ٢٠/١٢
ــم املتحــدة           ٥٠/١٢ ــع شــرطة األم ــشطة م ــوان واالضــطالع بأن ــارة مرياغ  /زي

  لشرطة الوطنية اهلايتيةا
  درة مريغوانمغا     ٥٠/١٣
ــول إىل      ١٥/١٤ ــع مهندســـــني   ليوغـــــانالوصـــ ــطالع بأنـــــشطة مـــ    واالضـــ

  كوريا من مجهورية
  مغادرة ليوغان     ٤٥/١٦
  برنس - أو -بور ل إىل الوصو     ٠٠/١٧
  يلميشيل مارتلاجتماع مع الرئيس      ٣٠/١٧
  حفل استقبال يستضيفه املمثل اخلاص لألمني العام     ٠٠/٢٠
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  ٢٠١٢فرباير /شباط ١٥، األربعاء
  ان برنس إىل كاب هايتي- أو -مغادرة بور       ٢٠/٨
   وإجراء زيارات يف البلدةانالوصول إىل كاب هايتي      ٥٠/٩
  لسفر إىل املوقع الصناعي يف كاراكولا     ٠٠/١٢
  الوصول إىل كاراكول وزيارة املوقع     ٢٠/١٢
  مغادرة كاراكول     ٤٥/١٢
  العسكرية  برنس وتناول الغداء مع الوحدات- أو -الوصول إىل بور      ٣٠/١٣
  ٣٣لماس يدمركز شرطة إحاطة من أفراد الشرطة يف      ١٥/١٥
 مـساء إىل نيويـورك      ١٠/١٦رة يف الـساعة     االنتقال إىل املطار واملغـاد         ١٠/١٦

  بالنسبة إىل جزء من الوفد
  

  ٢٠١٢فرباير /شباط ١٦، اخلميس
   برنس- أو -زيارة أكادميية الشرطة يف بور       ٤٠/٨
   برنس- أو -زيارة معسكر النازحني داخليا يف بور       ٣٠/٩
   برنس- أو -زيارة مركز معاجلة الكولريا يف بور      ٣٠/١١
  اول الغداء مع مجاعات اجملتمع املدينتن     ٠٠/١٣
  مؤمتر صحفي     ٣٠/١٤
   بالنسبة لبقية الوفد إىل نيويورك برنس- أو -بور مغادرة      ١٠/١٦
  
  


	تقرير بعثة مجلس الأمن إلى هايتي،
	13-16 شباط/فبراير 2012
	أولا - مقدمة
	1 - في رسالة مؤرخة 19 كانون الثاني/يناير 2012، أبلغ رئيس مجلس الأمن الأمين العام بأن أعضاء مجلس الأمن قرروا إيفاد بعثة إلى هايتي في الفترة من 13 إلى 16 شباط/ فبراير 2012. ورأست البعثة سوزان إ. رايس، الممثلة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، وكانت مشكَّلة على النحو التالي:
	الاتحاد الروسي  (نيكيتا ي. زوكوف، نائب الممثل الدائم)
	أذربيجان  (أغشين مهدييف، الممثل الدائم)
	ألمانيا   (كريستوف إريك، الوزير المفوض)
	باكستان  (رضا بشير تارار، نائب الممثل الدائم)
	البرتغال   (خوسيه فيليبيه مورايس كابرال، الممثل الدائم)
	توغو   (كودجو مينان، الممثل الدائم)
	جنوب أفريقيا  (باسو سانغو، الممثل الدائم)
	غواتيمالا  (غيرت روزنتال، الممثل الدائم)
	فرنسا   (جيرار آرو، الممثل الدائم)
	كولومبيا   (نستور أوسوريو، الممثل الدائم)
	المغرب   (محمد لوليشكي، الممثل الدائم)
	الهند    (هارديب سينغ بوري، الممثل الدائم)
	المملكة المتحدة لبريطانيا
	العظمى وأيرلندا الشمالية  (فيليب بارهام، نائب الممثل الدائم)
	الولايات المتحدة الأمريكية (سوزان رايس، الممثلة الدائمة، رئيسة البعثة)
	ولم يتمكن ممثل الصين من الانضمام إلى البعثة.
	2 - والغرض الرئيسي للبعثة، حسبما ورد في اختصاصاتها، هو إعادة تأكيد التزام مجلس الأمن بمساعدة حكومة هايتي وشعبها من أجل إعادة بناء بلدهم، وتوطيد السلام والديمقراطية والاستقرار وتعزيز الانتعاش والتنمية المستدامة، مع الاعتراف بأن هايتي قد خطت خطوات كبيرة منذ الزلزال المأساوي الذي وقع في 12 كانون الثاني/يناير 2010، ولكنها ما زالت تواجه تحديات أمنية وإنسانية وإنمائية كبيرة. وأعربت البعثة أيضا عن رغبتها في الإعراب عن التأييد القوي لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي وتقييم ما أحرزته من تقدم في تنفيذ ولايتها.
	3 - وكانت تلك هي الزيارة الثالثة التي قام بها المجلس إلى هايتي منذ إنشاء بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي في عام 2004، حيث سبقتها زيارتان في نيسان/أبريل 2005 وآذار/مارس 2009. وترد اختصاصات البعثة، التي ووفق عليها في 6 شباط/فبراير 2012، وبرنامج عملها، في المرفقين الأول والثاني لهذا التقرير.
	4 - وقد غادرت البعثة نيويورك في 13 شباط/فبراير وعادت في 16 شباط/فبراير. والتقت البعثة رئيس هايتي، ميشيل جوزيف مارتللي، ورئيس الوزراء غاري كونيل، ووزير الخارجية لوران لاموث، ووزير العدل والأمن العام بيير ميشيل بروناش، ووزير الداخلية ثييري مايار - بول، وعددا آخر من كبار المسؤولين بالحكومة؛ ورئيس مجلس النواب وأعضاء برلمانيين آخرين؛ وممثلين للمجتمع المدني؛ ومسؤولين محليين من مقاطعة نيبس والمقاطعة الشمالية. والتقت البعثة أيضا كبار المسؤولين في بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي، بمن فيهم ماريانو فرنانديس، الممثل الخاص للأمين العام في هايتي، واللواء لويز راموس، قائد القوة، ومارك تارديف، مفوض الشرطة.
	5 - وزارت البعثة بور - أو - برنس، وميراغوان (مقاطعة نيبس)، وليوغان (المقاطعة الغربية)، وكاب - هايتيان (المقاطعة الشمالية)، ومنطقة كاراكول الصناعية (مقاطعةشمال - شرق). وزارت البعثة أيضا مختلف المرافق العسكرية ومرافق الشرطة التابعة لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي، بما في ذلك مركز الشرطة 33 في ديلماس، ومخيم السكان المشردين داخليا في كارادو، ومركز لعلاج الكوليرا في بور - أو - برنس.
	ثانيا - المسائل الرئيسية
	الحالة الأمنية عموما
	6 - مع أن الحالة الأمنية في هايتي ظلت مستقرة عموما، وإن كانت هشة، كما توارى العنف السياسي إلى حد كبير، لاحظت البعثة استمرار وقوع حوادث العنف من وقت لآخر، بما في ذلك المظاهرات المتسمة بالعنف وحوادث إطلاق النار التي تستعمل فيها الأسلحة الصغيرة، والعنف الجنسي والجنساني وطائفة أخرى من الجرائم. ولا تزال حوادث الاضطرابات المدنية مرتبطة أساسا بعدم وضوح الرؤية السياسية وبالمظالم الاجتماعية - الاقتصادية. وفي ضوء استمرار التوترات السياسية المبينة أدناه، لا يستبعد حدوث تزايد في أعمال العنف التي تتم بدوافع سياسية. وفي أثناء الزيارة التي قامت بها بعثة المجلس، وقع عدد من المظاهرات المدنية المتفرقة والمحدودة وبدا أنه تحدَّد موعدها ليتزامن مع زيارة البعثة. وركزت هذه المظاهرات على ادعاءات بوقائع سوء سلوك من جانب أفراد بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي، وعلى ادعاءات زعمت بأن وحدات بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي وراء انتشار الكوليرا في هايتي. ولم تسفر المظاهرات عن وقوع أي حوادث.
	7 - وواصل العنصر العسكري في بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي القيام بدوره في الحفاظ على الأمن والاستقرار عموما في مراحل شتى، بما في ذلك أثناء العملية الانتخابية. وقام العنصر بدور ناشط في مختلف عمليات مكافحة الجريمة مثل عملية الأمل (Operation Hope) في بور - أو - برنس، التي نفذت في تشرين الأول/أكتوبر 2011 بالاشتراك مع الشرطة الوطنية الهايتية وعنصر الشرطة بالبعثة. وأبلغ محاورون من هايتي ومن بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي تحدثت معهم بعثة مجلس الأمن أبلغوا البعثة أن العمليات الأمنية المشتركة التي تم القيام بها مؤخرا برهنت على حدوث تحسن في مستوى التكامل بين الشرطة الوطنية الهايتية وعنصر الشرطة والعنصر العسكري التابعين لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي. وفي هذا الصدد، لاحظت بعثة مجلس الأمن أن عنصر الشرطة والعنصر العسكري التابعين لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي قد أرسيا التدابير اللازمة لضمان قيادة الشرطة الهايتية لأي عمليات مشتركة. وقد اجتمعت بعثة مجلس الأمن مع رؤساء الوحدات العسكرية.
	8 - وبفضل استمرار حالة الاستقرار، وبخاصة في بعض أجزاء هايتي، تمكنت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي من الشروع في انسحاب جزئي للطفرة التي طرأت على العنصر العسكري وعنصر الشرطة في الفترة التي أعقبت الزلزال. وتولت وحدات الشرطة المشكلة بالبعثة مسؤوليات أمنية متزايدة في أعقاب عمليات الانسحاب تلك. وأثناء الزيارة التي قامت بها البعثة إلى ميراغوان، تم إطلاعها على عمليات نقل المسؤولية من القوات العسكرية الأوروغوية إلى وحدة مشكَّلة من الشرطة البنغلاديشية، وشهدت فعالية هذه العمليات. وعلى وجه العموم، أعربت الوحدة المحلية للشرطة الوطنية الهايتية عن رضائها بشراكتها الجديدة مع وحدة الشرطة المشكلة. ولاحظت البعثة أن نقل المسؤولية من قوات عسكرية دولية إلى قوات شرطة دولية يطرح احتمالات بزيادة إمكانات التعاون. بيد أن البعثة لاحظت أن قدرات حاسمة، لا سيما في مجال مكافحة الشغب لا يزال يعوزها التطوير وأن وجود الشرطة الوطنية الهايتية لا يزال غير كاف، مما يستلزم استمرار الدعم في هذا الصدد. وقامت الشرطة الوطنية الهايتية ووحدة الشرطة المشكلة البنغلاديشية بتزويد البعثة ببيان عملي عن العمليات المشتركة لمكافحة الشغب.
	9 - ورغم ما يطرأ من تحسن بطيء على أداء الشرطة الوطنية الهايتية، لاحظت البعثة أنها تفتقر كمَّا ونوعاً إلى الأفراد اللازمين لتمكينها من تولي مسؤوليتها الكاملة عن الأمن الداخلي. وقد زاد من تحسن قدرة قوة الشرطة الهايتية، التي تبلغ حاليا قرابة 000 10 ضابط، تخرُّج الدفعة الثانية والعشرين من الضباط في أيار/مايو 2011. بيد أن وتيرة التجنيد والفرز والتدريب لم تكن مرضية. وأُبلغت البعثة بأن بدء تدريب الدفعة التالية من الطلاب العسكريين تأخر نتيجة للعجز في التمويل وغير ذلك من العوائق الإدارية. واستمعت البعثة إلى روايات تفيد بأن البطء في تطوير الشرطة الهايتية بأكثر مما كان متوقعا يطرح مخاطر بتعزيز الفكرة التي تروج لها بعض القطاعات في هايتي بقرب إنشاء جيش وطني.
	10 - وأظهرت الحالة الأمنية في مخيمات المشردين داخليا بعض علامات التحسن. ويحتفظ عنصر الشرطة التابع لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي، الذي يتقاسم موقعه مع الشرطة الوطنية الهايتية، بوجود أمني على مدار الساعة كما يقوم بدوريات فاعلة في سبعة من المخيمات عالية الخطورة، كما يتناوبان الدوريات يوميا في قرابة 150 مما يطلق عليها المخيمات ”غير الدائمة“. ويسهل وجود أفراد بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي تسجيل شكاوى ومظالم المقيمين في تلك المخيمات. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال تسود حوادث العنف الجنسي والجنساني، ولا تزال هناك نساء كثيرات لا تشعرن بالأمن في المخيمات وعلى الرغم من تزايد عمليات الإبلاغ عن هذه الجرائم، لا يزال هذا الإبلاغ ناقصا.
	الحالة السياسية
	11 - وجد أعضاء مجلس الأمن أن الحالة السياسية الراهنة تبعث على الانزعاج، لما تتسم به من فشل في الأداء داخل الفرع التنفيذي وانقسام شديد بينه وبين البرلمان. وعلى الرغم من الإنجاز الهام الذي كلل بالنجاح عملية نقل السلطة من رئيس منتخب ديمقراطيا إلى رئيس آخر من المعارضة في عام 2011، لا يزال يشوب الحالة توترات متزايدة بين الفرعين التنفيذي والتشريعي للحكومة، اللذين فشلا حتى الآن في إقامة علاقة بنّاءة.
	12 - وعلى وجه الخصوص، فإنه منذ تولي الرئيس مهام منصبه في أيار/مايو 2011، ورئيس الوزراء في تشرين الأول/أكتوبر 2011، لم تشرع السلطتان الجديدتان في العملية المؤدية إلى إجراء الانتخابات المحلية وانتخابات مجلس الشيوخ التي تأخرت كثيرا. كما لم تفصح الحكومة عن نواياها في ما يتعلق بحسم الجدل الذي لا يزال محتدما حول إعلان التعديلات الدستورية. وأخيرا، وبعد مرور أربعة أشهر على بداية سنة الميزانية، فإن البرلمان لم يبدأ بعد مناقشة ميزانية الدولة أو التصديق عليها. 
	13 - وفي أثناء الاجتماع الذي عقد مع أعضاء البرلمان، تبدَّى الطابع المشحون للعلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وشكا أعضاء البرلمان بمرارة من عدم الرغبة المتعمدة من جانب رئيس الجمهورية في التعاون مع البرلمان، وأعربوا صراحة عن خشيتهم من خطر أن تفقد هايتي ما حققته من مكاسب ديمقراطية في السنوات الأخيرة. وأكد أعضاء البرلمان على أن عدم إصدار تشريعات هناك حاجة ماسة إليها إنما يعزى إلى عدم رغبة الفرع التنفيذي في اقتراح قوانين جديدة. ولاحظت البعثة أن اهتمام البرلمان ربما ظل يتركز على التحقيق في الادعاءات بأن عددا من المسؤولين بالحكومة، بمن فيهم الرئيس مارتللي، يتمتعون بعدة جنسيات. وحثت البعثة المشرعين على البدء في حوار بناء مع الرئيس والفرع التنفيذي بشأن برنامج مشترك لصالح البلد. وشارك البرلمانيون مع أعضاء البعثة آراء صريحة وانتقادية في معظم الأحيان بشأن بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي. وطالبوا بأن تعوض البعثة ضحايا الكوليرا وأن تسارع بمعاقبة المسؤولين داخل بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي عن حوادث الاستغلال والاعتداء الجنسيين التي تعرض لها أبناء هايتي.
	14 - ووجدت البعثة أن الرئيس مارتللي يركز على معالجة التحديات المتعددة الجوانب التي تواجه البلد كالتعليم وتدبير الوظائف وحماية البيئة. وفي اجتماع مع البعثة، حدد الرئيس رؤيته بالنسبة لبلده فقال إنها تتركز على ضرورة تغيير الصورة المأخوذة عن هايتي من أجل اجتذاب الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. واستمعت البعثة إلى التحذير الذي وجهه الرئيس بأن هناك عددا من المفسدين السياسيين، بمن فيهم عدد من أعضاء البرلمان، ممن يصرون على إثارة عدم الاستقرار في محاولة لتشتيت انتباهه عن الرؤية التي يتوخاها لبلده. وأصر الرئيس أيضا على استعادة جيش هايتي إلى سابق عهده كأحد الأعمدة التي ترتكز عليها رؤيته وكمنطلق رئيسي لانسحاب بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي. وفي هذا الصدد، شددت بعثة مجلس الأمن على أهمية إنجاز عملية الإصلاح وعلى تعزيز الشرطة الوطنية الهايتية لتصبح قوة أمنية تتمتع بكامل مقومات البقاء.
	15 - وفي الوقت نفسه، بدا أن رئيس الوزراء كان مهمشا بصورة متزايدة أثناء الزيارة. وعلى الرغم مما لديه من برنامج شديد الوضوح ورغبة في المشاركة الإيجابية مع مختلف الأطراف السياسية الفاعلة، فقد بدا موقفه كأنه يقف خارج الحكومة التي يرأسها بنفسه. وفي أثناء الزيارة، ذكر كثير ممن حاورتهم البعثة أنهم يتوقعون منه تقديم استقالته قريبا أو أنه سيضطر إلى التخلي عن منصبه. وفيما بعد، استقال رئيس الوزراء من منصبه في 24 شباط/ فبراير 2012.
	16 - وفي ظل هذه التوترات والتحديات، كان واضحا أن الحالة السياسية لا تزال تشكل أحد المصادر الرئيسية المحتملة لعدم الاستقرار، وإحدى العقبات الأساسية أمام التعمير والتنمية في هايتي.
	سيادة القانون وتنمية المؤسسات
	17 - لا يزال ضعف المؤسسات الهايتية، ولا سيما المسؤولة عن سيادة القانون، أحد العوائق الرئيسية لاستقرار البلد وتنميته في الأجل الطويل. وانصب الاهتمام الرئيسي للبعثة على حالة تطوير الشرطة الوطنية الهايتية. وأكد المسؤولون عن شرطة الأمم المتحدة والشرطة الوطنية الهايتية أنه على الرغم من حالة التوقف التي اعترت التقدم المحرز في الجهود الرامية إلى بناء قدرات مؤسسات الشرطة من جراء الزلزال، فقد استؤنفت هذه الجهود من جديد عبر البدء مجددا في أنشطة التجنيد والتدريب والفرز، إضافة إلى إنشاء مبان جديدة لتحل محل المباني التي تضررت أو دمرها الزلزال. وترد مجالات التعاون هذه في الخطة الخماسية الجديدة للشرطة الوطنية الهايتية للفترة 2010-2016 التي اشتركت في صياغة مشروعها السلطات الهايتية وعنصر شرطة البعثة، مع التركيز على تأهيل رجال الشرطة، وخصوصا على مستوى الإدارة الوسطى والتدريب الذي يراعي المنظور الجنساني. وكان تعزيز التنسيق بين الجهات المانحة أيضا من بين الأهداف الموضوعة في إطار الخطة.
	18 - ومن الناحية الكمية، يبلغ قوام قوة الشرطة الوطنية الحالية 106 10 ضباط شرطة، من بينهم 760 امرأة. ولاحظت البعثة بقلق أثناء زيارتها إلى أكاديمية الشرطة الوطنية الهايتية أن الوتيرة الحالية للتجنيد والتدريب لا تحظى، في ما يبدو، بالدعم الكافي الذي يتيح لشرطة هايتي بلوغ الهدف المتمثل في وجود 000 16 ضابط والمتوخى في مشروع خطة تنمية الشرطة الوطنية الهايتية. واستمعت البعثة إلى تقديرات متباينة من مختلف المحاورين عن العدد المطلوب في نهاية المطاف من ضباط الشرطة الوطنية الهايتية، حيث تراوحت التقديرات بين 000 16، وهو العدد المتفق عليه في خطة التنمية، و 000 20 أو 000 22. ولن يتيح تدريب أي عدد يقل عن 000 1 ضابط سنويا للمؤسسة بلوغ هذا الهدف. ومع ذلك فإن الدفعة الثالثة والعشرين المقرر أن يبدأ شهرها التدريبي السابع في نيسان/أبريل 2012، لا تضم سوى 550 من الضباط المتخرجين. وعلاوة على ذلك، تأجل بدء التدريب من جراء خلل في الاتصال بشأن التمويل بين السلطات الهايتية وشركاء ثنائيين رئيسيين. وتشمل أسباب التأجيل الأخرى تباين وجهات النظر بشأن موعد انعقاد الدورة ومدتها وعدد المتدربين في الصف.
	19 - أما فيما يتعلق بنوعية الشرطة الوطنية الهايتية، فقد أكّد محاورون عدة أن الإدارة الوسطى مستهدفة تحديدا من خلال تخصيص دورة تدريبية لمدة ستة أشهر، بالإضافة إلى دورات متخصصة أخرى. ويعد أيضا الانتهاء من عمليتي الفرز والتصديق اللتين أُعيد إطلاقهما، بعدما فُقد الكثير من الملفات أثناء الزلزال، جزءا من خطة التنمية. وتجدر الإشارة على وجه الخصوص إلى توفير تدريب للشرطة الوطنية بشأن العنف الجنسي والجنساني. وفي إطار هذا المشروع، يضطلع ستة من ضباط الشرطة التابعين للبعثة بتدريب المحققين الهايتيين على كيفية التحقيق في الجرائم الجنسية مع مراعاة المنظور الجنساني. بيد أن الشرطة الهايتية لا تزال تفتقر إلى وجود خطة ملائمة للتصدي للجرائم الجنسية، فضلا عن الافتقار إلى المرافق المناسبة: حيث لا توفر غرف خاصة للضحايا لتمكينهم من الإبلاغ عن هذه الجرائم.
	20 - ومما يبعث على القلق الشديد أيضا النقص في القدرة الذي تعاني منه المؤسسات الهايتية المسؤولة عن جوانب أخرى من جوانب سيادة القانون. وتدل زيارة إلى محكمة قضائية في مدينة كاب هايتيان على العديد من التحديات المرتبطة بتطبيق القانون بصفة عادلة في هايتي. فقد أكّد قضاة المحكمة وأعضاء النيابة العامة في حوارهم مع البعثة أن أوجه عدم المساواة في الاحتكام إلى القضاء بالغة التعقيد، بما أن المواطن العادي يفتقر في أغلب الأحيان إلى الموارد التي تتيح له الاستعانة بمحام. وأُثيرت أيضا مسألة استعمال اللغة الفرنسية عوضا عن لغة الكريول. ورد القضاء بأن خدمات الترجمة المقدمة كانت كافية لضمان نزاهة الإجراءات. ومع ذلك، أقروا بوجود مشاكل تتعلق بالكفاءة في صفوفهم المهنية، واقترحوا تعزيز مدرسة القضاة. وأكّد القضاة وأعضاء النيابة العامة افتقارهم للاستقلالية بوصفها التحدي الأكبر الذي يواجه النظام القضائي. فالقضاة يتلقون ولايتهم من السلطة التنفيذية ويخضعون لسلطة وزير العدل وليس لسلطة المحكمة العليا، مما يثير مخاوف من تسييس القضاء. وتجدر الإشارة إلى أن السيد مارتللي أعلن، أثناء الزيارة، عن تعيين أربعة من القضاة الخمسة المتبقين لشغل المقاعد الشاغرة في المحكمة العليا، وبذلك لا يتبقى سوى ترشيح واحد لقاض من قضاة المحكمة بما يمكّنها من أداء عملها على نحو تام وسليم.
	21 - وتوفرت للبعثة أيضا رؤية ثاقبة مباشرة بشأن المشاكل التي تعصف بنظام السجون في هايتي. وبرهنت زيارة لأحد السجون في مدينة كاب هايتيان على أوجه القصور المتفشية في سجون هايتي، من قبيل الاكتظاظ الشديد، والحبس الاحتياطي المفرط، وحالات النقص في الماء والغذاء، وعدم فصل القاصرين عن البالغين، وانعدام النظافة الصحية. وتجلى الاكتظاظ أيضا في زنزانة الاحتجاز الاحتياطي الضيقة الواقعة في مبنى المحكمة. وأكد قضاة المحكمة في حوارهم مع البعثة أن المشاكل المتصلة بالاحتجاز الاحتياطي تخرج عن دائرة مسؤوليتهم، حيث يندرج ذلك في اختصاص الشرطة الوطنية الهايتية والإدارة الوطنية للسجون. بيد أنهم أقروا بأن عزوف المواطنين عن الانضمام إلى هيئات المحلفين تؤثر تأثيرا سلبيا في عقد الجلسات في موعدها المحدد مما يفاقم من التأخير. ولاحظت بعثة مجلس الأمن بقلق بالغ عدم كفاية مرافق المحكمة وقلة الموظفين المؤهلين والمدربين.
	الحالة الإنسانية والتعافي من آثار الزلزال
	22 - أُتيح للبعثة أن تشهد بقايا آثار الدمار والتشرد اللذين تسبب فيهما الزلزال والتقدم المحرز في إزالة الأنقاض وإعادة التشييد وإعادة توطين بعض المشردين. وكشفت جولة في وسط مدينة بور - أو - برنس عن التدمير الكامل الذي لحق بعدد من المباني، بما في ذلك القصر الرئاسي. وفي نفس الوقت، شهد عدد المشردين انخفاضا مقداره 000 119 شخص (أو بنسبة 19 في المائة من إجمالي عدد المشردين)، وانخفض كذلك عدد المواقع الخاصة بهم منذ حزيران/يونيه 2011.
	23 - ويعزى الفضل في التقدم المحرز في هذا الصدد، في جزء منه، إلى الجهود الكبرى التي بذلتها حكومة السيد مارتللي من أجل ”إعادة توطين“ الأشخاص الذين يعيشون في المخيمات. فقد أحيطت البعثة علما، على سبيل المثال، ببرنامج ”16/6“. وسعى هذا البرنامج الحكومي الرائد الذي دعمته بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي إلى إصلاح 16 حيا سكنيا من خلال إعادة بناء مساكن محسّنة، وتوفير الخدمات الأساسية للمجتمع المحلي وخلق فرص عمل مدرّة للدخل. وبالتوازي مع ذلك، يهدف المشروع إلى تيسير عودة ونقل المشردين الذين يعيشون حاليا في ستة مخيمات تأوي زهاء 000 5 أسرة معيشية إلى 16 من الأحياء السكنية الموزعة على بلديات بور - أو - برنس وبيتيون فيل ودلماس. وأشار السيد مارتللي أيضا إلى مشروع آخر تموله كندا لنقل 000 20 شخص من مخيم شان دي مارس الواقع في وسط بور - أو - برنس.
	24 - وعلمت البعثة أنه لا يزال يوجد قرابة 000 515 شخص من سكان المخيمات من بينهم مشردون داخليا، يعيشيون في 707 مواقع يتمركز غالبيتها داخل بور - أو - برنس أو حولها. وزارت البعثة مخيم كارادو حيث لا يزال سكان المخيم يعتمدون على المساعدات من أجل الحصول على مقومات البقاء الأساسية. وناقش أعضاء المجلس مسألة الأمن في المخيم مع ممثلي الشرطة الدولية والوطنية العاملين هناك. ولا يزال العنف الجنسي والجنساني مبعث قلق رئيسي. وتضطلع وحدة القضايا الجنسانية التابعة للبعثة بتدريب الشرطة المحلية على إجراء مقابلات مع الضحايا، ونتج عن ذلك، حسبما تفيد التقارير، حدوث زيادة في عدد المتصلين من سكان المخيمات بالشرطة الوطنية والدولية للإبلاغ عن حالات. ويُعتبر هذا الأمر مؤشرا على تزايد ثقة الناس في استجابة السلطات ودليلا على التعاون المثمر بين البعثة والشرطة الوطنية الهايتية.
	25 - ولاحظ أعضاء المجلس، الذين تلقوا دعوة من سكان المخيم لزيارة خيامهم، مدى ضآلة متعلقاتهم، لكنهم لاحظوا أيضا ما عكسه الحفاظ على رونق المساكن من شعور عميق بالكرامة. وأحاط أعضاء المجلس علما، إثر التحدث مع القيادات النسائية في المخيم بقائمة طويلة من الاحتياجات شملت الأمن، والمدارس، والخدمات الصحية، وتوفير فرص العمل. ففيما يتعلق بالأمن، لاحظت النساء أنه في حين توفر البعثة الدعم والأمن للشرطة الوطنية الهايتية، فلا أحد يوفر لهن الأمن. ويلزم تعزيز وجود الشرطة، بما في ذلك حول الخيام المستخدمة بمثابة مدارس. وتطلب النساء هياكل مدرسية حقيقية لأطفالهن وسيارات إسعاف لنقل المرضى إلى المستشفيات.
	26 - وزار أعضاء المجلس كذلك مركزا لعلاج الكوليرا، وهو جزء من فريق هايتي لدراسة ساركومة كابوسي والأخماج الناهزة، وهو يعمل جزئيا بتمويل من الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا. وقد أُنشئ المركز أساسا لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسل، لكنه وسّع عملياته لمواجهة وباء الكوليرا عندما اندلع في تشرين الأول/أكتوبر 2010. وفي 8 كانون الثاني/يناير 2012، بلغ عدد الحالات التراكمية للمصابين 861 524 حالة، في حين أدى الوباء إلى وفاة 018 7 شخصا منذ بداية تفشي المرض. ويمكن ملاحظة انخفاض معدلات الإصابات والوفيات المبلغ عنها في المركز، حيث أصبح هناك الآن العديد من الأسرة الخالية المخصصة لعلاج الكوليرا، ولكن يُتوقع أن ترتفع معدلات الإصابة مجددا في موسم الأمطار. ويُخشى أن تكون مخيمات المشردين داخليا معرّضة بشكل خاص.
	27 - وفي غضون الزيارة، سنحت للبعثة كذلك فرصة زيارة إحدى قواعد الوحدات الهندسية العسكرية التابعة لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي، وأُطلعت بعثة المجلس على ما تقدمه هذه الوحدات من دعم متواصل لطائفة واسعة من أنشطة الانتعاش. وأشير في الإحاطة المقدمة إلى البعثة إلى أن العمل الذي قامت به مؤسسة الهندسة العسكرية التابعة لجمهورية كوريا في ليوغان قدمت أمثلة عن كيفية تنفيذ بعثة تحقيق الاستقرار لمشاريع إزالة أنقاض المباني الحكومية التي دمرها الزلزال، وإعداد الأرض لإقامة مبان جديدة، وإصلاح الطرق، وحفر الآبار، وصرف مياه الأنهار والقنوات استعدادا لموسم الأمطار.
	التنمية الاجتماعية والاقتصادية
	28 - ما فتئت الأوضاع الاجتماعية - الاقتصادية تشكل بواعث قلق رئيسية. فهايتي تحتل المرتبة 158 من أصل 187 بلدا في تصنيف الدليل القياسي للتنمية البشرية. ويعيش ثلاثة أرباع السكان بأقل من دولارين يوميا، في حين يضطر نحو نصف السكان إلى الاكتفاء بأقل من دولار يوميا. ومن البيّن أن معدل الفقر هذا عنصر مؤثر في استقرار هايتي على المدى الطويل. ويؤكد العديد من الجهات الهايتية، لا سيما على المستوى المحلي، أهمية الدور الذي تؤديه مساعدة المجتمع الدولي لإعادة بناء هايتي وتنميتها. وعلى وجه الخصوص، فقد شدد أعضاء السلطة التشريعية، أثناء الزيارة التي قامت بها البعثة إلى البرلمان، على ضرورة زيادة المساعدات الدولية والتمويل المقدم من الجهات المانحة، على الرغم مما أبلغ به البرلمانيون البعثة من أن المساعدة الدولية الحالية لا تراعي الرغبات الوطنية الهايتية على نحو كاف.
	29 - وفي المقابل، حرص الرئيس مارتللي وفريقه على ترويج صورة جديدة عن هايتي لجذب المستثمرين الأجانب. وفي أوائل العام الحالي، حضر الرئيس مارتللي المتندى الاقتصادي العالمي في دافوس، ولدى عودته، أطلق مشروعا يهدف إلى تقليص الوقت اللازم لتسجيل الأعمال التجارية في هايتي من 105 أيام إلى 10 أيام. ومن المتوقع أن يوفر مجمع كاراكول الصناعي الواقع في كاب هايتيان 000 60 وظيفة. ولكن رغم هذه الخطوات الإيجابية، لاحظت البعثة أن الحكومة تتقدم ببطء في تقديم اقتراحات إلى السلطة التشريعية بشأن إدخال إصلاحات ملائمة لقطاع الأعمال أو بلورة استراتيجية واضحة لإزالة المعوقات الهيكلية الخاصة بالاستثمار وخلق فرص العمل مثل عدم وجود نظام لتنظيم تسجيل الأراضي وحقوق الملكية. ويشكل الضعف العام الذي يسود مؤسسات سيادة القانون في هايتي عائقا أمام الاستثمار الأجنبي.
	30 - وفيما شدد السيد مارتللي في برنامجه على الجانب المتعلق بالأعمال، فإنه سلّم أيضا بأن دولة هايتي تحتاج إلى إيجاد سُبل لمعالجة مشكلة التهميش الاجتماعي والاقتصادي الذي تعاني منه فئة كبيرة من السكان. وأبلغ أعضاء المجلس بأنه يعتزم اتخاذ بعض التدابير الاجتماعية، مثل توفير التعليم المجاني لما يبلغ عددهم 1.1 مليون طفل، بالإضافة إلى وضع نظام قسائم للأمهات يتيح لهن الحصول على مواد غذائية وتطعيم أطفالهن. وقال أيضا أنه يرغب في تقديم قروض للفقراء، وكذلك تحويلات نقدية باستعمال الهواتف الخلوية. وبالإضافة إلى ذلك، تدرس الحكومة كيفية تطوير نظام للضمان الاجتماعي في هايتي. ولكن لا تزال هذه التدابير في مرحلة الاقتراح.
	دور بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي
	31 - مع بدء تحوّل جهود الأمم المتحدة عن التركيز على مواجهة الوضع في أعقاب الزلزال مباشرة، وجَّهت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي طاقاتها بشكل متزايد نحو تعزيز التعاون بين فرعي الحكومة وتقوية قدرة المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني الهايتية على المستويين المركزي والمحلي. ورحبت البعثة بالجهود المستمرة للحكومة والشركاء الدوليين من أجل التوصل إلى اتفاق على المسؤوليات المشتركة يكون من شأنه أن يشكِّل أساسا للتعاون المنتظم في مجال بناء المؤسسات بما يُمكِّن البلد من القيادة الكاملة والفعالة للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي لهايتي وتطوير مؤسسات سيادة القانون الناجعة.
	32 - وكان مما أثار قلقاً كبيرا لدى بعثة المجلس الانتقادات الواسعة النطاق التي وجّهتها مجموعة كبيرة من المحاورين إلى بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي فيما يتعلق بدورها المزعوم في نشر وباء الكوليرا وادعاءات الاستغلال والانتهاك الجنسيين لمواطنين من هايتي على يد أفراد بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي. وقد عبَّر أعضاء في البرلمان، وسلطات محلية، وأعضاء في المجتمع المدني عن الغضب والإحباط إزاء هذه القضايا. بيد أن مدة الانتقادات قابلها رد الفعل الأكثر إيجابية الذي تلقّاه أعضاء المجلس من ممثلين عن الشرطة الوطنية الهايتية، والمجتمع المدني، وأفراد من قاطني المخيمات بشأن تفاعلاتهم على مستوى العمل مع أفراد بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي، سواء عن طريق التوجيه والتدريب أو من خلال الخدمات المقدمة.
	33 - وأخيرا، وإذ تشير البعثة إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات الهايتية من أجل جذب الاستثمار الأجنبي، فإنها تحيط علماً بدواعي القلق التي أعرب عنها السيد مارتللي بشأن الصياغة الحالية لقرارات المجلس المتعلقة ببعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي، والتي تذكر أن ”الحالة في هايتي لا تزال تشكل خطرا يهدد السلام والأمن الدوليين في المنطقة“ (انظر، على سبيل المثال، القرارات 2012 (2011)، و 1994 (2010)، و 1892 (2009)).
	ثالثا - ملاحظات
	34 - كانت الانتخابات والنقل السلمي للسلطة من حكومة منتخبة إلى أخرى في هايتي معلماً أساسيا بارزا في تاريخ البلد. ويثني المجلس على حكومة وشعب هايتي لهذا الإنجاز التاريخي. بيد أننا لا نزال نشعر بالقلق إزاء تعسُّر العلاقات في أحيان كثيرة فيما بين الفرعين التنفيذي والتشريعي للحكومة وداخلهما. وإننا نشجع جميع القادة السياسيين الهايتيين على تنحية خلافاتهم جانبا والعمل معا بروح من التوافق على مواجهة التحديات الكبرى، بما في ذلك تحقيق التقدم في الإنعاش والتنمية من أجل إدرار مكاسب حقيقية لصالح الشعب الهايتي، وإجراء الانتخابات الواجبة، وإتمام الإصلاحات الدستورية اللازمة، وتقوية سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان.
	35 - وسيكون بدء الاستعدادات للشروع في الانتخابات التشريعية الجزئية المطلوبة والانتخابات المحلية، بما في ذلك عن طريق إنشاء مجلس انتخابي يحظى بالمصداقية، بمثابة خطوة مقبلة هامة نحو تعزيز الديمقراطية في هايتي. ويثني المجلس على الدعم الذي قدمته بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي للعمليات الانتخابية في هايتي حتى الآن، ويؤكد مجددا استعداد المجتمع الدولي للمساعدة في العملية الانتخابية مثلما فعل في الماضي.
	36 - ويكرر المجلس تأكيد أهمية إتمام إصلاح وتقوية الشرطة الوطنية الهايتية بما يمكِّنها من تولِّي المسؤولية الكاملة عن أمن البلد، بما في ذلك التوصل إلى اتفاق بين جميع أصحاب المصلحة بشأن حجم القوات اللازم لهذا الغرض.
	37 - ويساور القلق أعضاء المجلس إزاء تواتر التقارير التي تفيد بقيام أفراد عسكريين سابقين مسلحين باحتلال معسكرات التدريب السابقة في بعض المناطق. وينبغي أن يكون أي قرار بإعادة إنشاء القوات المسلحة الهايتية نتيجة لعملية شفافة تتضمن المبادئ الأساسية للمساءلة الديمقراطية والمراقبة المدنية.
	38 - وقد أطلع المجلس بصورة مباشرة على التحديات التي تواجهها هايتي في بناء مؤسسات حيوية في مجال سيادة القانون، بما في ذلك الشرطة والقضاء ونظام السجون. وإننا نشجع القادة الهايتيين على مضاعفة جهودهم الرامية إلى تقوية سيادة القانون، وإنشاء مؤسسات دولة أكثر مصداقية، وإصلاح النظام القانوني. وتُعد هذه الخطوات ضرورية لجلب الاستثمار الأجنبي الذي تحتاجه هايتـي لبناء مستقبل أكثر رخاءً لشعبها بأسره.
	39 - وقد أحرزت هايتي تقدماً كبيرا في ما بذلته من جهود للتعافي من الزلزال المدمر الذي وقع في كانون الثاني/يناير 2010. ويثني المجلس على الجهود البطولية التي بذلها الكثير جدا من الهايتيين وشركائهم الدوليين في هذا الصدد، وهي جهود رأينا نتائجها في الكثير من الأماكن التي زرناها. بيد أن الحاجة قائمة إلى عمل أكبر بكثير.
	40 - ولاحظ أعضاء المجلس أنه بينما يقر الكثير من الهايتيين بأن بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي تضطلع بدور هام، فإن بواعث قلق شديد لا تزال تساورهم بشأن بعض جوانب البعثة، بما في ذلك ادعاءات الاستغلال والانتهاك الجنسيين، والدعاوى القائلة بأن أفراد الأمم المتحدة قد جلبوا الكوليرا إلى هايتي. وتشدد البعثة على أهمية الإنفاذ الصارم لسياسة الأمم المتحدة التي تقضي بعدم التسامح إطلاقا إزاء أعمال الاستغلال والانتهاك الجنسيين، وتؤكد أهمية إجراء تحقيق شامل وكفالة مثول أي موظف مسؤول عن هذا السلوك الشائن أمام العدالة.
	41 - ويثني المجلس على الجهود التي تبذلها قيادة بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي من أجل إنجاز الإنهاء التدريجي المنظم الذي طلبه قرار مجلس الأمن 2012 (2011). وهذه خطوة هامة سيكون من شأنها كفالة اتخاذ بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي الشكل اللازم لمعالجة التحديات التي تواجهها هايتي. بيد أنه يظل من الأهمية بمكان، بينما تتخذ بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي خطوات إضافية، أن تكون المؤسسات الهايتية قادرة على الاضطلاع بمسؤولية أكبر عن الأمن وسيادة القانون. ويشير المجلس إلى أهمية تخطيط بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي للإنهاء التدريجي وإعادة التشكيل في المستقبل، مع توالي إحراز تقدم في بناء قدرة الشرطة الوطنية الهايتية.
	المرفق الأول
	اختصاصات بعثة مجلس الأمن إلى هايتي
	تتمثل اختصاصات البعثة فيما يلي:
	(أ) إعادة تأكيد مواصلة دعم مجلس الأمن لحكومة هايتي وشعبها من أجل إعادة بناء بلدهم، وتوطيد السلام والديمقراطية والاستقرار وتعزيز الانتعاش والتنمية المستدامة، مع الاعتراف بأن هايتي قد خطت خطوات كبيرة منذ الزلزال المأساوي الذي وقع في 12 كانون الثاني/يناير 2010، ولكنها ما زالت تواجه تحديات أمنية وإنسانية وتنموية كبيرة؛
	(ب) تقييم مدى تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا سيما القرار 2012 (2011)، واستعراض التقدم الذي أحرزته حكومة هايتي، بمساعدة من المجتمع الدولي، ولا سيما من بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي (البعثة)، في التصدي للتحديات المترابطة في مجالي الاستقرار والأمن، بما في ذلك تعزيز سيادة القانون وحماية المدنيين؛ والتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ والإصلاح المؤسسي والحوكمة، بما في ذلك الانتخابات؛ وإدارة الحدود؛ وحقوق الإنسان؛
	(ج) الإعراب عن التأييد القوي للبعثة والممثل الخاص للأمين العام وللجهود التي يبذلانها لتحسين الاستقرار والحوكمة في هايتي، وتهيئة الظروف المؤاتية للأمن وإعادة البناء والتنمية في هايتي؛
	(د) تقييم الجهود المبذولة حاليا لتعزيز الشرطة الوطنية الهايتية وممارسة السلطات الوطنية بصورة متزايدة لمسؤوليات الدولة الهايتية عن الحفاظ على الاستقرار والأمن في البلد، والنظر في الجهود التي تبذلها البعثة لزيادة التنسيق مع الشرطة الوطنية الهايتية وتعزيز قدرة الشرطة الوطنية الهايتية من أجل تمكينها من الاضطلاع بالمسؤولية الكاملة عن احتياجات الأمن في هايتي، والتأكيد على أهمية توفير التمويل الكافي للشرطة الوطنية الهايتية، وتشجيع حكومة هايتي على الاستفادة من الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي لضمان الأمن الكافي للشعب الهايتي. وتقييم جميع جوانب الهياكل الخاصة بسيادة القانون والهياكل الأمنية والمتصلة بالأمن في البلد؛
	(هـ) التأكيد مجددا على أهمية بذل جهود مطردة فورية وفي الأجلين المتوسط والطويل لتقديم الدعم لإعادة بناء هايتي، وتوطيد الديمقراطية والسلام والاستقرار، وضمان حماية حقوق الإنسان، وتعزيز التنمية المستدامة، مع الأخذ في الاعتبار أن الملكية والمسؤولية الرئيسية تعودان لشعب هايتي وحكومتها؛
	(و) تقييم التقدم المحرز على طريق الانتعاش من الزلزال ومناقشة ذلك مع حكومة هايتي، بما في ذلك مجمل الحالة الإنسانية، وإزالة الأنقاض، وإعادة بناء المساكن، وإعادة تشييد الهياكل الأساسية الحيوية، وتقييم أثر هذه الجهود على الأمن والاستقرار والتنمية؛ وتقييم قدرة حكومة هايتي والقطاع الخاص على تنفيذ أعمال الهندسة المدنية وإعادة البناء، بما في ذلك التشاور مع حكومة هايتي بشأن كيفية زيادة القدرة بحيث يمكّن الهايتيين من أداء دور أوسع نطاقا في إعادة البناء؛
	(ز) استعراض وتقييم الجهود التي تبذلها حكومة هايتي، بدعم من البعثة وبالتعاون مع الدول الأعضاء، لمواجهة التحديات في مجال الأمن، بما في ذلك التهديدات التي يواجهها المشردون داخليا والفئات الضعيفة الأخرى، والعنف الجنسي والجنساني، والاتجار غير المشروع عبر الحدود بالأشخاص والمخدرات والأسلحة، والأنشطة الإجرامية الأخرى؛
	(ح) حث جميع الجهات الفاعلة السياسية المعنية في هايتي، ولا سيما في السلطتين التنفيذية والتشريعية، على الشروع في حوار فعال من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي يضع جدول أعمال محددا موحدا لإحراز تقدم في المجالات الرئيسية، مثل أولويات هايتي في الأمن والميزانية والإنعاش والتنمية، وفي الانتخابات وإصلاح النظام الانتخابي، بما في ذلك مشاركة المرأة في العملية الانتخابية وإنجاز عملية الإصلاح الدستوري؛
	(ط) استعراض التقدم المحرز حتى الآن، وتقييم حالة التخطيط والتنفيذ للانتخابات التشريعية وانتخابات الإدارة المحلية المقبلة؛
	(ي) التأكيد على أهمية الالتزامات المتبادلة المتفق عليها بين المجتمع الدولي وهايتي، والإعراب عن أهمية تنفيذ جميع التعهدات المتعلقة بدعم إعادة البناء؛
	(ك) تقييم ما تنطوي عليه التحديات الصحية التي تواجهها هايتي من تأثير في أمن البلاد واستقرارها والنظر في الجهود التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما البعثة، لمساعدة حكومة هايتي على معالجة القضايا الصحية المستجدة؛
	(ل) التأكيد على أهمية امتثال جميع أفراد البعثة امتثالا تاما لسياسة الأمم المتحدة التي تقضي بعدم التسامح إطلاقا إزاء الاستغلال والانتهاك الجنسيين وتقييم الخطوات المتخذة لتنفيذ هذه السياسة؛
	(م) استعراض التقدم الذي أحرزته بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي في مجال تنفيذ خفض قوام القوة المأذون به في القرار 2012 (2011)، وتقييم التخطيط الرامي إلى تشجيع زيادة ملكية هايتي لأنشطة الأمن وإعادة البناء، ودراسة إمكانية إجراء تعديلات على تشكيلة قوة البعثة استنادا إلى تحسن الوضع الأمني عموما على الأرض، مع مراعاة تأثير الواقع الاجتماعي والسياسي على الاستقرار والأمن، والتنمية المتزايدة لقدرات الدولة الهايتية، بما في ذلك التعزيز الجاري للشرطة الوطنية الهايتية، وزيادة ممارسة السلطات الوطنية لمسؤوليتها عن الحفاظ على الاستقرار والأمن.
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