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 تقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت  
 

 مقدمة -أوال  
واليــة بعثــة األمــم املتحــدة لتحقيــق     ) ٢٠٠٧ (١٧٨٠مــدد جملــس األمــن يف قــراره     - ١

، وطلــب مــين أن أقــّدم إليــه كــل  ٢٠٠٨أكتــوبر / تــشرين األول١٥االســتقرار يف هــاييت حــىت 
ويغطـي  .  يوما قبل تـاريخ انتـهائها  ٤٥يذ هذه الوالية، يف موعد غايته ستة أشهر تقريرا عن تنف 

مـارس  / آذار ٢٦ منـذ تقريـري األخـري املـؤرخ          اسـتجدت هذا التقريـر التطـورات الرئيـسية الـيت          
٢٠٠٨) S/2008/202 (     ــه يف ــة علــى النحــو املنــصوص علي ــة البعث ــذ والي والتقــدم احملــرز يف تنفي

ــرارات جملــس األمــن     ١٧٤٣و ) ٢٠٠٦ (١٧٠٢و ) ٢٠٠٥ (١٦٠٨ و) ٢٠٠٤ (١٥٤٢ق
 . الدعميطرح عناصر أخرى خلطة و، )٢٠٠٧ (١٧٨٠و ) ٢٠٠٧(

 
 التطورات السياسية -ثانيا  

 الـسياسي اهلـش يف هـاييت موضـع          اآلراء ُوضـع توافـق      ،خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير      - ٢
لــى توجيــه اللــوم  عأبريــل/ نيــسان١٢ تــصويت جملــس الــشيوخ يف أعقــاباالختبــار العــسري يف 

ــوزراء جــاك ادوارد الكــسيس   األمــر أربعــة أشــهر مــن التفــاوض   واســتلزم  .حلكومــة رئــيس ال
الــذي خلفــه يف املنــصب، لــويس،  - ميــشيل دوفيفــيري بــيريللتوصــل إىل موافقــة تــشريعية علــى 

املزيـد  وسـيكون مـن الـضروري بـذل          . تؤدي عملـها كـامال      حكومة ا بغري هاييت خالهل عاشت  
  .ستعادة وتعزيز التعاون بصورة أكرب فيما بني التجمعات السياسيةهود المن اجل

اليت تزايدت يف عنفها علـى      وقد مت توجيه اللوم للحكومة بعد ستة أيام من املظاهرات            - ٣
 اإلحبــاطوبـدأت االحتجاجــات بوصـفها تعــبريا عـن    . أبريــل/ نيـسان ٩ إىل ٣الفتـرة مــن  مـدار  

 ةشـديد معاناة   مما فرض    ،األساسية العاملية للسلع    األسعار يف السريع   االزديادالعام الذي أشعله    
ا مــن مــستوى املظــاهرات  بــات واضــح، وكمــا كــشفت األحــداث،ولكــن .علــى فقــراء البلــد
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ــه  ــا أن ــق عمــدا اســتغالهلا  كــان جيــري  وحجمه ــة لتحقي ــسياسية  مــن واســعة طائف األهــداف ال
 .املالية اجلنائية أو أو

 اهلدوء وجهـه الـرئيس بريفـال        اللتزامكبري بعد نداء     حد   إىلوقد خفت االحتجاجات     - ٤
 ، اعتمــد جملــس الــشيوخ اقتراحــا بتوجيــه اللــوم  ،أيــام بثالثــةوبعــد ذلــك . أبريــل/ نيــسان٩يف 

 أعلـن   ،ويف اليـوم نفـسه     . علـى تكـاليف املعيـشة      للـسيطرة  بفعالية أن احلكومة مل تعمل      بدعوى
 علـى األرز املـستورد وعـن خطـة متوسـطة            برناجما قصري األجل إلعانات الـدعم     الرئيس بريفال   

 .األجل إلحياء اإلنتاج الزراعي الوطين
 للحـصول علـى موافقـة     التاليـة األشـهر  سـعى الـرئيس يف       واستجابة ملقتضيات الدستور   - ٥

يــضطلع مبهمــة تــصريف حيــث اســتمر األخــري . سرئــيس الــوزراء الكــسيملــن خيلــف تــشريعية 
 رفــض جملــس ،يونيــو علــى التــوايل/ حزيــران١٢يو و مــا/ أيــار١٢ويف  .شــؤون احلكــم اجلاريــة

لبلــدان ل وهــو مــسؤول كــبري يف مــصرف التنميــة  ،ري تعــيني إريــك بــي“ فنيــةألســباب”النــواب 
نــال املرشـح الثالـث للــرئيس   وأخـريا،   .مستـشار الـرئيس    روبـرت مانويــل كـذلك  و،األمريكيـة 
موافقة جملـس   مث   و ،يوليه/متوز ١٧ موافقة جملس النواب يف      ، ميشيل دوفيفري بيري لويس    ،بريفال

ــه/ متــوز٣١الــشيوخ يف  ــر  .يولي ــة هــذا التقري ــة ورئــيس  ويف وقــت كتاب  كــان رئــيس اجلمهوري
الوزراء جيريان مشاورات مع جمموعة واسعة من الفعاليات السياسية من أجل تشكيل حكومـة             

 ،لدســتوروفقــا لويلــزم، “ بيــان سياســة احلكومــة”جديــدة وبنــاء تأييــد داخــل الربملــان لــصاحل  
  . مطلقة يف كال اجمللسنيأغلبيةتوافق عليه  أن

واتــسم  . بــالتقريراملــشمولةسة خــالل الفتــرة سالتعمــل بــ يــةديناميات الربملانالــوظلــت  - ٦
مـزاعم  بـشأن    األحيـان  يف كثري من     الساخنةالنشاط يف جملس النواب معظم الوقت باملناقشات        

ومــع  .أبريــل/ نيــسان١ نــار يف إطــالق ةادثــتــصاعدت لتــصل إىل حمث  ،اإلدارةالفــساد وســوء 
 ، نـسبيا  متماسـكة  فقد ظهر منتدى الربملانيني التقدميني يف األشـهر األخـرية بوصـفه آليـة                ،ذلك

فـي  ف ،جملـس الـشيوخ   إمـا يف إطـار       .وقام بدور هام ىف تسهيل تصديق الربملان على بيري لـويس          
أن  إال ،س لرئيس الـوزراء الكـسي      عملوا معا لتوجيه اللوم    من أعضائه  ١٦ جمموعة من    أنحني  

جملــس وهكــذا فــإن  .مــايو عنــد انتــهاء واليتــهم /أيــار ٨جملــس الــشيوخ يف تــرك منــهم عــددا 
 عـضوا   ١٦ منـهم     عـضوا عـامال فقـط،      ١٨، بــ     يعمـل حاليـا     مقعـدا  ٣٠ يشمل   الذي ،الشيوخ

 ومل يتحــدد موعــد حــىت اآلن .النــصاب القــانوين املطلــوب دســتورياالكتمــال جيــب تواجــدهم 
 .٢٠٠٧نوفمرب /يف تشرين الثاينإجراؤها  اليت كان ينبغي ،النتخابات جملس الشيوخ

إىل أمــور شــىت منــها تأجيــل مــؤمتر رفيــع املــستوى للمــاحنني  أبريــل/ نيــسانأزمــةوأدت  - ٧
 يف أبريـل / نيـسان ٢٥ و ٢٤يـومي   كان مقررا عقـده  ،إلطالق ورقة استراتيجية احلد من الفقر 
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كمـا أعاقـت     . بعد توجيه جملس الشيوخ اللـوم للحكومـة        إلغاؤهن مت    ولك ،نسا بر - أو   - بور
اإلمنائيــة شاريع املــ تقــدم يف عــدد مــن  إحــرازالــسياسي الــيت تلــت ذلــك  االســتقرار فتــرة عــدم 
 حـد   إىل أعيقت العملية التشريعية     ،ويف غضون ذلك   . اخلدمة املدنية األخرى   إصالحومشاريع  

ــتمكن احلكومــة   مــشروع أي مي تقــدومــة تــصريف األعمــال، مــن  ، بوصــفها حككــبري إذ مل ت
. ٢٠٠٨ لعـام    املنقحـة  امليزانيـة  مـن قبيـل مـشروع        أساسـية مـشاريع قـوانني     يف ذلـك     مبا   ،قانون

تشكيل حكومة جديدة فرصة لوضع هذه العمليات على املـسار الـصحيح مـن              يتيح   أنويؤمل  
 الـذي   “إدارة احلكـم  ق  ميثـا ”ويـبني    . عليهـا األمـد    جديد ومعاجلة املـسائل األخـرى الـيت طـال         

 لـصيغة ممكنـة لتعزيـز       العريـضة نظـر فيـه الـسلطة التنفيذيـة اخلطـوط           ت الـسياسية ل   األحزابأعدته  
مــن  أيــضا قائمــة بعــدد  ويطــرح ،بــني احلكومــة جبميــع فروعهــا واألحــزاب الــسياسية  التعــاون 
 حتقيـق   إىل بالـسعي ومـن بينـها اقتـراح        .من خـالل العمـل املـشترك      توخيها   اليت ميكن    األهداف
بعــض وتعــدها  ١٩٨٧ الــواردة يف دســتور عــام األحكــام لــدعم تعــديل بعــض اآلراء توافــق يف
  . مثرية للمشاكلاألوساط

 
 االنتخابات

االنتخابيــة يف الــسنوات الــثالث املقبلــة علــى  العمليــات  العديــد مــن إجــراءمــن املقــرر  - ٨
 انتخابـات لثلـث   إجـراء خر يف  التـأ إىل وباإلضـافة .  اجلدول الزمين الذي حيـدده الدسـتور    أساس

 لتجديــد جملــس ٢٠٠٩نــوفمرب عــام / سيــشمل ذلــك انتخابــات تــشرين الثــاين،جملــس الــشيوخ
انتخاب مسؤويل البلديات واملـسؤولني     وكذلك  جملس الشيوخ،   وانتخاب ثلث ثان يف     النواب  
 .٢٠١٠نوفمرب عام / االنتخابات الرئاسية يف تشرين الثاينإجراءومن املقرر  .احملليني

ــشريعية، يف   - ٩ ــسلطة الت ــه/ متــوز٩واعتمــدت ال ــد ،يولي ــذي ، القــانون االنتخــايب اجلدي  ال
نــشرته يف مث فربايــر، / الربملــان يف شــباطإىلصــاغه اجمللــس االنتخــايب املؤقــت وقدمتــه احلكومــة  

 مبـا يف ذلـك زيـادة عـدد مراكـز            ،ويطـرح القـانون عـددا مـن التغـيريات اهلامـة            .يوليـه /متوز ٢٥
ــراع ــة ،االقت ــواب مــن   وإمكاني ــادة عــدد الن ــا، ١٤٢ إىلليــصل  ٩٩ زي وإضــافة إىل حكــم   نائب

 يف الــشفافية واختــاذ تــدابري لزيــادة ،نتــائج االنتخابــاتبــإدراج أوراق التــصويت البيــضاء ضــمن 
 اسـتكمال قـوائم   أسـفر ويف الوقـت ذاتـه،    .العملية االنتخابيـة وحتـسني االمتثـال لدسـتور هـاييت         

املكتـب الـوطين لتحديـد اهلويـة يف هـاييت، بالتعـاون مـع منظمـة         ه حاليـا  الـذي يقـوم بـ   النـاخبني  
 األقـصى احلـد   واقـع    ناخب حىت اآلن مـن       ٥٧٠ ٠٠٠ من   أكثر عن تسجيل    ،األمريكيةالدول  

 . ناخب جديد حمتمل٧٠٠ ٠٠٠الذي يقدر بنحو 

 اســتعراض شــامل للــهياكل واملــوارد  إجــراء اجمللــس االنتخــايب املؤقــت يف  شــرعوقــد  - ١٠
وسـيتطلب   . القـانون اجلديـد    أحكام يف ضوء    ، على كل من املستويني املركزي واحمللي      ،القائمة
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ــر يف كــل قــسم حملــي حتديــد  األقــلي تــصويت علــى وجــود مركــزَِبالــشرط اجلديــد   مــن أكث
  عــددهااوز املراكــز القائمــة البــالغ ممــا يتجــ،مركــزا انتخابيــا جديــدا يف مجيــع أحنــاء البلــد ٥٤٠
 واللوجـسيت   واألمـين حدود قدراهتا وواليتها بتقدمي الدعم التقين       يف  م البعثة   وتقو. مركزا ٨٢١

مي املزيــد مــن املــساعدة علــى   االســتعداد لتقــدأهبــةتقــف علــى كمــا  ،لتــسهيل هــذه العمليــات
 .املطلوب النحو

 
  الدعم املؤسسي وتعزيز مقومات الدولة -ثالثا  

ــو    - ١١ ــز خمتلــف ال ــة لتعزي ــربامج الثنائي ــرة  اســتمرت ال ــشمولةزارات طــوال الفت ــالتقريرامل  ، ب
 علـى  ،اإلداري اإلصـالح ووضعت حكومة الكسيس خطة للدولة مـدهتا سـت سـنوات لتنفيـذ           

تقدم حمـدود يف هـذه املـشاريع الواسـعة          أحرز   ،ومع ذلك  . يف تقريري السابق   إليهالنحو املشار   
فـضال  الكـوادر املؤهلـة و     وال تزال الوزارات تعاين من نقص خطري يف          ،لتحديث الدولة  النطاق

خطـوط  يف إطـار    وسـيلزم بـذل مزيـد مـن اجلهـود لتنفيـذ برنـامج عملـي،                  .املوارد احملدودة عن  
 والتـصدي   األساسـية تعزيـز قـدرة الدولـة علـى تقـدمي اخلـدمات             ل ،زمنية ومؤشرات تقدم حمددة   

ــاة شــعبها    ــة حي ــيح أنو ميكــن  .لألخطــار الــيت هتــدد نوعي ــدة فرصــة  تــشكيل  يت حكومــة جدي
لتعزيــز قــدرات الــوزارات  املتناســقة هــود املزيــد مــن اجل كــان ينبغــي بــذل  إذاالستكــشاف مــا 

 املاحنـة  واجلهـات    ،بني الـسلطات الوطنيـة    حسب االقتضاء    حتسني التنسيق    إىل استنادا   ،الرئيسية
  . املتحدةاألمم والبعثة ومنظومة ،الثنائية

 العمــل مــع قيــادة كــل مــن جملــسي    واصــلت البعثــة، بــالتقريراملــشمولةوخــالل الفتــرة  - ١٢
ــةالربملــان يف تقــدمي اخلــربة واملــساعدة   ــز القــدرات التــشريعية التقني ــرامج  .  لتعزي كمــا يــسرت ب

ديات يف كافـة أحنـاء    تـ  العـشر مـن خـالل تنظـيم من         املقاطعـات  والبلدية يف مجيع     الربملانيةالتوعية  
 ،وعلـى الـصعيد احمللـي      . املنتخـبني   الربملـان واملـسؤولني احمللـيني      أعضاءالبلد حول العالقات بني     

 اجملـالس  إىل التقنيـة واصلت البعثة مساعدة وزارة الداخلية واحلكومة احملليـة يف تقـدمي املـساعدة              
 . واحملفوظـــاتواإلدارة واملاليـــة امليزانيـــة العامـــة مـــن قبيـــل   اإلدارةالبلديـــة بـــشأن جوانـــب   

سـية واالجتماعـات اجلماهرييـة احملليـة     قدمت البعثة الدعم لربامج التدريب واحللقات الدرا    كما
ــبالد  ــر    . بالبلــديات يف مجيــع أحنــاء ال ــها متويــل املــشاريع ذات األث ــة أمــور، من واســتنادا إىل مجل

السريع، ساندت البعثة جمموعة متنوعة من املشاريع الكثيفة االستخدام للعمالة واملدرة للـدخل             
ــة،  ــافةيف اجملتمعــــات احملليــ ــة  تــــدريب الــــسلطات احملإىل إضــ ــز علــــى ليــ ــة اإلدارةتعزيــ  املاليــ

 . العامة واإلدارة

 . احلــدود إدارةوواصــلت البعثــة دعــم اجلهــود الــيت تبــذهلا الــسلطات اهلايتيــة لتعزيــز          - ١٣
ــران ١٨ ويف ــه/حزيـ ــة  ،يونيـ ــية عقـــدت اللجنـ ــةل الرئاسـ ــدود  تنميـ ــذ  أولاحلـ ــا منـ ــاع هلـ  اجتمـ
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حداث جملـس تنـسيق وطـين       وعرض رئيس اللجنة مشروع مرسـوم باسـت       . ٢٠٠٨فرباير  /شباط
إلدارة احلدود، حبيث يقـوم يف حالـة إنـشائه بـدور رئيـسي يف التـرويج لألخـذ بنـهج متماسـك              

 علـى جتديـد     ة سـاعدت البعثـة الـسلطات اهلايتيـ        ، ذلـك  إىل وباإلضـافة . ومتكامل إلدارة احلدود  
حلـدود يف   جيري حاليا تشييد جممعـات جديـدة علـى ا         فيما   يف مالباسي    واهلجرةمرافق اجلمارك   

 واصــلت البعثــة تــسهيل اجتماعــات  ،الوقــت نفــسهويف  . بــدعم ثنــائي،بيالديــري واوانامينــت
ــسيق  ــبوعيةالتنـــ ــة   األســـ ــري الرمسيـــ ــسلطات اهلايتيـــــ  غـــ ــع الـــ ــةمـــ ــة يف ة والدومينيكيـــ  احملليـــ
  .واوانامينت مالباسي

 احلالة األمنية -رابعاً  
علـى  ء ثقـة اجلمهـور واملـستثمرين،        يف بنا اجلوهري  الشعور باألمن، وهو العامل     ُوضع   - ١٤

أبريــل وازديــاد حــاالت /االضــطرابات الــيت وقعــت يف شــهر نيــسان حمــك اختبــار خطــري بفعــل 
واخنفـاض  بـل   وعلى الرغم من عدم وقوع مزيد من االضطرابات املدنيـة الرئيـسية              .االختطاف

ى قـصرية  أخـر حلـوادث  ، باإلضـافة  األحداثيوليه، فإن تلك   /حاالت االختطاف يف شهر متوز    
البيئــة األمنيــة، وســلطت هــشاشة يوليــه، أبــرزت مــدى /شــارك فيهــا عــسكريون يف هنايــة متــوز 

علـى أهبـة االسـتعداد      بعثـة األمـم املتحـدة والـشرطة الوطنيـة اهلايتيـة             بقـاء   الضوء علـى ضـرورة      
 .ملواجهة املواقف

حتولـت  أبريل قـد بـدأت يف الثالـث منـه يف يل كيـي عنـدما       /وكانت اضطرابات نيسان   - ١٥
عدة مئات من األشـخاص ضـد االرتفـاع الـسريع لتكلفـة املعيـشة، إىل                قام هبا   مظاهرة سلمية،   

دن املـ انتقلت االحتجاجات، خالل األيـام التاليـة، إىل        مث   .هجمات عنيفة ضد احلكومة والبعثة    
 عنــد مفــارق  العاصــمة، أقــام متظــاهرون حــواجزويف .رانسبــ - أو - خــرى، مبــا فيهــا بــوراأل

نـازل، ممـا أدى إىل وقـوع    املتجاريـة و الال احملوأشعلوا النار يف إطارات السيارات وهنبوا       الطرق  
 تعبئـة   توجـر  .مـن اجلرحـى، فـضالً عـن إحلـاق أضـرار جـسيمة باملمتلكـات               وكـثري   عدة قتلى   

منظمـات  قوات األمن اهلايتية وأفـراد البعثـة العـسكريني ووحـدات     اإلمكانات املتاحة من    مجيع  
األخرى من أجـل الـسيطرة علـى        الكربى   برانس ويف املدن     - أو - جدين يف بور  الشرطة املتوا 

، ومـع جتنـب إحلـاق أي أضـرار موازيـة، احتـواء        األيام التاليـة، اسـتطاعوا فعـالً     وخالل .الوضع
عدة مئـات    بعد أن حاول اقتحامه      -أعمال العنف وتفادي خطر تعرض القصر الوطين هلجوم         

ــاهرين  ــن املتظ ــة       إضــافة إىل  - م ــاع أضــرار تبعي ــادي إيق ــع تف ــسية األخــرى، م ــشآت الرئي املن
  .املستطاع قدر

، بعـد  ٢٠٠٨ويف تلك األثناء، ازدادت حاالت االختطاف يف النصف األول من عـام      - ١٦
 .٢٠٠٦إىل مــستوياهتا يف عــام قــط ، ولكنــها مــع ذلــك مل تــصل ٢٠٠٧اخنفاضــها احلــاد عــام 
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، يبــدو أن عمليــات  ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦امي ومنــذ جنــاح عمليــات التــصدي للعــصابات يف عــ     
 بدافع احلـصول علـى الفديـة وهـي حمـصورة باملـدن الكـربى يف          اأساستتم  االختطاف أصبحت   

وعلــى الــرغم مــن أن بعــض عمليــات االختطــاف تبــدو انتهازيــة الطــابع، فــإن عمليــات   .البلــد
ة للتــصدي البعثــمــع الــشرطة الوطنيــة اهلايتيــة تعاونــت وقــد  .أخــرى تنفــذها جمموعــات منظمــة

تحـسني عمليـات تقاسـم املعلومـات، وتقويـة خليـة         مـا مت ب   بفعالية لتلك احلـاالت، مبـا يف ذلـك          
حتـسني  فـضالً عـن     الـدوريات،   ومـضاعفة   مكافحة االختطاف التابعـة للـشرطة الوطنيـة اهلايتيـة           

تعزيـز حـصول    لوتعمـل األمـم املتحـدة أيـضاً مـع الـدول األعـضاء                .اجلمهـور سبل التواصل مع    
داخـل البعثـة، مبـا يف       املتاحـة   القـدرات   متزايـد ودعـم     ة الوطنيـة اهلايتيـة علـى دعـم ثنـائي            الشرط
املنظمـة  اتـصاالت مـع     أُجريـت   وإضافة لـذلك،     .عرب نشر أفراد شرطة متخصصني    يتم   ماذلك  

هبدف االستفادة من شبكتها يف حتديـد بعـض األخـصائيني           ) االنتربول(الدولية للشرطة اجلنائية    
وبعد اعتقال عدة أشخاص من املشتبه بارتكـاهبم عمليـات           .تقدمي املساعدة أيضا   الذين ميكنهم 

اختطــاف، مبــن فــيهم منظمــو العمليــات فيمــا يبــدو، اخنفــض عــدد حــاالت االختطــاف يف          
وإضـافة لـذلك،    .يوليه، فأصـبح أقـل مـن نـصف املعـدل الـشهري لألشـهر الـستة الـسابقة              /متوز

 حتـسني التنـسيق بـني الـشرطة الوطنيـة اهلايتيـة والنظـام               تعمل البعثـة مـع الـسلطات اهلايتيـة علـى          
  .القضائي بغية التأكد من سرعة تقدمي املختِطـفني للمحاكمة

اجلـيش اهلـاييت مبـاين حكوميـة يف كـاب           مـن   سـابقون   أفراد  يوليه، احتل   / متوز ٢٩ويف   - ١٧
ال أنـه أثـار بعـض     مل يـشكل هتديـداً أمنيـاً كـبرياً، إ       احلـادث ومـع أن ذلـك       .يان وأوانامنت يسها

ة بفضل اجلهـود  سلمّيسريعة و وجرت السيطرة على الوضع بصورة       .اجلمهور العام القلق لدى   
  .ا الشرطة الوطنية اهلايتية والبعثةتهاملشتركة اليت بذل

إمكانـات  بعـد  الشرطة الوطنية اهلايتية ال متتلك  ال تزال هاييت تتعرض لتهديدات     ماوفي - ١٨
فـضالً  و .يف ضـمان االسـتقرار  أساسـي   قوات األمن التابعـة للبعثـة بـدور         التعامل معها، تضطلع    

دوريات منتظمـة يف    يقـوم بـ   العنـصر العـسكري يف البعثـة        ظـل   عن العمليات احملددة األهـداف،      
زاد مــن عمليــات واحلــدود الربيــة، كمــا الــسواحل مجيــع أحنــاء البلــد، مبــا يف ذلــك علــى طــول 

وســيفيد نــشر عنــصر الــشرطة البحريــة   .ر طــائرة إضــافيةبنــشالــيت يــضطلع هبــا  املراقبــة اجلويــة 
علــى تعزيــز فيـساعد  بـالقرب مــن املـوانئ الرئيــسية يف زيـادة اســتكمال تلــك اجلهـود املتواصــلة     

األمن، وبسط سلطة الدولة، وردع عمليـات االجتـار وتعزيـز اإليـرادات الـيت جتبيهـا الـسلطات                   
عناصـر حامسـة   التكميلـي  الثنائية والتعـاون  كميلية التويف الوقت ذاته، ستبقى املبادرات       .اهلايتية

التابعــة للبعثــة النظاميــة تــساهم وحــدات الــشرطة كمــا  .النــشر اإلضــايفهــذا يف ضــمان فعاليــة 
بأنـشطة  بعمليات و مسامهة قيمة داخل املناطق احلضرية وحوهلا بتسيريها دوريات واضطالعها          

  .تيةالشرطة الوطنية اهلايمع نب إىل ججنبا أمنية أخرى 
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تشكيل عنصر البعثة العسكري وعنـصر الـشرطة فيهـا علـى مـدى              إىل حد كبري    وأعيد   - ١٩
ويرد تكوين العنـصرين يف     . تالءم مع الظروف واألولويات املتغرية يف هاييت      يالسنتني املاضيتني ل  
 فـرد يف    ٣٠٠ بواقـع يف عدد اجلنود    املطرد   تخفيضالوتضمنت هذه العملية     .مرفق هذا التقرير  

أغـسطس  /، بعد انتـهاء االنتخابـات الرئاسـية، تبعـه ختفـيض آخـر يف آب               ٢٠٠٦أغسطس  /آب
وأدت  . فــرداً، بعــد انتــهاء العمليــات الرئيــسية يف ســيته ســوليي   ١٤٠ قــدره ٢٠٠٧مــن عــام 

وإضــافة  .ضــابط ٢٠٠التعــديالت املقابلــة يف عنــصر الــشرطة إىل زيــادة إمجاليــة بلغــت تقريبــاً   
 فرد تقريبـاً، كانـت   ٥٠٠ شهراً املاضية إعادة تشكيل قوة من       ١٢لذلك، جرى خالل فترة الـ      

مكلفة حبفظ األمن يف املنـاطق احلـضرية، لتـوفري قـدرات أكـرب يف اجملـاالت الرئيـسية كاهلندسـة                     
  .وتسيري دوريات على احلدود

يف ، والطلبـات الـيت تلقتـها قـوات البعثـة            نطاق التغريات الـيت سـبق إجراؤهـا       ويف ضوء    - ٢٠
ولكـن، مـع عـدم       .نصح بإجراء أي إعادة تشكيل أخـرى يف الوقـت الـراهن           ـبريل، ال يُ  أ/نيسان

يف البيئة األمنية، ينبغي للزيادة الكبرية املقررة يف قدرات الشرطة الوطنيـة            فادح  حدوث تدهور   
ميهد الطريـق لكـي تـشرع    أن ) وهو ما سريد وصفه أدناه( القادمة ١٢اهلايتية خالل األشهر الـ    

إعـادة تـشكيل    إضـافة إىل    واجلغرافيـة بـصورة منتظمـة ومتدرجـة،         املهنيـة    املسؤوليات   توليهايف  
 .ستمراملستعراض لالستخضع هذه االحتياجات و .مناسب لقدرات البعثة ذاهتا

 
 اجملتمعات احملليةعلى مستوى احلد من أعمال العنف   

تمعـات احملليـة، الـذي      واصلت البعثة تنفيذ برناجمها للحد من أعمـال العنـف داخـل اجمل             - ٢١
والرقابــة علــى األســلحة الكثيفــة االســتخدام للعمالــة، يركــز علــى الــدعم املؤســسي واملــشاريع 

وإعــادة والتــسريح م دعـم لوجــسيت ومـايل وتقــين للجنــة الوطنيـة لــرتع الـسالح     ّدـُوقــ .الـصغرية 
ات أولويـة   وأقيمـت منتـديات للمجتمعـات احملليـة يف تـسعة جمـاالت ذ              .اإلدماج لتعزيز قـدراهتا   

 موظفــاً حمليــاً ٦٠علــى تــصميم املــشاريع وإدارهتــا لــصاحل تــدريب الحــددهتا احلكومــة، وجــرى 
  . امرأة١٩وقائداً من قادة اجملتمع احمللي، من بينهم 

والتـسريح  وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، بدأت البعثة واللجنة الوطنية لرتع السالح            - ٢٢
املنظمــة الدوليــة للــهجرة، تنفيــذ ســبعة مــشاريع إضــافية كثيفــة وإعــادة اإلدمــاج، بالتعــاون مــع 

يف املناطق املتضررة من العنف؛ وبلغ جمموع عدد املـشاريع مـن هـذا النـوع                االستخدام للعمالة   
ــام   ــة العـ ــذ بدايـ ــشروعا٢٠ًمنـ ــالً    . مـ ــستة األوىل الـــيت وفـــرت عمـ ــشاريع الـ ــد أجنـــزت املـ  وقـ

شـخص   ٣٠ ٦٠٠وفر العمل لـ    تمشروعاً آخر،    ١٤وال يزال قيد التنفيذ     شخصاً،   ٧ ٥٧٢لـ  
املـسلحة  العناصر   من   ١٤٨أغسطس، كان   / آب ١٥ويف   .) يف املائة منهم     ٣٠تشكل النساء   (

ــدهتا     ــة مـ ــة مهنيـ ــابعون دورة تدريبيـ ــسابقة يتـ ــشرين    ٩الـ ــهاؤها يف تـ ــرر انتـ ــن املقـ ــهر، مـ  أشـ
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ــاين ــدها بربنــامج   ونــوفمرب، /الث وقــد بــدأت   .يــةيف شــركات حملتلمــذة مهنيــة  ســيلتحقون بع
، لتنفيذ برنامج جترييب إلعـادة اإلدمـاج قبـل         اإلدارة الوطنية للسجون  التحضريات، بالتعاون مع    

سـجني، منـهم     ١ ٠٠٠ أغـسطس أن يبـدأ    /ومن املقـرر حبلـول هنايـة آب       . اإلفراج عن السجناء  
 وجـرى تطـوير املركـز الـسابق        . أشـهر  ٣ امرأة، دورة تدريبية الكتساب املهارات مـدهتا         ٣٠٠

من املقرر أن يلتحـق     وإلعادة اإلدماج والتوجيه ليصبح مركز تدريب على اكتساب املهارات،          
يف اجملتمعـــات احملليـــة، مبـــن فـــيهم ومـــن أعـــضاء املـــسلحة الـــسابقة العناصـــر مـــن  ١ ٢٠٠بـــه 
ويف تلـك    .سـبتمرب مـدهتا ثالثـة أشـهر       /امرأة، لبدء دورة تدريبية مهنية أساسـية يف أيلـول          ٤٠٠

 شــاباً مــن املنــاطق املتــضررة مــن أعمــال العنــف علــى تــدريب وعينــوا  ٢ ٤٥٠ األثنــاء، حــصل
  .سفراء للسالم يف جمتمعاهتم

وتواصــلت محلــة التعبئــة والتوعيــة االجتماعيــة الــيت أطلقتــها البعثــة يف الفتــرة املــشمولة    - ٢٣
ــالتقرير الــسابق،  مناســبات هتيئــة عنــف عــن طريــق  لــسالم والاللمشلــت أنــشطة تعــزز ثقافــة  وب

رياضية وثقافية، وحلقات عمل تشاورية وبرامج إذاعية تبث على موجـات التـضمني التـرددي               
شـتراك مـع وزارة     وعالوة على ذلك، بـدأت البعثـة، باال        .احمللية يف مجيع أرجاء هاييت    ) أف أم (

لتوعيـــة تالميـــذ املـــدارس االبتدائيـــة يعـــزز ثقافـــة الالعنـــف لـــدى  منوذجيـــا  التعلـــيم، مـــشروعا
 . مدرسة٦٠ يف تلميذ ٣٠ ٠٠٠
البعثة وبرنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي تقـدمي املـساعدة لـوزارة العـدل يف                كما واصلت    - ٢٤

 .نظام تـسجيل األسـلحة    وتطوير  االستعراض احلايل للتشريعات املتعلقة باألسلحة النارية       إجراء  
تبدل  ترخيص جديد إىل مالكي األسلحة املـسجلني، حبيـث يـس           ٦ ١٠٠وسيعيد النظام إصدار    

، ويعيد تـسجيل    ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٤نسخ التراخيص األقل موثوقية الصادرة يف الفترة بني عامي          
 . وانتهى أجلها٢٠٠٤و  ١٩٩٤عامي يف الفترة بني مت ترخيصها  قطعة سالح ٢٥ ٠٠٠

 
  إصالح هياكل سيادة القانون - خامساً 

من أجـل   أمرا جوهريا   يف هاييت   ال تزال عملية تعزيز قدرات مؤسسات سيادة القانون          - ٢٥
وقــد أحــرز بعــض التقــدم يف هــذا اجملــال علــى مــدى الفتــرة   .طويــلالألجــل يف ااســتقرار البلــد 

  .احلالة السياسيةخلقتها املشمولة بالتقرير، على الرغم من التعقيدات اليت 
 

 إصالح الشرطة وتطويرها  
اهلايتيـة، أحـرز خـالل      وفقاً للنهج الواسع الذي حددته خطة إصالح الـشرطة الوطنيـة             - ٢٦

الفترة املشمولة بالتقرير املزيد من التقدم حنو تأهيل أفراد الشرطة الوطنية تأهيالً مهنيـاً، وتقويـة           
ــه األساســية    ــشرطة مؤســسياً وتطــوير هياكل ــاء علــى اهلــدف   .جهــاز ال ــوخى وبن يف خطــة املت
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ــالح ــدريب  ،اإلصــ ــل بتــ ــابط ١٤ ٠٠٠ املتمثــ ــصية   ضــ ــجالهتم الشخــ ــول وفحــــص ســ حبلــ
 يف ٨,٥، متثـل النـساء      ضـابطا  ٨ ٥٤٦، فـإن الـشرطة الوطنيـة اهلايتيـة تـضم حاليـاً              ٢٠١١ معا

 تـشرين  ٦ أو دفعـة املتـدربني قـد خترجـوا يف     ١٩الفـوج  طلبـة  وعلى الرغم مـن أن     .املائة منهم 
 النـساء   متثـل ( متـدرب    ٧٠٠، الـذي يـضم حـواىل        ٢٠الفـوج   طلبـة   ، فإن   ٢٠٠٧نوفمرب  /الثاين
، بـسبب التـأخري يف عمليـة        ٢٠٠٨يوليـه   / متوز ٢١ حىت   اهتم تدريب أوادبمل ي )  يف املائة منهم   ١٢

 هبـدف إتاحـة اجملـال أمـام الطلبـة اجملنـدين البـدء        ٢١وجتري حالياً عملية جتنيـد الفـوج     .التجنيد
مـن مدرسـة     طالـب    ١ ٢٠٠وهكذا، من املتوقـع أن يتخـرج حـواىل           .بالتدريب قبل هناية العام   

وجيري حالياً تكميل التـدريب األساسـي الـذي      . ٢٠٠٩ول من عام    الشرطة خالل النصف األ   
 .يف هاييت مببادرات ثنائية لتوفري دورات متخصصة ومنح دراسيةيتم 

آليـات االسـتعراض الداخليـة اخلاصـة بالـشرطة الوطنيـة            وباإلضـافة إىل    ويف تلك األثناء،     - ٢٧
فحـص الـسجالت سـتوفر األسـاس ملـنح          اهلايتية، تنفذ البعثة مع الشرطة الوطنية عملية مشتركة ل        

ــة شــهادات   ــشرطة  البعث ــال ال ــال أعم ــبع      . يف جم ــة يف س ــذه العملي ــذ ه ــوم، جــرى تنفي وحــىت الي
 . أغسطس/آب ١٢ ملف حتقيق حىت تاريخ ٤ ١٥١، وفتح مقاطعات ١٠من أصل مقاطعات 

 احلكومــة برناجمــاً حمــدد اهلــدف مــن أجــل إصــالح اإلدارة املركزيــة للــشرطة  واســتهلت  - ٢٨
وقـد أجنـزت عمليـة      . القضائية، املسؤولة عن إجراء التحقيقات وتقدمي الدعم للعمليات القـضائية         

البعثـة  وعلـى أساسـها وفـرت       تقييم لكفاءة موظفي اإلدارة املركزية للـشرطة القـضائية وأدائهـم،            
إجراءات تـشغيلية موحـدة جديـدة       ووضعت  .  من موظفي هذه اإلدارة    ١٩٩ لـ   ا متخصص اتدريب
  .االختطاف بني اإلدارة املركزية للشرطة القضائية ومراكز الشرطة يف قضايافيما لتعاون ل اتعزيز

يف تطـوير   مهـم   وأتاحت املسامهات الكبرية املقدمـة مـن الـدول األعـضاء إحـراز تقـدم                 - ٢٩
توســع كــبري يف  ٢٠٠٨يونيــه /يف حزيــرانومت  .الالزمــة للمؤســساتاألساســية اهلياكــل ودعــم 

حجــرة  ٢٧بنـاء ســت ثكنــات جديــدة وجتديــد  مبــا يف ذلــك وطنيــة اهلايتيــة، مدرسـة الــشرطة ال 
وقـدمت أيـضاً مـسامهات       .زيـادة كـبرية يف قـدرات املدرسـة        ممـا ميثـل     أخرى،  للدراسة ومرافق   

ثنائيــة لــدعم بنــاء ثالثــة مراكــز جديــدة للــشرطة الوطنيــة اهلايتيــة، منــها بنــاء رئيــسي يف ســيته     
  .اء قاعدة جديدة حلرس السواحل يف املقاطعة اجلنوبية مركز شرطة وبن٢٨جتديد وسوليي، 

ــة الرئاســية     - ٣٠ ــاء، واصــلت اللجن ــشمولة    لويف تلــك األثن ــرة امل ــن، خــالل الفت ــز األم تعزي
علـى  االستعراض أن يـساعد     ومن شأن هذا    . الشاملةاحتياجات هاييت األمنية    تدارس  بالتقرير،  

باملهـام  ”االضطالع  مبا يزودها بإمكانية    سياقها  الوطنية اهلايتية يف     وضع عملية إصالح الشرطة   
 .توضيح أي متطلبات إضافيةعلى ، كما يساعد “الشرطية األساسية
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 النظام القضائي  
واصــلت   علــى الــدعم املقــدم مــن بعثــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار        اعتمــادا - ٣١

ظام العدالـة كمـا وردت      السلطات اهلايتية، العمل على تنفيذ خطة السنوات الثالث إلصالح ن         
 ء استراتيجية احلد من الفقر، وعلـى مـشاريع القـوانني الثالثـة املتعلقـة باسـتقالل القـضا                ةيف ورق 

 .٢٠٠٧ديسمرب /اليت أقرت يف كانون األول

حبلـــول قـــضاء  جملـــس أعلـــى لل إنـــشاءعلـــىعتمـــدة امل ةزمنيـــالول ادأحـــد اجلـــ نصويـــ - ٣٢
مـن  و . إقامـة العـدل وتنظـيم اجلهـاز القـضائي          يفأساسـي    ليضطلع بـدور     ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول
البعثـة واجلهـات املاحنـة املــشاركة يف    مـن  تـسريع هـذه العمليـة، أنـشأت احلكومـة، بـدعم       أجـل  
اخـتري  قـد  و .جلنة أخرى للتصديق علـيهم و جلنة لإلشراف على انتخاب أعضاء اجمللس ،العملية
 .يوليه/يف متوزدقيقة بدأت وخضعت سريهم لتحريات أعضاء اجمللس األعلى التسعة مجيع 

أعمـال التجديـد،    ريثمـا تنتـهي      تومع أن إعادة االفتتاح الرمسـي لكليـة القـضاة أرجئـ            - ٣٣
يوليـه،  / متـوز  ٧ مناهجهـا التعليميـة وقواعـدها الداخليـة، وبـدأت، يف              بوجه عام وضع   أجنزفقد  

 ، مـشاركاً  ٢٥ضم  تـ ، و ٢٠٠٤، وهـي األوىل الـيت تـنظم منـذ عـام             تدريبية لقضاة الصلح  دورة  
تحـديث  لوأعـد مـشروع قـانون        .التعلـيم أثنـاء اخلدمـة     من  مستفيدين بذلك   نهم امرأتان،   بيمن  

مأموريهــا أقــالم احملــاكم ورؤســاء ة مبــوظفني رئيــسيني آخــرين يف القــضاء، مثــل تعلقــالقواعــد امل
 .ألقالملرؤساء اكما جيري إعداد برنامج تدرييب  .ااهبحّجو

ــانونٍ  خطــة إصــالح ايف إطــار و - ٣٤  مل يقــدم بعــد إىل لقــضاء، أعــدت احملكمــة مــشروع ق
أقـر هـذا القـانون،      فـإذا    . حمكمـة جديـدة يف مجيـع أرجـاء البلـد           ١٦٠الربملان، يدعو إىل إنـشاء      

منــهم ( قــاض ٧٠٠ احلــايل البــالغ  الــرقمعــالوة علــى   قــاض آخــر  ٣٥٠سيــشترط تــدريب  
 املـساعدة  صبحوستـ  .القـضائي واإلدارة يف اجملـال  تدريب موظفي الدعم وكذلك ، )قاضية ٤٥

 .هلذه اجلهود مهية األهلياكل األساسية، حامسةإىل اسيما املقدمة  الثنائية، وال

 ال بيـه وجامسيـل      - دو - وافتتحت أربعة مكاتب أخرى للمـساعدة القانونيـة يف بـور           - ٣٥
 رقــأُ مكتبـاً  ١٨ جمموعـه صبح عـدد هـذه املكاتـب مثانيـة مـن أصـل مـا        ليـ  ، كـاي وجريميـي  هوليـ 

وصول السكان احمللـيني إىل     املنشود يف إتاحة    اهلدف  يتمثل  و. ٢٠٠٩ هناية عام    حبلول افتتاحها
ــضاء ــضائية    الق ــة ق ــبالد يف كــل والي ــامج وطــين   يف ولل ــة تتــوىل   وضــع برن ــساعدة القانوني للم
  .متويله الدولة
 الفعاليـة   القدرات، تبذل اجلهـود لتحـسني     دعمهذه املشاريع الرامية إىل     التوازي مع   وب - ٣٦

ــز   ــات ”مــن خــالل تعزي ــسلة إجــراءات العقوب ــشرطة   “سل  واالرتقــاء مبــستوى التعــاون بــني ال
يف إطــار متخصــصة دوائــر  مقترحــات إلنــشاء حــولوتتواصــل املناقــشات  .واجلهــاز القــضائي
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أعمــال اخلطــف لكــي تنظــر يف القــضايا الكــربى ومنــها  بــرانس - أو -  لبــورة القــضائيواليــةال
 .ة لتعزيز قدرات الشرطة يف جمال التحقيـق ستمرل اجلهود املمبادرة تكّمهي  و،واجلرائم املالية

وباإلضـافة إىل ذلـك،    .وسيكون دعم احلكومة اجلديدة ضرورياً ملتابعة التقدم يف هـذا املـضمار  
عمليـات   مـن البعثـة وشـركاء آخـرين برناجمـاً إلعـادة تنظـيم وتوحيـد                  احلكومـة بـدعمٍ   استهلت  
كمـا أطلقـت مبـادرة بـشأن قـضاء األحـداث تتوقـع         .ب القـضايا دارة تعقّـ احملكمة وإالتسجيل ب

  .القضاة املتخصصني يف عدة واليات قضائيةزيادة 
 

 نظام اإلصالحيات  
 الــيت وضــعتها ٢٠١٢-٢٠٠٧أحــرز بعــض التقــدم يف تنفيــذ اخلطــة االســتراتيجية للفتــرة   - ٣٧

 من جماالت التركيز الرئيـسية  لقيام به يف كلٍٍزال هناك الكثري ل بيد أنه ما .لسجوناإلدارة الوطنية ل
) حتسني اهلياكل األساسية وشراء املعدات الضرورية وتدريب املوظفني وحتـسني معاملـة احملتجـزين    (
 .مع زيادة تكديسهاأثناء فترة إعداد التقرير حىت احلالة يف السجون قد زادت صعوبة و

ن يف وحمتجـــز)  امـــرأة٣٢٥منـــهم  (نـــزيالً ٧ ٥٣٠، كـــان هنـــاك يوليـــه/ متـــوز٣١يف و - ٣٨
فــي ف . متــراً مربعــا٤ً ٨٨٤ ال تتعــدى مــساحةحيــزاً لإلقامــة ســوى ضــمن   ال يتــيحســجناً  ١٧

متـراً مربعـاً     ١ ٩٩٥ حمتجـزاً مـساحة      ٣ ٧٩٣برانس، شـغل     - أو - اإلصالحية الوطنية يف بور   
املعيـار الـدويل     عـن    وتقـل كـثرياً   كل سجني    ل متر مربع على نصف    قليالً   وهي تزيد فيها،  قامة  لإل

حقـوق اإلنـسان    ملراعـاة   احلـد األدىن األساسـي       متر مربع لكل سجني، حبيث يـشكل         ٢,٥البالغ  
نقــل باملفــرط، باشــرت ســلطات هــاييت العقابيــة س تكــدالمــسألة عاجلــة ملو .الــسالمةمقتــضيات و

عـن  تـنجم   ميكن أن يطـرح مـشاكل جديـدة        هذا األمر بيد أن   . انسبر - أو - ن بور محمتجزين  
ىل املرافـق األصـغر حجمـاً    إ املخـاطر األمنيـة   بعيدا عن احملاكم التابعني هلـا مـع نقـل         عزل املنقولني   

 .األقل من حيث اإلمكانياتو
 يف املائـة مـن احملتجـزين رهـن احملاكمـة يف مجيـع               ٨٣زيـد علـى     تويتواصل توقيـف نـسبة       - ٣٩

األمـر  وهـذا   . يف املائـة ٩٥وطنية علـى   تزيد نسبة احملتجزين يف اإلصالحيات ال   بينماأرجاء البلد،   
اللجنة االستشارية املعنية باالحتجـاز املطـول قبـل احملاكمـة،          الذي تضطلع به    عمل  الصحيح رغم   
ويف مواجهـة هـذه    . سـجني ٨٠٠يـصل جمموعـه إىل   مـا  توصـياهتا إىل اإلفـراج عـن    وقـد أفـضت   

تنقـيح   منـها  ملة أمـور  جبمايو/يار أ٩احلالة الصعبة، أوصت اللجنة يف تقريرها النهائي الصادر يف         
  .عن اإليداع يف السجونتوفري بدائل من أجل جراءات اإلقانوين العقوبات و

زيادة مـساحة   بفرباير  /يف شباط صالح  ل اإل اعمأت أ ، بد تملوملعاجلة هذا الوضع غري احمل     - ٤٠
ــنش وكــارفور   ــسجون املوجــودة يف هي ــة يف ال ــات إضــا    .الزنزان ــع زنزان ــوفري أرب فية يف وجــرى ت

وضعت خطط لتحويـل     أشده، برانس، حيث االكتظاظ على    - أو - ويف بور  .هاييسيان كاب
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 . بالقرب من العاصمةة جديدةرئيسيمنشأة ومن املتوقع بناء  .مستشفى سابق لألمراض النفسية
 وعلـى   ةتوقف علـى تـوفري أمـوال ثنائيـ        توسـ ا ال غـىن عنـه       مواصلة التقدم يف هـذا اجملـال أمـر        وتعد  

 .دده القيادة اهلايتية من أولوياتحت ما

 يف املائـة مـع ختـريج        ٥٠مـالك مـوظفي نظـام الـسجون بنـسبة تنـاهز             كما متـت زيـادة       - ٤١
وهـؤالء املوظفـون، هـم       . امـرأة  ١٩منـهم   ويوليـه،   /موظفاً جديداً لإلصالحيات يف متـوز      ٢٢٧

ىل نظـــام اإلصـــالحيات إمـــوظفي ، وترفـــع عـــدد مـــالك ٢٠٠١منـــذ عـــام مدربـــة أول دفعـــة 
أبعــد  نــزيالً، وهــو رقــم ال يــزال ٧ ٥٣٠مــا جمموعــه مقابــل )  امــرأة٦٨منــهم (موظفــاً  ٧٤٢
  .الدولية املعايرييكون عن  ما

يف املعدات واملـوظفني، تواصـل البعثـة تقـدمي          فادح  من نقص    نظام السجون  يعاينما  وفي - ٤٢
ة، لحـ بيـة احتياجـاهتم امل    ضـمان أمـن احملتجـزين وتل      الرامية إىل   مسامهة رئيسية من خالل جهودها      

إىل بعـض القـدرات     احتيـاج   ورمبـا يكـون هنـاك        .بينما تـوفر الـدعم الـتقين لتخطـيط أطـول أمـداً            
 .يف هذا اجملال املرتفع  الطلب احلايلتلبيةلتمكني البعثة من الالزمة اإلضافية 

 
 حقوق اإلنسان -سادسا  

علــى ة واإلجــراءات املتخــذة ات املتبعــ الــسياسيشــددت الــسلطات اهلايتيــة علــى صــعيد - ٤٣
الـيت  تلـك  حلالة يف البلد أفضل كـثرياً مـن   ما برحت احقوق اإلنسان، وراعاة  األمهية اليت توليها مل   

ها ضبعـ يتعلـق  اً، و قائمـ ومع ذلك، ال يزال عدد من املشاكل         .٢٠٠٦قبل انتخابات عام    سادت  
  هـذه   الـضعف  ل مـواطن  وتـشم . هـاييت يف  مؤسسات سيادة القانون    يف  ضعف  الباستمرار مواطن   

 غالبـاً يتعـذر   فيمـا   أو إشـراف قـضائي سـليم،        يعتـد هبـا     هتـم أو أدلـة قانونيـة        توجيه  دون  عتقال  اال
 . غري موجودة أصـالً    بلذات نوعية رديئة    تكون  تعقب سجالت االحتجاز وتقارير التحقيق، أو       

ــأداء النظــام القــضائي أوجــه الــنقص يف التحقيقــات اجلنائيــة وحــاالت   ويعــوق  تنفيــذ أخري يف الت
ومـا زال    .ساهم مجيعهـا يف ارتفـاع معـدل حـاالت االحتجـاز رهـن احملاكمـة                حيث تـ   القرارات،
 احلقــوق اخلطــر علــى، يــزداد الوقــت نفــسهويف . دون حماكمــة مــشكلة عامــةالغوغــائي العقــاب 

صول جراء تنامي الصعوبات اليت يواجههـا اهلـايتيون يف احلـ          من  االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
  .سكن الالئق واخلدمات االجتماعية األساسيةعلى العمل والغذاء وامل

قـوق اإلنـسان   املعنيـة حب املؤسـسة املـستقلة الوحيـدة    وهـو   وميكن ملكتب محاية املواطنني،      - ٤٤
ــة حقــوق    يف املنــصوص عليهــا  الدســتور، أن يــضطلع بــدور هــام يف رصــد التقــدم احملــرز يف حال

األمهيـة  ن  مـ ومع أن البعثة تواصل دعم عمل املكتـب، ف         . االنتصاف اإلنسان ويف تعزيز إجراءات   
  .التمويل الكايفمع تزويده باعتماد الربملان تشريعات متكينية عرب هذا العمل تعزيز 
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 املنظور اجلنساين  
 قدمت شرطة البعثة املساعدة إىل الـشرطة الوطنيـة اهلايتيـة            ،أثناء الفترة املشمولة بالتقرير    - ٤٥
عـن طريـق   مـا مت   قـدرهتا علـى منـع ومواجهـة العنـف ضـد النـساء والفتيـات، مبـا يف ذلـك                      تعزيز  ل

 باالشــتراك مــع ،الــشرطة الوطنيــة اهلايتيــةدأت وعــالوةً علــى ذلــك، بــ. بــرامج تدريبيــة متواصــلة
حبقـوق املـرأة وبـاجلرائم الـيت يعاقـب عليهـا          لتعزيز وعي األطفال    يف املدارس   إعالمية   محلة   ،البعثة

مـن حلقـات العمـل      سلـسلة   ونظمـت البعثـة      .األسريعقوبات، مثل االغتصاب والعنف     قانون ال 
 .يونيه لتحديد العقبـات الـيت حتـول دون مـشاركة املـرأة يف احليـاة الـسياسية           /اإلقليمية يف حزيران  
ويف هـذا الـصدد، قـدمت     .باعتمـاد التـشريعات املناسـبة   حقوق املرأة والطفل وميكن تعزيز محاية 

مــشاريع قــوانني بــشأن حــاالت االقتــران املــدين ، ٢٠٠٧ديــسمرب / يف كــانون األول،إىل الربملــان
 .ومسؤوليات الرجل املتعلقة باألبوة

ــران - ٤٦ ــه /ويف حزي ــة األمــم املتحــدة    ٢٠٠٨يوني ــة تقريرهــا األول إىل جلن ــدمت احلكوم ، ق
  .التمييز ضد املرأة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال

 
 محاية الطفل  

خطــار حلمايــة حقــوق األطفــال اهلــايتني مــن األ ي رمــر جــوهأاملبذولــة اصــلة اجلهــود مو - ٤٧
ــة ــالتقرير،    .اإلجرامي ــشمولة ب ــرة امل ــاء الفت ــسبة  شــكوأثن ــال ن ــن ضــحايا  ٣٥ل األطف ــة م  يف املائ

مــا قدمتــه البعثــة مــن الــدعم  وباإلضــافة إىل . قاصــران علــى يــد خمتطفيهمــا اخلطــف، بينمــا قتــل  
البعثـة رسـائل    أعـدت   مكافحة أعمال اخلطـف،     من أجل    الوطنية اهلايتية    لشرطةالتنفيذي جلهود ا  

تعرضـهم   يدين فيهـا خطـف األطفـال و        “ويكليف جان ” املوسيقي اهلاييت الشهري     توصإذاعية ب 
 .لعنف اجلنسيل

ت حمكمــة األحــداث الــيت تعتمــد علــى املــساعدة التقنيــة املقدمــة مــن البعثــة تعمــل    باتــو - ٤٨
ر احملتجـزين رهـن احملاكمـة مـن     عدد القّص ٢٠٠٨يونيه /تناقص يف حزيران  كما  . ةبكفاءة متزايد 

البعثـة  كـل مـن    وواصـل أيـضاً   .) فتـاة ٣٠منـهم   (قاصـراً    ٢٤٦فربايـر إىل    /يف شباط قاصراً   ٢٦٦
مراكـز  مركـزاً مـن    ٥٠واليونيسيف تدريب ضباط الشرطة الوطنية اهلايتية، بينما عينت الـشرطة         

 .هاييت العشرمقاطعات لطفل يف مجيع قليمية حلماية ااإلتصال اال

قـدرة  مـا فتئـت      و ،وال تزال حالة األطفال يف مراكز الرعاية املؤسسية موضع قلق شديد           - ٤٩
كما نددت املنظمات غري احلكوميـة احملليـة     .هذه املراكز ضعيفة  األحوال يف   احلكومة على رصد    

 مــن أجــل اجلمهوريــة الدومينيكيــةيف االجتــار باألطفــال إىل منــذرة بــاخلطر زيــادة مــن مبــا يبــدو 
 .واالستغالل اجلنسياالستخدام يف العمل 
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 األنشطة اإلنسانية وأنشطة اإلنعاش والتنمية -سابعا  
 االجتماعية -احلالة االقتصادية   

ل االرتفــاع املتــسارع لألســعار العامليــة لألغذيــة خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، شــكّ - ٥٠
واملعونـات  اإلنتـاج احمللـي مـن األغذيـة         ف.  السـتقرار هـاييت ورفـاه سـكاهنا         كـبرياً  والوقود هتديداً 

.  يف املائـة مـن االحتياجـات علـى التـوايل     ٥ نـسبة  يف املائـة و ٤٣ نـسبة سـوى ب يفيان   الالغذائية  
يف املائـة مـن احتياجاهتـا مـن        ٨٠يف ذلـك    مبـا   ( يف املائة املتبقية من أغذيتها       ٥٢وتستورد هاييت   

 مباشـرا وعميقـا     فت هذه االجتاهات أثـراً    قد خلّ عليه، ف و.  احتياجاهتا من الوقود   مجيعو،  )األرز
 .لشعبهاة يعيشاملحوال األعلى اقتصاد هاييت و

االقتصاد الكلـي علـى     يف جمال   إجنازات  وتطرح احلالة الراهنة هتديداً ملا حققه البلد من          - ٥١
مــن  مليــون ١٨٥  هــاييت مببلــغفقــد اتــسع نطــاق العجــز التجــاري يف . مــدار الــسنوات املاضــية

ــة مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل   ٢,٥(دوالرات الواليــات املتحــدة  يف النــصف )  الــسنوييف املائ
ــة   ــسنة املالي ــود    ٢٠٠٨األول مــن ال ــة والوق ــسبب ارتفــاع أســعار األغذي ــضاعف معــدل   .ب  وت

يف املائـة يف     ٧,٩ نـسبة سّجل  ، بعد أن    ٢٠٠٨ يونيه/يف املائة يف حزيران    ١٥,٨ التضخم ليبلغ 
ها املّتـسم   مسارعن  عملة الغورد   تراجعت  و). ٢٠٠٧ سبتمرب/أيلول(هناية السنة املالية السابقة     

يف املائـة مـن قيمتـها مقابـل دوالر الواليـات       ١٠يربو علـى  ما ففقدت  االمسية، تهاارتفاع قيم ب
االقتــصادي توقعـات النمـو   ُنقحــت ويف الوقـت نفـسه،   . املتحـدة علـى امتـداد األشــهر األخـرية    

ويف هـذه األثنـاء، تعـّرض     . يف املائـة   ٢,٥يف املائـة إىل      ٣,٧فـضت مـن     ُخ، ف ٢٠٠٨هلاييت لعام   
جنبيــة مــن جــراء االضــطرابات     احملليــة واألســتثمارات  االالتقــدم احملــرز يف اجتــذاب    للخطــر 

 .مـا كـان متوقعـاً   إيرادات احلكومـة دون  اخنفاض يساهم بدوره يف   مما س  االجتماعية والسياسية 
للحفاظ على استقرار االقتصاد الكلي يف هذه البيئة الـصعبة، سـعت الـسلطات اهلايتيـة                توخياً  و

التزامـات مـن    التمـاس   ف وإجياد سبل متويل جديـدة، مـع         توازن بني إجراءات التكيّ   ال حتقيقإىل  
ــة احتياجــات اإلنفــاق اإلضــافية للتقليــل مــن أثــر ارتفــاع أســعار األغذيــة       اجلهــات املاحنــة بتلبي

 .لوقود على السكانوا

 إىل مزيد من اجلهود لتقدمي الغوث على حنو مـستدام           ةٌس ما حاجةٌمثة  ويف هذه األثناء،     - ٥٢
وتـشري الـسلطات الوطنيـة إىل       . إىل الغالبية الساحقة من اهلايتيني الذين يعانون من الفقـر املـدقع           

حـادة مقابـل     ميثـل زيـادة       مليون هـاييت، ممـا     ٢,٥ علىيؤثر حاليا   بات  أن انعدام األمن الغذائي     
وتنعـدم عمليـا    . ٢٠٠٧مليون هاييت حسب تقـديرات عـام        و ٥٠٠ ٠٠٠ زيادة تراوحت بني    

خلدمات االجتماعية األساسية، من قبيـل التعلـيم،     كما أن إدارة ا   شبكات الضمان االجتماعي،    
ــا،     ــها تقريب ــضا سياســة اســترداد تكــا    يتوالهــا القطــاع اخلــاص بأكمل ــد أي ليف بينمــا ينفــذ البل
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الـصعوبات االقتـصادية الـسائدة خـارج        قد تؤثر   ويف الوقت ذاته،    . اخلدمات الصحية األساسية  
آليــة أساســية لــدعم متثــل رغــم أهنــا مــن أبنــاء هــاييت، املقــيمني يف اخلــارج ويالت علــى حتــ البلــد

ويف ظـل التوقعـات باسـتمرار ارتفـاع أسـعار           . يف املائـة مـن األسـر املعيـشية اهلايتيـة           ٧٠معيشة  
ــصعيد العــاملي،   ا ــنفط علــى ال ــة وال ــضغوط    ألغذي ــد مــن ال يتوقــع أن يواجــه ســكان هــاييت املزي

 .السنة الدراسيةبدء سيما يف سياق موسم األعاصري اجلاري و ، والاالجتماعية واالقتصادية

أبريــل، وضــعت الــسلطات اهلايتيــة  /نيــسانالــيت وقعــت يف ضــطرابات االب اعقــيف أو - ٥٣
دعم األسـعار واألنـشطة املـدّرة للـدخل         إجـراءات لـ   الغذائية، مشلت   مقترحات للتصدي لألزمة    

. رمي إىل تعزيز اإلنتـاج الزراعـي  ، باإلضافة إىل برنامج أطول أجال ي   عمالةالستخدام لل الكثيفة ا 
اجملتمع الدويل إىل تقـدمي املـساعدة عـن طريـق التربعـات والتعهـدات ببـذل معونـة                   وفيما يسعى   

اصــيل احملوصــول فــساهم ذلــك، إىل جانــب  دعم األرز، لــات إضــافية، قــدمت احلكومــة إعانــ 
بيـد أن العمـل     . يف تثبيت أسعار األغذية، بل ختفيضها يف بعض احلاالت        األسواق،   إىل   يةالصيف

مليـون دوالر يف الفتـرة    ١٧سحب هذه اإلعانات تدرجييا، بعـد أن بلغـت كلفتـها          لجار حاليا   
وقـد  ؛  ونة البنـك الـدويل واجلماعـة الكاريبيـة        من مع ُمّولت   ،أغسطس/أبريل إىل آب  /من نيسان 

إعانات دعـم الوقـود، الـيت كانـت قـد بـدأت يف هنايـة                بدأت احلكومة أيضا، تسحب بالتدريج      
ــها  ٢٠٠٨ مــارس/آذار مــن دوالرات الواليــات املتحــدة  مليــون دوالر  ١٢حنــو وبلغــت كلفت

 .يوليه/س إىل متوزمار/ اإليرادات على امتداد الفترة من آذاروكان أن شكلت خسارة يف
 

 املساعدة اإلنسانية والتنمية  
 لألزمــــة الغذائيــــة، قمــــت يف للتــــصدي حــــشد اســــتجابة فعالــــة  للمــــساعدة علــــى  - ٥٤
يونيه، باالشتراك مع رئيس الربازيل لويس إنياسيو لوال دا سيلفا، بالدعوة إىل عقـد              /حزيران ٢

منظمـة  الـذي عقدتـه     ذائي العـاملي    اييت، على هامش مؤمتر قمـة األمـن الغـ         معين هب اجتماع دويل   
األمـن الغـذائي والتنميـة      بـشأن   اجتمـاع متابعـة     يف مدريد   قد  ُعقد  و. األغذية والزراعة يف روما   

رئـيس جمموعـة    كمـال درويـش     ، قـام    غـضون ذلـك   ويف  . يوليـه /متـوز  ١٥ الريفية يف هـاييت، يف    
إلنـسانية ومنـسق اإلغاثـة يف     وكيل األمني العام للشؤون ا    جون هوملز،   األمم املتحدة اإلمنائية، و   

 السـتراتيجية   لتقـدمي التربعـات، تـضمنت عرضـاً       نـداء   حاالت الطوارئ، بإعداد وتعميم رسالة      
الـسكان استـضعافا،    األمم املتحدة الرامية إىل التقليل إىل أدىن حـد مـن آثـار األزمـة علـى أشـد                    

 املتوســط نيلــوتــشمل هــذه االســتراتيجية تــدخالت فوريــة يف األج    .  خلطــط احلكومــة وفقــاً
، مبا يف ذلك املـساعدات الغذائيـة واألنـشطة املـدرة           تعزيز إنتاج األغذية حملياً   من أجل   والطويل  
وتـنص الرسـالة أيـضا علـى        . يف املنـاطق الريفيـة واحلـضرية      للعمالـة   االسـتخدام   ، الكثيفة   للدخل

ــاعي، و  ــضمان االجتمـ ــبكات للـ ــشاء شـ ــة إنـ ــة  خاصـ ــيم والتغذيـ ــات الـــصحة والتعلـ . يف قطاعـ
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ــران ويف ــه/حزي ــرت االســتراتيجية ب ، ٢٠٠٨ يوني ــة    أق ــة مــن منظمــة األغذي ــة مــشتركة مؤلف عث
ــة العــاملي والبنــك      ــامج األغذي ــة وبرن ــة الزراعي ــدويل للتنمي ــدويل مــع  والزراعــة والــصندوق ال ال

وقد كانت االستجابة مـشجعة، إذ      . التركيز بوجه خاص على التغذية وسائر شبكات الضمان       
الالزم توفري مبلغ إضـايف قـدره       وإن كان من     مليون دوالر    ٥٥,٥جمموعه  مت بالفعل حتصيل ما     

 .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١حىت مليون دوالر لتلبية االحتياجات األساسية  ٧٥,٦
لمـستفيدين  متوسـط العـدد الـشهري ل       العـاملي    ةغذيـ برنامج األ زاد  بريل،  أ/ومنذ نيسان  - ٥٥

ــرد ٥٦٣ ٠٠٠مــن  ــسان ف ــصبح أبريــل /يف ني ــرد  ٨٥٥ ٠٠٠لي ــرانيف ف ــ/حزي وخيطــط  ه،يوني
. ٢٠٠٨ديـسمرب   /ول مليـون شـخص حبلـول كـانون األ         ٢,٣ىل ما جمموعـه     إللوصول  الربنامج  

توزيـع مـساعدات    يف   هـاييت    - العاملي ومنظمـة كاريتـاس       ةغذيبرنامج األ شرع  مايو،  /يارأيف  و
أواخــر وحبلــول . ة منــاطق حــضري١٠يف استــضعافا علــى أشــد فئــات الــسكان  ة الفوريــةغاثــاإل

ــوز ــ/مت ــى ،هيولي ــل حصــصا   شــخص ٢٠٠٠٠٠ تلق ــدة  لإلعاشــةبالفع ــا٣٠مل ــذه ويف .  يوم ه
 ةصحاملتـصلة بـ  ربامج الـ عـن طريـق     دعمـه التغـذوي      العاملي بتوسـيع     ةغذيبرنامج األ األثناء، قام   

بـذلك  فـزاد   اإليـدز والـسل،     /املصابني بفريوس نقص املناعـة البـشرية      شخاص  األبم والطفل و  األ
ــدد املـــ  ــن ستفيدين عـ ــخص يف  ٢١٧ ٠٠٠مـ ــسانشـ ــل أ/نيـ ــخص٣٦٩ ٠٠٠ىل إبريـ  يف  شـ
طفـال املـدارس    ن أ مـ  ٣٢٥ ٠٠٠شمل  لتـ  املدرسـية    ةالتغذيـ واستمرت عمليات   . هيوني/حزيران
ــرانشـــهريا  ــ/منـــذ حزيـ ــوليرتفـــع العـــدد يف أن أ ومـــن املتوقـــع ه،يونيـ ــبتمرب ل/يلـ ــسـ ىل إصل يـ
أنــشطة الغــذاء يدين املــسجلني يف عــدد املــستفارتفــع ذلــك، وعــالوة علــى .  طفــل٤٠٠ ٠٠٠

 . شخص١٧ ٠٠٠ىل إ ٩ ٥٠٠من مقابل التدريب 
 الدوليـة   ةمنـائي، واملنظمـ   مـم املتحـدة اإل    برنامج األ و والزراعة،   ةغذيمنظمة األ رك  اوتش - ٥٦

 ةغذيـ  وبرنـامج األ ،دمات املشاريع، ومنظمـة العمـل الدوليـة   األمم املتحدة خلللهجرة، ومكتب   
ودرء  البيئـــة ةمبـــادرات محايـــوســـائر  يمـــشاريع الـــرإصـــالح يف ون آخـــر وشـــركاء ،العـــاملي

للعمالـة  السـتخدام   الكثيفـة ا  املـشاريع   مـن خـالل تنفيـذ       ويـتم ذلـك أساسـا       ،  ةالكوارث الطبيعي 
الــيت ضــطرابات االيف أعقــاب هــذه املبــادرات تــضاعفت قــد و .ومــشاريع الغــذاء مقابــل العمــل

. اجلديـدة واملـنح   لوكـاالت   ختصيص األموال الداخلية ل   عادة  إبريل من خالل    أ/نيسانوقعت يف   
ل بداية الـسنة    ية قب ألسر املعيشي املدرة للدخل لصاحل ا   األنشطة إحدى الفرص القليلة     ومتثل هذه   
ــرة قــصرية   حــىت وإن كــان  ،الدراســية ــرأذلــك خيلــف ن إذ ميكــن أ، األجــللفت ــاًجيابإ اًث  علــى ي

 يـوم عمـل     ٢٥٢ ٥٠٠إجيـاد حنـو      تـشمل    ةصليألاخلطط ا بينما كانت   و. ياالستقرار االجتماع 
 يـوم عمـل     ٦٦٦ ٠٠٠زهـاء   مت إجيـاد    فقـد   ،  هيونيـ /حزيرانإىل  يناير  /كانون الثاين من  لفترة  يف ا 

 األغذيـة ، بـدأت منظمـة    هيوليـ /فـي مطلـع متـوز     فوعالوة على ذلـك،     . هيوني/اعتبارا من حزيران  
، املستـضعفة عيـشية   من األسر امل   أسرة ٧٠ ٠٠٠حنو  دوات على   توزيع البذور واأل  يف  والزراعة  
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تربيـة احليوانـات    مـشاريع ل  وبـدأت   ،  ة واحلـضري  ةالريفيـ مستفيد يف املنـاطق      ٣٥٠ ٠٠٠مما ميثل   
 .ةمعيشيأسرة  ١٠ ٠٠٠تستهدف 

بعثـة األمـم   الواسعة النطاق اليت تقـدمها  منية اللوجستية واأل املساعدة  على  وباالعتماد    - ٥٧
ومنظمـة  مـم املتحـدة للطفولـة       منظمـة األ  واصـل كـل مـن       اييت،  املتحدة لتحقيق االستقرار يف هـ     

تنفيـذ  إطـار     تـوفري الـدعم لـوزارة الـصحة يف         مريكيـة منظمـة الـصحة للبلـدان األ      /الصحة العاملية 
منظمـة  /منظمة الـصحة العامليـة    كما تابعت   .  املائة من السكان    يف ٦٠محالت تطعيم تستهدف    

 مركـزا  ٥٧زهـاء   التوليد يف ة رعايكفالة خدماتا يرمي إىل    مشروع مريكيةالصحة للبلدان األ  
مم املتحـدة   صندوق األ ونفذ  . الراهنالوقت  طور التشغيل يف    يف  مركزا بات    ٤٨صحيا، منها   

ــة مــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية    للــسكان  اإليــدز /مــشاريع لتقــدمي الرعايــة يف جمــال الوقاي
ــة لزهــاء   ــصحة اإلجنابي ــااألشــخص يف ســتة مــن   ١٠٠ ٠٠٠وال ــوريف  ةء الفقــريحي  - وأ - ب

اإليـدز  /يزال برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البـشرية  البينما برانس،  
 .خطة االستجابة الوطنية ملكافحة االيدزتنفيذ  رصد علىاحلكومة يساعد 

 تقـوم  الـيت التخطـيط  عمليـة  وزارة التعلـيم يف   الـدعم إىل    اليونيسيف واليونسكو   تقدم  و - ٥٨
سياسـة  عربـت احلكومـة عـن نيتـها تنفيـذ           أ،  ٢٠٠٨مـايو   /يارأيف  و. ٢٠١١-٢٠٠٨فترة  للهبا  

الــدعم ملــا عــدده   اليونيــسيف تــوفر و. ٢٠٠٩الــصف األول يف عــام  التعلــيم اجملــاين لتالميــذ   
وعــالوة علــى ذلــك، قامــت  . ةاملــواد التعليميــمــن املــدارس احلكوميــة عــن طريــق تقــدمي   ١٢٦

مــن مــدارس التعلــيم  ٢٧  يفاخلــدمات الــصحيةمرافــق  واملالعــب وةدراســيتجديــد الفــصول الب
 .منذ بداية العامتلميذ  ٤٠ ٠٠٠حنو هذا الربنامج  أفادوقد . قبل املدرسي ما
 ةىل جنـب مـع املنظمـات غـري احلكوميـ      إمـم املتحـدة، جنبـا       الفريق القطـري لأل   ويقوم    - ٥٩

بتقـدمي الـدعم    ،  لتحقيـق االسـتقرار يف هـاييت      مـم املتحـدة     بعثـة األ  ذلـك   خرين، مبا يف    آوشركاء  
اجلهـود  يف  منـائي   مـم املتحـدة اإل    يساهم برنـامج األ   و. دارة املخاطر والكوارث  الوطنية إل للخطة  

سـواء  اليت تبذهلا احلكومة لتعزيز قدرات االستجابة حلاالت الكوارث من خالل بناء القـدرات              
طـة  ري حاليـا وضـع الـصيغة النهائيـة خل         وجيـ . على صعيد املقاطعات   وأ ،على املستوى املركزي  

التخـزين  وقـد مت بالفعـل   . طوارئ يف حاالت الكوارث بالتشاور مـع شـركاء وطنـيني ودولـيني           
ملـساعدة  (الطاقـة   مـن    عايلذي احملتوى ال   والبسكويت   ائيةتسعني طنا من املواد غري الغذ     املسبق ل 
بذولـة ألغـراض التأهـب، قـد        املهـود   من اجل الرغم  وعلى  ). يامأربعة  أملدة  شخص   ١٠٠ ٠٠٠

 .صالأاهلش ختلف أي كارثة طبيعية آثارا مدمرة على هذا الوضع 
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 ةالتنسيق بني اجلهات املاحن  
األول شروع املــ  إىل املقــر،فريــق األمــم املتحــدة القطــري قــدم  ،٢٠٠٨مــايو /يــارأيف  - ٦٠

رقـة اسـتراتيجية    و مـع    ويتـضمن هـذا اإلطـار املتـوائم       . اإلمنائيـة لمـساعدة   لاملتحـدة   إلطار األمم   
 ٢٠١١ - ٢٠٠٩ للفتــرة  الســتراتيجيات التنميــة يف هــاييتةاخلطــوط العريــض احلــد مــن الفقــر

املدنيــة يف بعثــة األمــم األقــسام معظــم وهــا،  وبراجمها املتحــدة وصــناديقاألمــمميــع وكــاالت جل
،  املتحـدة  مـن دوالرات الواليـات   مليـون دوالر   ٥١١,٩احلاليـة مببلـغ     وتقدر ميزانيتـه    . املتحدة

 .تدبريه ينتظرمن دوالرات الواليات املتحدة  مليون دوالر ٣٨٥,٦زال مبلغ  ما
 مليــون ٥٠٠ حنــوىل هــاييت املقدمــة إجممــوع القــروض واملــنح  بلــغ ، ٢٠٠٧يف عــام و - ٦١

مــساعيها لتــوفري ، تواصــل احلكومــة هــذه األثنــاءويف .  مــن دوالرات الواليــات املتحــدة دوالر
مـــن دوالر  مليـــون ١٣٤,٢بزهـــاء احتياجاهتـــا يف الوقـــت الـــراهن تقـــدر و. ةلميزانيـــللـــدعم ا

 .ثلثي هذا املبلغتستوعب  خدمة الدينبيد أن . يف السنةدوالرات الواليات املتحدة 
 ةتحــسني فعاليــة املعونــة، واصــلت اجلهــات املاحنــ لعــالن بــاريس إ مــع مبــادئ شــياًاومت - ٦٢

 الرئيسية سلسلة مـن     ةاجلهات املاحن ونظمت  . هاييتمع احلكومة لتعزيز تنسيق املعونة يف       العمل  
ــارأيف املعتكفــات  ــران /ي ــايو وحزي ــ/م ــصاصات واضــحة  لرســم  هيوني ــامل اخت وخطــة عمــل  املع
ــشتركة ــضمار م ــذا امل ــاء ويف .  يف ه ــةاحل، دعــت هــذه األثن ــشرة ” كوم ــة  (“جمموعــة الع اللجن

 والوكالـة   ،وق النقـد الـدويل     وصـند  ،مم املتحدة  تضم األ  يت ال  للقروض التنفيذية للجهات املاحنة  
، ةمريكيــ، ومــصرف التنميــة للبلــدان األ والوكالــة الفرنــسية للتنميــةمريكيــة للتنميــة الدوليــة،األ
ــدويل،  و ــدويل،  ورويب،االحتــاد األوالبنــك ال ــائي ال ــاون اإلمن ــة اإلســبانية للتع ــة  والوكال  والوكال

ــ ــة  ةالكندي ــة الدولي ــدا، - للتنمي ــتىل جانــب ممثــل عــن األ إ كن ــلوني، رجن إىل )  وشــيلي،الربازي
رقـة اسـتراتيجية    املوضوع لو تقييم  الطار  إ الوطنية ضمن    ةتنفيذ االستراتيجي صد  على ر ملساعدة  ا

حـدة مـن   كل قطاع على أساس  على ةلتنسيق بني اجلهات املاحنلآلية وأنشئت  . احلد من الفقر  
مـن  و. ولويات الوطنيـة   األ االتساق مع كفالة   و ةاجلهات املاحن بني تدخالت   املواءمة  تعزيز  أجل  

 .هذه املبادرة تنفيذ املشاريع يف كل قطاعاملؤمل أن تسّهل 
 

 هموانضباطاملوظفني سلوك  - ثامنا 
عـدم  القاضية ب  بالتقرير، واصلت البعثة تنفيذ سياسة األمني العام         ةخالل الفترة املشمول   - ٦٣

االسـتغالل   جـه اخلـصوص   شـكال سـوء الـسلوك، وعلـى و        أي شكل مـن     إطالقاً إزاء أ  التسامح  
علـى هـذه الـسياسة يف      للتـشديد   واصـل كبـار املـديرين اغتنـام كـل فرصـة             و. ني اجلنسي واإليذاء
يــضا يف تــدريب أمــم املتحــدة بعثــة األوشــرعت .  مــع املــوظفني يف املقــر ويف امليــدانممناقــشاهت
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 ةاملـضايق حظر التمييـز و   خبصوص  مؤخرا  اليت صدرت    األمني العام    ةنشربشأن فحوى   املديرين  
لتعزيـز  ُبـذلت جهـود مكثفـة       و. (ST/56B/2008/5) ساءة استعمال الـسلطة   إوالتحرش اجلنسي و  

 . للبعثةالشبكة اإللكترونية الداخليةمن خالل موقع  لموظفنيلموارد املعلومات الداخلية 
ــرة املــشمول  - ٦٤ ــالتقرير، ةوخــالل الفت ــد  ب ــان مــن األ أعي ــراد العــسكريني  اثن ــهمإىل ف  اوطن
 .نياجلنسيواإليذاء االستغالل بدون أن يتصل هذا األمر  ،سوء السلوكتتعلق ب ةديبيأب تسباأل
 

  خطة التوطيد  - تاسعا 
إحـراز  يلـزم    رئيـسية     مخـسة  قدمت يف تقريري األخري إىل اجمللس خمططـا أوليـا جملـاالت             - ٦٥ 

اسية عـن طريـق    تـسوية اخلالفـات الـسي    :فيها مـن أجـل توطيـد االسـتقرار يف هـاييت وهـي         تقدم  
وإقامـة  سـلطة الدولـة؛ وإنـشاء هيكـل أمـين مناسـب؛             بـسط    و يـة؛  االنتخاب الدورةاحلوار وإجناز   

مؤسسات قضائية وجنائية تتسم باالستقاللية واملصداقية والفعالية؛ وحتسني التنمية االجتماعيـة           
   .االقتصادية

فـت لألسـف أثـرا      رير خلّ ورغم أن األحداث اليت وقعـت خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتق               - ٦٦ 
إحــراز تقــدم يف هــذه اجملــاالت، فــإن هــذه األهــداف باتباعــه علــى اجلــدول الــزمين الــذي ميكــن 

وبنـاء علـى ذلـك، واسـتجابة لطلـب جملـس األمـن الـوارد يف             .زالت صـاحلة   الواسعة النطاق ما  
طـط  ، واصلت بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت وضـع خ           )٢٠٠٧ (١٧٨٠ هقرار

أتـاح  قـد  و.  يف ذلك الـرئيس بريفـال  نيف كل من هذه اجملاالت بالتشاور مع سلطات هاييت، مب 
التقـدم  ومتابعـة   هذا األمر صياغة هذا املخطط األويل وحتديد بعض املؤشرات األخـرى لقيـاس              

   ).ا التقريرذهل  األولرفقاملامللخص يف على النحو (أدناه كما يلي احملرز، 
أمهيـة تـسوية اخلالفـات الـسياسية        علـى   الة يف امليدان خالل األشهر املاضـية         احل تؤكدو  - ٦٧ 

وسـيكون   .يشكل شرطا أساسيا لتحقيق استقرار طويل األجـل يف هـاييت     مما  عن طريق احلوار،    
الفـرعني  من املؤشرات الرئيسية إلحراز تقدم يف هذا اجملال قدرة القيـادة الـسياسية يف كـل مـن                   

فتــرة األزمــة األخــرية، لإلســراع بتــشكيل حكومــة جديــدة   جتــاوز ى التنفيــذي والتــشريعي علــ 
وميكـن تيـسري هـذا األمـر باعتمـاد         .يف معاجلة املشاكل امللحة اليت تواجه البلـد       الفعال  وللتعاون  

ــاق  ــع  للحوكمــة ميث ــزم مجي ــات أو االســتقرار، ُيل ــذ عــدد مــن   اواملؤســسات الفعالي ــة بتنفي ملعني
وميكـن أن يـساعد يف ذلـك أيـضا          .االجتماعيـة املتفـق عليهـا     األهداف الـسياسية واالقتـصادية و     

تـشمل وضـع جـدول أعمـال        شـىت قـد     تعزيز التعـاون بـني اجلهـاز التنفيـذي والربملـان، بوسـائل              
معاجلـة عـدد مـن    مبـا يكفـل   اتباع هنج قائم على توافـق اآلراء      وسيقتضي األمر    .تشريعي منسق 

ــا خمتلــف ا    ــيت ســبق أن ذكرهت ــسياسية ال ــسائل ال ــة بوصــفها    امل ــسياسية اهلايتي ــة ال جلهــات الفاعل
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األحـزاب الـسياسية،    ختـضع هلـا     أوليات، مثل مواصلة مكافحة الفساد، وإصالح األنظمـة الـيت           
مـثرية  نظر إليهـا باعتبارهـا       يُ ١٩٨٧أحكام معينة من دستور عام      التعامل مع   واستكشاف سبل   

ح التعــاون مــن أجــل جنــاح روالــالزم أن تــسود مــن فوباملثــل،  . األوســاطيف بعــضللمــشاكل 
علـى حنـو مـا أشـرت يف تقريـري الـسابق بتنـصيب                االنتخابية اليت ينبغي أن تتـوج        الدورةتنفيذ  

 .٢٠١١ يف عام ارئيس منتخب دميقراطي
وكمـا   . سلطة الدولة على حنـو فعـال       يتيح بسط اتباع هنج تعاوين    وال غىن كذلك عن      - ٦٨ 

تقــدم يف هــذا اجملــال هــو القيــام، انطالقــا مــن   ، ســيكون املؤشــر الرئيــسي إلحــراز  هذكــرســبق 
جبايــة املــستوى املركــزي إىل املــستوى احمللــي، بإنــشاء مؤســسات شــرعية ودميقراطيــة ميكنــها    

وسيتطلب هذا تعزيز الـوزارات الرئيـسية علـى الـصعيد           . صاحل السكان ملا فيه   األموال وصرفها   
أيـضا أن تقـوم الـسلطات       الـالزم    ومـن    .حتسني القدرات التـشريعية والرقابيـة للربملـان       والوطين،  

ــصياغة   ــة ب ــذ اهلايتي ــع هنــج شــامل إلدارة احلــدود،   وتنفي ــة  م ــشاء املؤســسات الالزم ــذلكإن  . ل
ــي،   أمــا ــزم كــذلك أن يكفــل  علــى الــصعيد احملل لتطبيــق اختــاذ ترتيبــات ســليمة ومــستدامة   فيل
   .المركزيةال
 تتــضح أكثــر مــن خــالل مناســب قــدوورغــم أن متطلبــات إنــشاء هيكــل أمــين شــامل  - ٦٩ 

األعمال اجلارية اليت تقوم هبا اللجنة الرئاسية بشأن هذه املسألة، فإن األهـداف املبينـة يف خطـة                  
ــوفر عــددا مــن مؤشــرات اإلجنــاز الرئيــسية     ــة ت ــة اهلايتي وتــشمل هــذه  .إصــالح الــشرطة الوطني

، نــهم ع فــرد دربــوا وخــضعوا للتحــري١٤ ٠٠٠الــشامل قوامهــا يــضم املؤشــرات بلــوغ قــوة 
يـضطلعون باملهـام األساسـية للحفـاظ علـى       حبيـث   ،  ٢٠١١يتوقع إجنـاز تدريبـهم حبلـول عـام          و

وتـشمل األهـداف األخـرى تعزيـز القـدرات املؤسـسية             .النظام يف مجيع مقاطعات هاييت العشر     
للــشرطة الوطنيــة اهلايتيــة، مبــا يف ذلــك جمــاالت اإلدارة والتحقيقــات والطــب الــشرعي، وتــوفري 

ينبغي أن توفر الترتيبات األمنية أيـضا قـدرة مـستدامة علـى توطيـد                و . الالزمة ساسيةاألاهلياكل  
. االستقرار على طول احلدود الربية والبحرية، باالعتماد على التعاون الثنـائي حـسب االقتـضاء    

مؤشـرا مهمـا    أعـاله    ٢٤شكل إجنـاز عمليـة تـسجيل األسـلحة املـشار إليهـا يف الفقـرة                 سُيكما  
  . تقدمحرز من ُي ملا
كــر يف تقريــري الــسابق، يــشكل إنــشاء نظــام قــضائي وجنــائي يتــسم  ذُوعلــى حنــو مــا  - ٧٠ 

ينهض حبقوق اإلنسان شـرطا مـسبقا لتحقيـق اسـتقرار طويـل األجـل               وباالستقاللية واملصداقية   
 كليـة  الدراسـة يف  بـدء وللقضاء وسيكون من املهم االستناد إىل إنشاء اجمللس األعلى     . يف هاييت 
 ةوستــشمل مؤشــرات اإلجنــاز الرئيــسية تنفيــذ عمليــة لتأهيــل القــضاة؛ وتــدريب قــضا   .ةالقــضا

خــرين؛ وإحــراز تقــدم حنــو إنــشاء حمــاكم جديــدة؛    اآلقــضائيني الوظفني كــذلك املــإضــافيني و
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ــشاء         ــراءات اجلنائيــة؛ وإن ــانون اجلنــائي واإلج ــسية ملــدونيت الق دوائــر وحتــديث اجلوانــب الرئي
إجنـاز  مـا لـوحظ مـن       رغم  فـ وباملثـل،    .حمـاكم متنقلـة   واسـتحداث    يف القضايا؛ للنظر  متخصصة  

سـيظل مـن اجلـوهري      مـن األمـور املـشجعة،       بوصـفه   تدريب فوج جديد من موظفي السجون       
تقــدم يف مجيــع اجملــاالت األربعــة خلطــة إصــالح الــسجون علــى النحــو املــبني   المواصــلة إحــراز 

وتـشييد  نـزالء الـسجون   ق تقليـل  وينبغي أن يشمل هذا بـذل جهـود منتظمـة، عـن طريـ            . أعاله
ــدة،   ــق جدي ــل إضــفاء   مراف ــا يكف ــة،     مب ــسجناء الفظيع ــشة ال ــى أحــوال معي  حتــسني جــذري عل

 متـر مربـع     ٢,٥املتـاح هلـم ليـصل إىل اهلـدف املقتـرح املتمثـل يف               اإلقامـة   سيما بزيادة حيز     وال
ويف .  مربـع  متـر ٠,٥من املستوى احلايل الذي ال ميكن قبوله ويبلغ حـوايل           بدال  لكل شخص،   

نفس الوقت سيشكل تعزيز مكتب محاية املواطنني، باعتمـاد القـوانني املناسـبة وتـوفري مـا يلـزم                   
من متويـل، مؤشـرا رئيـسيا آخـر ملـا حيـرز مـن تقـدم يف ضـمان حقـوق اإلنـسان لـشعب هـاييت                            

 . القانونتأخذ بسيادة داخل دولة 
 االجتماعيـة االقتـصادية، حيـث       ةإحـراز تقـدم قابـل للقيـاس يف جمـال التنميـ            ومن شـأن     - ٧١ 

البيئـة االقتـصادية    أمـام   حتديا خاصـا    أن يشكل   البعثة بأي مسؤولية منبثقة عن والية،       ُتكلَّف   ال
ولة بـالتقرير تـربز الـصلة الـيت     إال أن األحـداث الـيت وقعـت خـالل الفتـرة املـشم            .الصعبة احلالية 

فـاق النجـاح يف أي جانـب آخـر مـن            آبـني   يف هـذا اجملـال و     احملـرز   التقـدم   أوجـه   تنفصم بـني     ال
ألحــوال االجتماعيــة االقتــصادية يف اوقــف التــدهور احلــايل  ويلــزم .جوانــب حتقيــق االســتقرار

بعض آفـاق الفـرص     بـ متع شعب هاييت مبستوى أساسي من اخلدمات و       لكي يت وعكس مساره،   
ري األساسـية  علـى املعـاي  إضفاء التحسن وميكن أن تشمل مؤشرات اإلجناز الرئيسية        .االقتصادية

يــة يوميــا، والعمــر  رالــسعرات احلرااملــأخوذة مــن كميــة الة، مثــل يحــوال املعيــشاألالــيت تقــيس 
تـوافر  وحتـسني  املتوقع، ومعدالت الوفيـات؛ وزيـادة نـصيب الفـرد مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل؛           

لـصناعي  اخلدمات األساسية؛ وزيـادة االسـتثمار املباشـر؛ وحتقيـق زيـادة يف االنتـاج الزراعـي وا                 
مـن  متكاملـة   القيادة اهلايتية جمموعة    إذا اختذت   وال ميكن بلوغ هذه األهداف إال       . على السواء 

ــسياسات،    بــذل جهــود متجــددة مــن جانــب الوكــاالت    مــع القــرارات الــضرورية يف جمــال ال
املتعددة األطراف واملؤسـسات املاليـة الدوليـة، وتقـدمي تربعـات علـى حنـو منـسق ومـستمر مـن                 

   . على السواءاخلارجيف القطاع اخلاص يف هاييت وفعالية إشراك احنة واجلهات امل
سيتطلب توطيد االستقرار إحراز أوجه تقـدم متزامنـة يف مجيـع اجملـاالت اخلمـسة                كما   - ٧٢ 

إحـراز تقـدم    يتوقـف علـى     إحراز تقدم يف أحـدها      حبكم الترابط بينها، مبعىن أن      املذكورة آنفا،   
ويف كل األحوال، سـيكون التعـاون بـني القيـادة الوطنيـة وعمـوم             . خرىيف اجملاالت األربعة األ   

 .  أمرا الزمااجملتمع الدويل



S/2008/586
 

22 08-46643 
 

ألهـداف  جتميعـا ل متثـل بـاألحرى   هي وليست هذه املؤشرات على العموم جديدة، بل     - ٧٣ 
عـدد منـها    وقـد أدرج    احملددة يف خمتلف خطط واستراتيجيات اإلصالح الوطنية القائمـة فعـال،            

جـداول  فهـي   ددت لتحقيقهـا    ول الزمنيـة الـيت حُـ      ااجلـد أما  . استراتيجية احلد من الفقر   يف ورقة   
يت وتطـور   يل حسب االقتضاء كي تراعـي احلـوار اجلـاري بـني البعثـة وسـلطات هـا                 عدَّتقريبية تُ 

معــايري واســعة النطــاق ميكــن جمللــس إقــرار إال أنــه مــن املتوقــع أن تــساعد يف  .احلالــة يف امليــدان
   .يف البلدفعال تها تقييم ما أحرز من تقدم حنو حتقيق استقرار األمن بواسط

بلوغ مجيع مؤشـرات التقـدم املبينـة أعـاله، سـتظل هـاييت يف               مع  ومن الواضح أنه حىت      - ٧٤ 
غري أنه يتوقع منـها أن تـساعد علـى حتديـد عتبـة              . حاجة إىل مزيد من الدعم يف األجل الطويل       

يل وجـود حفظـة الـسالم تـدرجييا وإهنـاؤه يف آخـر املطـاف،                لالستقرار ميكن بعدها تقل   أساسية  
  . ميكن للبلد أن يتوخى العودة إىل إطار عادي للمساعدة الثنائية واملتعددة األطرافمن مث و
 

 دعم البعثة - عاشرا 
أبريل إىل إعادة النظـر يف االنتـشار احلـايل    /أدت التظاهرات اليت وقعت يف أوائل نيسان   - ٧٥ 

يف بـورت   النظاميـة   لنـشر وحـدة إضـافية للـشرطة         معـسكر   طيـت األولويـة إلكمـال       للبعثة، وأع 
أجنــزت حتــسينات إضــافية  كمــا . أخــرى إىل يل كــاينظاميــة أوبــرانس، ونقــل وحــدة شــرطة  
  . متصلة باألمن يف مواقع أخرى

قـد أجنـزت البعثـة املرحلـة     و. مـن األنـشطة الرئيـسية   واحدا  زال دعم إدارة احلدود      وما - ٧٦ 
زالت املرحلـة الثانيـة جاريـة يف سـياق الـسعي إىل              ماووىل من ترتيبات الدعم االستراتيجي،      األ

وجيـري تطـوير املنـشآت الـساحلية إليـواء       . اختاذ مزيد من الترتيبات اللوجستية الطويلـة األجـل        
  . العنصر البحري التابع للبعثة

 فــردا ٢٥رى إجــالء مــن أفــراد البعثــة، وجــ   اثنــان ، قتــل ٢٠٠٨مــارس /ومنــذ آذار  - ٧٧ 
 فـردا ألسـباب طبيـة لتلقـي رعايـة           ٣٢جرى إجـالء    كما  ألسباب طبية إىل مواقع خارج هاييت       

  .  خطريةزال أفراد البعثة يواجهون خماطر أمنية مالكن و. رفيعة املستوى داخل هاييت
 

 االتصال واإلعالم   
البعثـة علـى موجـة    ” إذاعـة  املباشر مع السكان بإنشاءالتواصل زادت قدرة البعثة على   - ٧٨ 

بـدأت بثهـا اليـومي يف بـور أوبـرانس       وقـد   ،“MINUSTAH FM”“ التضمني التـرددي إف إم    
تركيـب أجهـزة   خارجهـا علـى حنـو تـدرجيي مـع      يف املنـاطق    مـن مث     و ٢٠٠٨أبريـل   /منذ نيسان 
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كانــت املــشاركة يف فيمــا وكــان رد فعــل اجلمهــور إجيابيــا جتــاه هــذه املبــادرة، . اإلرســالنقــل 
 . االجتماعية للسكان مشاركة مشجعةاملستويات مجيع جانب الربامج اإلذاعية للبعثة من 

مــايو /واســتقطبت مراكــز اإلعــالم املتعــدد الوســائط التــسعة، منــذ إنــشائها يف أيــار         - ٧٩ 
شـاركوا يف طائفـة     )  يف املائـة منـهم نـساء       ٣١( من أبنـاء هـاييت       ٤٥ ٠٠٠، ما جمموعه    ٢٠٠٧

البعثة، مثل حلقات العمل واحللقـات الدراسـية        جانب   املدعومة من    صالاالتواسعة من أنشطة    
ورغـم  . شـركاء البعثـة   سـائر   السلطات احمللية، واملنظمات غري احلكومية و     املوجه إىل   والتدريب  

الـــيت حـــدثت يف ضـــطرابات االتعـــرض مركـــز وســـائط اإلعـــالم يف يل كـــاي للنـــهب خـــالل  
 . سبتمرب/أبوابه من جديد يف أيلول املركزأبريل، فمن املتوقع أن يفتح /نيسان

 
 اجلوانب املالية  - حادي عشر
يونيـــه / حزيـــران٢٠ املـــؤرخ ٦٢/٢٦١اجلمعيـــة العامـــة مبوجـــب قرارهـــا خصـــصت   - ٨٠ 

 دوالر شــــهريا، ٤٧ ٩٠٩ ٧٠٠ دوالر، أي مــــا يعــــادل  ٥٧٤ ٩١٦ ٥٠٠، مبلــــغ ٢٠٠٨
وإذا . ٢٠٠٩يونيـه  / حزيـران ٣٠ إىل ٢٠٠٨يوليـه   / متـوز  ١لإلنفاق علـى البعثـة يف الفتـرة مـن           

، فستقتــصر ٢٠٠٨أكتــوبر / تــشرين األول١٥قــرر جملــس األمــن متديــد واليــة البعثــة بعــد    مــا
 عليهـا اجلمعيـة   توافق على املبالغ اليت ٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠حىت تكلفة اإلنفاق على البعثة    

 .العامة
ملـسددة إىل احلـساب     ، بلغـت االشـتراكات املقـررة غـري ا         ٢٠٠٨مـايو   / أيـار  ٣١وحىت   - ٨١ 

جمموع االشتراكات املقـررة املـستحقة جلميـع عمليـات          أما  .  مليون دوالر  ٩٦,٧اخلاص للبعثة   
 .ليون دوالر ب١,٨فقد بلغ حفظ السالم حىت ذلك التاريخ 

، بلــغ جممــوع املبــالغ املــستحقة للمــسامهني بقــوات  ٢٠٠٨يونيــه / حزيــران٣٠وحــىت  - ٨٢ 
ددت تكـاليف القـوات واملعـدات اململوكـة         وُس.  مليون دوالر  ٢٧,٥يف البعثة   نظامية  وبشرطة  

، على التوايل، وفقـا     ٢٠٠٨مارس  / آذار ٣١مايو و   / أيار ٣١حىت  لفترة املمتدة   عن ا للوحدات  
 .  ربع السنويجلدول السداد

 
 املالحظات والتوصيات - ثاين عشر

ار يف هــاييت لنكــسة خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، تعرضــت عمليــة حتقيــق االســتقر  - ٨٣ 
مــن وقــوع احلكومــة، ولــوم مــا أعقــب ذلــك مــن مــع أبريــل، /كــبرية نتيجــة اضــطرابات نيــسان

ومــة كالتوصــل إىل اتفــاق بــشأن تعــيني رئــيس وزراء جديــد وتــشكيل حإزاء طولــة املشاكل املــ
ــدة ــذها،    يف ظــل و .جدي ــة وتنفي ــربامج احلكومي ــأخري اعتمــاد ال ــشلل يف  ت ــة واســتمرار ال العملي
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االسـتثمارات اخلاصـة    ومن مث صرف النظر عن توظيـف        عية، وتقويض ثقة مجهور هاييت      التشري
ت سلـسلة األحـداث هـذه       دلالنتعـاش الطويـل األجـل، زا      ال غىن عنها    الداخلية واخلارجية اليت    

   .شعب هاييت وضاعفت املشاكل النامجة عن االجتهات العاملية السلبيةمن وطأة معاناة 
وأن يلتفتـوا   خلـف ظهـورهم،     هم هذه الفترة    ؤهاييت وشركا ضع أهل   الالزم أن ي  ومن   - ٨٤ 

يوليـه املتعلـق بتعـيني    / متـوز ٣١ املـربم يف  تفـاق االويـشكل   .متجدد إىل املهام اليت تنتظرهم  بعزم  
. املــسار الــصحيحعلـى  رئـيس وزراء جديــد خطــوة مهمـة حنــو وضــع عمليـة حتقيــق االســتقرار    

الفـرع تاسـعا   لى حنو ما تبينـه خطـة التوطيـد املعروضـة يف             زال يتعني القيام بالكثري، ع     ماولكن  
البعثة واجملتمـع الـدويل     وسيكون مطلوبا من هاييت، قيادة وشعبا، وكذلك من         من هذا التقرير،    

  . بصفة عامة بذل املزيد من اجلهود املستمرة لتعويض ما ضاع من وقت
 جديد فرصـة جديـدة للمـضي        يمكن أن يتيح تعيني رئيس وزراء     ، ف هاييتداخل  أما يف    - ٨٥ 

ــدما ــد . ق ــاون ا املنعطفــات اخلطــرية،  وعن ــد أن تتع ــة االنتمــاءات    ال ب ــة مــن كاف جلهــات الفاعل
وتشمل املهام امللحة الـيت     . لصاحل العام ادمة  خلتعمل سوية   كي  احلكم  خمتلف فروع   والسياسية  

ري قـصرية األجـل     الشركاء، اختاذ تداب  مدعومة من   احلكومة،  االهتمام من جانب    تتطلب أولوية   
مــن شــأهنا تلبيــة االحتياجــات العاجلــة لــشعب هــاييت ومــساعدته علــى التــصدي ألزمــة الغــذاء   

رع فيه مع عملية ورقة استراتيجية احلد مـن       التخطيط الذي شُ  وإجناز  والوقود العاملية املستمرة؛    
سـيادة القـانون    الفقر؛ وإشراك اجلهات املاحنة؛ ومواصلة دعم الربامج الرامية إىل تعزيـز هياكـل              

ــد ــز    . يف البل ــة إىل تعزي ــد اجلهــود الرامي ــسم جتدي ــا التواصــل ويت يت واجلمهــور يبــني ســلطات ه
احليوية لكفالـة مـا يلـزم لتحقيـق االسـتقرار مـن          باألمهية  وإشراك القطاع اخلاص واجملتمع املدين      

   .تعاون واسع النطاق
أحــداث أوضــحت فكمــا  .أيــضاأمــرا ال غــىن عنــه   زال اســتمرار نــشر البعثــة    ومــا - ٨٦ 

 .زال عنصر األمن التابع للبعثة يضطلع بـدور حيـوي يف كفالـة اسـتقرار البلـد      أبريل، ما /نيسان
ويف الوقت نفسه، تسهم البعثة مسامهة رئيسية يف استقرار هاييت يف األجـل الطويـل عـن طريـق       

الدولـة  دارة   إ ةما تقدمه مـن دعـم لتعزيـز مؤسـسات سـيادة القـانون، مـع الـسعي إىل بنـاء قـدر                      
وصـي بتمديـد واليـة البعثـة ملـدة عـام          أُفإنين  وبناء على ذلك،     .على الصعيدين املركزي واحمللي   

، وباإلبقــاء علــى عنــصرها العــسكري وعنــصر  ٢٠٠٩أكتــوبر / تــشرين األول١٥حــىت آخــر، 
قوامهما احلايل، كي تتمكن البعثـة مـن مواصـلة دعـم عمليـة حتقيـق االسـتقرار يف               عند  شرطتها  
  . ال من هذه اجملاالتكل جم

إشراك اجملتمـع الـدويل بـصفة       سيقتضي األمر   وباإلضافة إىل دعم عملية حفظ السالم،        - ٨٧ 
تقدمي الدعم الثنائي، عن طريق توفري التـدريب املتخـصص          أن  كما   .عامة إلحراز تقدم حقيقي   
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. ملؤسـسات جلهـود بنـاء ا    كـذلك يف    وسيظل  أمر جوهري   الضرورية،  اهلياكل األساسية   ومتويل  
أبريـل تـشجيعا   / هاييت االستجابة السخية من اجلهـات املاحنـة ألزمـة نيـسان         وقد شجعت شعبَ  

البالغـة   املـشقة إال أن    .س احلاجة إليه يف وقـت مـن األوقـات الـصعبة بـشكل خـاص               كان يف أمَ  
زعزعــة زيــادة وستتــسبب هــذه املـشقة يف  . نــه هــذا التقريـر زالــت مـستمرة، علــى حنــو مـا بيّ   مـا 

حيوية بشكل خـاص يف األسـابيع       الفورية  وستكون املساعدة    .رار ما مل جير التصدي هلا     االستق
رتبطـة بـالعودة إىل املـدارس يف    املقتـصادية  املزيـد مـن املعانـاة اال    سر اهلايتيـة    اُألفيما تواجه   املقبلة  

 .تكلفة املعيشةظروف تتسم بازدياد 
األربعة املاضـية اسـتمرار هـشاشة    على مدى األشهر اليت وقعت وقد أبرزت األحداث     - ٨٨ 

بـل ينبغـي    .لتصبح مصدرا لتثبيط العزميةال ا اجملُيترك هلإال أنه يتعني أال  .حىت اآلن مت إجنازه   ما  
أن تكون مبثابة تذكري بأن عمليات حتقيق االستقرار قلما جتري بسالسة، وبأهنـا تتـأثر مبـستوى                 

ينبغي النظر إليها كجزء مـن جهـود طويلـة          وية،  العوامل اخلارج وبتعاون اجلهات الفاعلة احمللية     
ولـذلك ينبغـي أن تعمـل        .واملثـابرة ستلزم الـصرب    مبـا يـ   األجل لتحقيق الـسالم وبنـاء املؤسـسات         

اإلسـهام مـن أجـل      من جانب مجيع القادرين على      عزم  ال تقويةالصعوبات املصادفة مؤخرا على     
 أخـرى، وكفالـة مـضي هـاييت قـدما           اإلبقاء على مشاركتهم وزيادهتا، هبدف درء أي انتكاسـة        

 .حنو االستقرار
 االختتام باإلعراب عن خالص شكري ملمثلـي اخلـاص، هـادي العنـايب، ولرجـال                دوأو  - ٨٩ 

البعثة ونسائها على ما يبدونه من شجاعة وتفان لتحقيق استقرار هاييت، وكذلك للحكومـات              
 . بالقوات وبالشرطةاليت زودت العملية
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  املرفق األول 
  ٢٠١١-٢٠٠٨: النقاط املرجعية ومؤشرات إحراز التقدم يف جماالت التوطيد الرئيسية  

 
  احلوار السياسي واالنتخابات- أوال

 رئـيس منتخـب   نـصيب مواصلة إحراز تقدم يف تسوية اخلالفات السياسية عن طريق احلوار وجناح إجناز دورة انتخابيـة تتـوج بعمليـة سلـسة لت            : النقطة املرجعية 
 ٢٠١١راطيا يف عام دميق 

متفـق عليهـا    طـة طريـق   ارباالسـتناد إن أمكـن إىل خ  (تشمل شروط إحراز التقدم استمرار اإلرادة السياسية من جانب اجلهات الفاعلة اهلايتية الرئيسية لوضع هنج شـامل وتعـاوين     
ثنـائي إلتاحـة    مـا يلـزم مـن متويـل     مـع   ؛البعثـة جانب م األمين واللوجسيت والتقين من    ؛ وتوفري الدع  ) التشريعي والتنفيذي بوضع جدول أعمال مشترك       الفرعني من نوع ما أو قيام    

 ةإجناز الدورة االنتخابية وتعزيز املؤسسات املعني
 مؤشرات التقدم )١(السنة
  العامة على نطاق واسع سياساهتاتشكيل حكومة جديدة، وقبول برنامج •  ٢٠٠٨

 اآلراء بشأن سـبل معاجلـة املـسائل امللحـة الـيت تواجـه البلـد، باالعتمـاد علـى التعـاون بـني األحـزاب الـسياسية وفـروع                  لبناء توافق   املبذولة هوداجل حتديد • 
 احلكم، وكذلك التعاون مع القطاع اخلاص واجملتمع املدين

 صادر مؤخراوحتديد موعدها، على أساس القانون االنتخايب ال جملس الشيوخأعضاء التحضري النتخابات ثلث  • 
 مواصلة اتباع النهج التعاوين يف إجياد احللول ملشاكل هاييت السياسية واالقتصادية واالجتماعية •  ٢٠٠٩

 .ليـة احملنتخابـات  ال االنتخايب إجراء انتخابات لتجديد جملس النـواب وثلـث آخـر مـن أعـضاء جملـس الـشيوخ، فـضال عـن إجـراء ا                      اجلدول الزمين توخي   • 
 .)٢٠١٠يناير /، أداء القسم من جانب جملس النواب اجلديد يف كانون الثاين٢٠٠٩نوفمرب /شرين الثاين ت:االنتخابات(

  إحراز تقدم حنو إنشاء جملس انتخايب دائم • 
  ٢٠١٠نوفمرب /عقد االنتخابات الرئاسية يف تشرين الثاين • ٢٠١١-٢٠١٠

ا يف أمـور منـها مكافحـة    رمبـ (احـت إحـراز تقـدم يف معاجلـة األهـداف املـشتركة         ستكون مواصلة اتباع هنج تعاوين يف إجياد حلول ملـشاكل هـاييت قـد أت               • 
 )١٩٨٧لدستور عام ا ت منشكالللم  املثرية األحزاب السياسية، واستكشاف سبل معاجلة األحكامضع هلاالفساد، وإصالح األنظمة اليت خت 

 قدرة مؤسسات هاييت على إجراء االنتخابات بأقل قدر من الدعم الدويل • 
  .٢٠١١تويل رئيس منتخب دميقراطيا ملهامه يف عام  • 

                                                         
خطط هاييت إلصالح مؤسسات  اخلطط الوطنية، ومنها بوجه خاص  دا من األهداف واملواعيد املستهدفة املستمدة من خمتلف         اجلدول عد  ضم هذا ي )١( 

إحـراز تقـدم يف هـذه     رغـم االتفـاق عمومـا علـى ضـرورة      و. طالع الدول أعضاء يف جملس األمن عليهاإل، وذلك تيسريا سيادة القانوناملعنية بالبلد  
عامال يسهم يف تطور الظروف   حسب االقتضاء لتكون  هذه التواريخ  للتغيري، وسيجري تعديل    قابلحظة أن عددا من التواريخ      اجملاالت، ينبغي مال  

 .يف امليدان وملراعاة حوار البعثة اجلاري مع السلطات اهلايتية
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  بسط سلطة الدولة-ثانيا 
سـسات حكوميـة دميقراطيـة تتـسم بالـشرعية والـشفافية واخلـضوع للمـساءلة، وصـوال إىل          ؤسط سلطة الدولة يف مجيع أرجاء البلد بإنـشاء م         ب: النقطة املرجعية 

 قومات االستمرارويتمتع مب األموال وصرفها لصاحل السكان، مبا يف ذلك إنشاء نظام إلدارة احلدود باية تكون هلا القدرة على ج حبيثاحمللي،  املستوى
آلراء ا التقدم اتباع القيادة السياسية اهلايتية هنجا تعاونيا يف اعتمـاد اسـتراتيجية لتعزيـز القـدرات اإلداريـة علـى الـصعيدين املركـزي واحمللـي ويف تعزيـز توافـق              تشمل شروط إحراز  

وتـوفري املـوارد     بنـاء القـدرات،   علـى بشأن ترتيبات إرساء الالمركزية؛ واستمرار الدعم التقين املقدم من البعثة؛ وتقدمي اخلربة على املستويني الثنائي واملتعدد األطـراف للمـساعدة     
 الحتياجات اهلياكل األساسية

 مؤشرات التقدم السنة
 )٢(التقدم يف هذا الصددإحراز   مواصلة يف جمال اإلدارة واختاذ القرارات على الصعيدين الوطين واحمللي، مبا يتيحعملية لتعزيز القدراتوضيح ت •  ٢٠٠٨

 حنو وضع هنج شامل إلدارة احلدودمواصلة إحراز تقدم  • 
  واحملليمواصلة إحراز التقدم حنو تعزيز القدرات يف جمال اإلدارة واختاذ القرارات على الصعيدين الوطين •  ٢٠٠٩

 مواصلة إحراز تقدم حنو وضع هنج شامل إلدارة احلدود • 
، تستند إىل مزيد مـن الـدعم الـدويل    هياكل أساسية يف هذا اجملال تتحقق بإنشاء ما يلزم من مؤسسات و أساسية هنج شامل إلدارة احلدود، وقدرة اتباع • ٢٠١١-٢٠١٠

 االقتضاء حسب 
ل وصـرفها لـصاحل الـسكان بتعزيـز املؤسـسات علـى الـصعيدين املركـزي واحمللـي، مبـا يف ذلـك اختـاذ ترتيبـات سـليمة                               األمـوا  بايـة حتسني القـدرة علـى ج      • 

  الالمركزية لتطبيقومستدامة
 تعزيز القدرات التشريعية والرقابية للربملان • 

 

                                                         
يؤدي اتفاق  ومن املتوقع أن   .إلصالح الدولةشامال  خمططا سباإلضافة إىل عدد من املبادرات الثنائية اجلارية يف هذا اجملال، أعدت حكومة أليكسي           )٢( 

  .تقدملل  أدقعملية لتنفيذ هذا الربنامج اإلصالحي إىل تيسري حتديد مؤشرات السلطات اهلايتية على 
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  كفالة األمن واالستقرار-ثالثا 

 الربيـة والبحريـة، مـع احتـرام     تملة داخل البلد وعلـى طـول حـدوده   ييت من التصدي بفعالية للتهديدات احملن هاإنشاء هيكل أمين مستدام ميكّ : النقطة املرجعية 
 الدولية واحلريات الفردية يف نفس الوقت املعايري 

بـشأن    توافـق لـآلراء   كفالـة طة الوطنيـة اهلايتيـة، و  تشمل شروط إحراز التقدم مواصلة إعطاء السلطات اهلايتية أولوية الختاذ القـرارات الـضرورية فيمـا يتعلـق بتنميـة قـدرات الـشر        
 ياكل األساسية اهلالحتياجاتتوفري اخلربة والدعم على املستوى الثنائي مع البعثة يف اجملال التنفيذي ويف بناء القدرات؛ جانب ن ممناسب؛ وتقدمي الدعم وهيكل أمين شامل 

 
 مؤشرات التقدم السنة

رز من تقدم حىت اآلن، مواصلة اإلجنازات يف احلفاظ على األمن واالسـتقرار يف املنـاطق احلـضرية والريفيـة، باالعتمـاد علـى التعـاون             حباالستناد إىل ما أُ    •  ٢٠٠٨
 قوات األمن الدولية واهلايتية بني 

 على طول احلدود الربية والبحريةتعزيز وجود الشرطة الوطنية اهلايتية، بدعم من البعثة،  • 
  بلوغ األهداف اليت حددهتا خطة إصالح الشرطة الوطنية اهلايتيةإحراز تقدم يف • 
  O  الشرطة لكل فوج مدرسة من طالب٧٠٠حوايل (بدء تدريب الفوجني العشرين واحلادي والعشرين للشرطة الوطنية اهلايتية (  
  O مواصلة عملية التأهيل 
  O إنشاء اهلياكل األساسية للشرطة الوطنية اهلايتية 
  O يز القدرات التقنية للشرطة الوطنية اهلايتية يف جمال أعمال الشرطة القضائيةتعز 
 قيام اللجنة الرئاسية بإصدار النتائج فيما يتعلق بتعزيز األمن يف هاييت • 
 الشروع يف عملية تسجيل األسلحة • 

 مواصلة الدوريات األمنية على طول احلدود ويف مجيع أرجاء البلد •  ٢٠٠٩
 مزيد من التقدم يف بلوغ األهداف اليت حددهتا خطة إصالح الشرطة الوطنية اهلايتيةإحراز  • 
  O       حبلـول هنايـة   ضـابط  ٢ ٥٠٠سيسفر خترج الفوجني العشرين واحلادي والعشرين إىل جانب زيادة التعيني والتدريب عـن زيـادة يـصل جمموعهـا إىل 

 ٢٠٠٩ عام
  O إحراز تقدم يف تنمية قدرات حرس السواحل 
  O مواصلة تعزيز القدرات اإلدارية للشرطة الوطنية اهلايتية وتدريب موظفي اإلدارة املتوسطة والعليا 
  O خلطة احلالية إلصالح الشرطة الوطنية اهلايتيةا ملتابعة  تطويرالشروع يف صياغة خطة 
   القوات الدولية تشكيل ومعاودة النظر يفغرافيةاجلوظيفية وال  باملهامتتيح زيادة قدرة الشرطة الوطنية اهلايتية على االضطالع • 
 مواصلة تسجيل األسلحة يف إطار برنامج حكومة هاييت لتسجيل األسلحة • 
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 مؤشرات التقدم السنة
 حبلـول   اد يتحقـق  كـي يتحقـق أو يكـ      ول خطة إصـالح الـشرطة الوطنيـة اهلايتيـة،            عرضتها سيحرز مزيد من التقدم خالل هذه الفترة يف كل اجملاالت اليت           • ٢٠١١-٢٠١٠

 :طة إصالح الشرطة الوطنية اهلايتيةخل عدد من األهداف الرئيسية ٢٠١١هناية عام 
  O العمليات؛ وإجناز عملية تأهيل الشرطة الوطنية اهلايتيةضباط املدربني وضباط من ال١٤ ٠٠٠  ما يصل إىلبلوغ قوام للشرطة الوطنية اهلايتية  
  O ات الشرطة األساسية على نطاق البلدقدرة الشرطة الوطنية اهلايتية على توفري خدم 
 ة لتوفري األمن على طول احلدود الربية والبحرية، باالعتماد على املساعدة الدولية واألنشطة الثنائية التكميلية حسب االقتضاءصلاواختاذ ترتيبات مت • 
  ملساعدة الدوليةمن ايتيح هذا األمر بدوره إجراء تقييم شامل للمتطلبات املتبقية  • 
 لشرطة الوطنية اهلايتيةا  تطويراعتماد مزيد من خطط • 
  قطعة سالح٣١ ٠٠٠إجناز عملية تسجيل حوايل  • 
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  سيادة القانون وحقوق اإلنسان-رابعا 

 اطننيحقوق اإلنسان ويكون متاحا جلميع املوويعزز حيترم وإنشاء نظام قضائي وجنائي يتسم باالستقاللية واملصداقية : النقطة املرجعية
تـوفري اخلـربة    و ،بناء القدرات ن البعثة يف اجملال التنفيذي و     م املقدم ، ومواصلة الدعم   أولوية الختاذ القرارات الضرورية     إعطاء تشمل شروط إحراز التقدم مواصلة السلطات اهلايتية      

 ياكل األساسية اهلاحتياجاتتلبية ل  والتربعاتعلى املستوى الثنائي
 

 مؤشرات التقدم السنة
  ٢٠٠٧ديسمرب / يف كانون األولء الصادرةاسية الثالثة املتعلقة باستقالل القضا ودعما للقوانني األسةلاوفقا للخطة الوطنية إلصالح العد •  ٢٠٠٨

  O  للقضاء إنشاء اجمللس األعلى  
  O إعادة فتح كلية القضاة وبدء أول تدريب أثناء اخلدمة 
  O تخصصة يف اجلرائم الكربى م دوائرز تقدم حنو إنشاءاحرإ 
  O د اإلصالحات امللحة املتعلقة مبدونات اإلجراءات اجلنائية، مبا يف ذلك األنظمة األساسية للمساعدين القضائينييدحت 
 لسجونلإلدارة الوطنية لسعيا إىل حتقيق األهداف اليت حددهتا اخلطة االستراتيجية  • 
  O ن السجو خمادعإحراز تقدم حنو زيادة حيز 
  O  ذات الصلة موظفا من موظفي السجون؛ وتدريب كبار املديرين واملشرفني؛ ووضع السياسات واإلجراءات ٢٢٦ختريج  
  إحراز تقدم حنو اعتماد قانون ملكتب محاية املواطنني • 

  ٢٠٠٧ديسمرب / يف كانون األولدرةء الصاالقضا انني الثالثة املتعلقة باستقالل ودعما للقوةلاوفقا للخطط الوطنية إلصالح العد •  ٢٠٠٩
  O إنشاء مفتشية قضائية 
  O  حنو وضع تشريعات وزارة العدل واألمن العام وهيكلها التنظيميإحراز تقدم 
  O دالةم لتوجيه تنفيذ عملية إصالح العإنشاء وحدة للتخطيط والربجمة االستراتيجيني تؤدي عملها داخل وزارة العدل واألمن العا 
  O تنافسيةالختيار الكلية القضاة بعد خضوعهم لعملية ابيف التدريب ) ٦٠العدد املستهدف (  أول فوج لقضاة احملاكم اجلزئية يف املستقبلعشرو 
 لإلدارة الوطنية للسجونسعيا إىل حتقيق األهداف اليت حددهتا اخلطة االستراتيجية  • 
  O نوفق السجيف مرا) ١ ٢٠٠الرقم املستهدف  (خادعزيادة حيز امل 
  O  لبشريةا من موظفي السجون، وتطوير إدارة املوارد  آخر موظفا٢٧٠تدريب  
 التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسانالتقدم حنو  • 
 إحراز مزيد من التقدم حنو تعزيز فعالية مكتب محاية املواطنني • 
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 مؤشرات التقدم السنة
زيـادة يف  الة احلد من الفقر، كي يكون النظام القضائي قادرا على دعم          يار الزمين لورقة استراتيج    اإلط  يف حدود   قد نفذت  ةلاستكون خطة إصالح العد    • ٢٠١١-٢٠١٠

 از التحفظي املطول وغري القانوينحدوث اخنفاض حاالت االحتجمع احملاكمات واألحكام القضائية املهمة،  
  O  لقضائي اكئة رقابية وتأديبية معنية بالسل بدور هيللقضاءاجمللس األعلى قيام 
  O  حمكمـة   ١٥٠لتخطيط الوارد يف ورقة استراتيجية احلد من الفقر، تـضاف           ا حسبو ؛رطة جديدة للتخطيط القضائي وفتح حماكم جديدة      اوجود خ 

 حمكمـة   ١٨ حمكمـة صـلح و       ٢٠٠ حمـاكم اسـتئناف جديـدة إىل احملـاكم املوجـودة حاليـا وعـددها                 ٤ حماكم ابتدائية جديدة، و      ٦جديدة، و    صلح  
 اكم استئناف حم٥ائية و ابتد

  O حسب االقتضاء اإلضافيةسيكون التخطيط قائما من أجل توجيه املساعدة  
سعيا إىل حتقيق األهداف اليت حددهتا اخلطـة االسـتراتيجية لـإلدارة الوطنيـة للـسجون، الـيت ستواصـل تقـدمي التوجيـه جلهـود املـساعدة الدوليـة اإلضـافية                                  • 

  ٢٠١٢حىت هناية عام  الضرورية 
  O السجون قد تلقت ما يكفي من التدريب لتمكينهم من املضي قدما بقدر حمدود من املساعدةومشريف  من موظفي  أساسيةستكون جمموعة  
  O  ٢٠١٢ حيز إضايف للمخادع حبلول عام ٧ ٩٠٠(ستكون اهلياكل األساسية للسجون قد تعززت إىل حد كبري للوصول إىل اجملموع املستهدف( 
  مكتب محاية املواطنني مبهامه بصورة كاملة وفعالة، باالستناد إىل دعم إضايف حمدود حسب االقتضاءقيام • 

  
  التنمية االجتماعية واالقتصادية-خامسا 

ضعفة، ستـ إىل الفئـات امل    آخر يف أحوال املعيشة، وتقدمي اخلدمات األساسية         اخنفاضولة دون وقوع أي     لدائم احلي الستقرار  السيتطلب حتقيق ا  : النقطة املرجعية 
 ملموس يف مستويات معيشة السكان وإجياد الظروف املواتية لالنتعاش االقتصادي وحدوث حتسن 

والتنميـة؛ وقيـام     تلبية االحتياجات امللحة وإلجياد إطار لالستثمار    علىانب القيادة اهلايتية للمساعدة     يف جمال السياسات من ج    الزمة  تشمل شروط إحراز التقدم اختاذ القرارات ال      
املشاركة الفعالـة   ومستمر؛ و  اجلهات املاحنة على حنو منسق      سخاء ما تقدمه    الوكاالت املتعددة األطراف واملؤسسات املالية الدولية بتجديد جهودها الرامية إىل تقدمي املساعدة؛ و            

 اخلارجيف  القطاع اخلاص يف هاييت ومن جانب
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 مؤشرات التقدم ةالسن

ــساعد  • ٢٠١١-٢٠٠٨ ــد        )٣(ةتقــدمي امل ــدم مــن اجملتمــع ال ــدعم املق ــى ال ــشعب هــاييت، باالعتمــاد عل ــة االحتياجــات امللحــة ل ــة إىل تلبي ــة مــن  الرامي ويل والتربعــات املقدم
 اخلاص القطاع

  O تقدمي املساعدة يف جمال األغذية والزراعة 
  O ز تقدم حنو حتسني توافر التعليمإحرا 
  O  لصحة، عن طريق محالت التحصني يف جمال اتحسنيالدعم 
  O الةمدعم وضع املشاريع القائمة على كثافة الع 
 حتسني بيئة األعمال التجارية • 
  O  ألعمال التجارية واالستثمارا  لتشجيعيف إجياد بيئة تشريعية وتنظيميةإحراز تقدم 
  O ساعدة الثنائية التحتية الرئيسية، بوسائل منها تقدمي املإحراز تقدم يف مشاريع البىن 
 :ينبغي أن تشمل النتائج املراد حتقيقها حبلول هناية الفترة ما يلي • 
  O عليم األساسي جلميع أبناء هاييتحتقيق حتسن قابل للقياس يف توافر الت 
  O  سنوات متتاليةلنمو على مدى عدة استمرار ا توقعاتمع(حتقيق حتسن قابل للقياس يف نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل ( 
  O زيادة إجياد فرص العمل 
  O تثمار املباشر الداخلي واألجنيبزيادة االس 
  O حتقيق زيادة يف اإلنتاج الزراعي والصناعي 
  O إيرادات الدولةحتقيق زيادة يف  
  O السيطرة فعليا على التضخم 
  O حتسن األداء بشكل ميكن قياسه يف جمال اخلدمات األساسية 
  O خنفاض النسبة املئوية من السكان الذين يعيشون على أقل من دوالر واحد من دوالرات الواليات املتحدة يف اليوم اخنفاضا كبرياا 

 
                                                         

تقـدم  الالقتـصادية توضـيح مؤشـرات    تياجـات االجتماعيـة ا  حليـة لتلبيـة اال   مسيتيح جتدد املناقشات بني السلطات اهلايتية والشركاء الدوليني بشأن ع          )٣( 
 .ةدداحمل
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 املرفق الثاين
البلـدان املـسامهة بـأفراد      : بعثة األمم املتحدة لتحقيق االسـتقرار يف هـاييت          

 )٢٠٠٨أغسطس / آب١٨يف (عسكريني ووحدات عسكرية 
 

  األفراد  األركانضباط 
 اجملموع ذكور إناث ذكور إناث البلد

 ٥٦١ ٢٢٥٣٠ ٩- األرجنتني
 ٧٦٠ ٧٥٠- ١٠- األردن
 ٦٧ ٦٦- ١- إكوادور

 ٠٣٤ ١ ٥٥٩٦٧ ١٢- أوروغواي
 ٣١ ٣١- -- باراغواي
 ١ -- ١- باكستان
)ب(١ ٦١٩٣)أ(١٤- الربازيل  ٢١٣ ١ 
 ٢١٨ ٦٢٠٩ ٣- بوليفيا
 ٢١٠ ٢٠٥- ٥- بريو

 ٩٥٩ ٩٤٩- ١٠- سري النكا
 ٤٩٩ ٦٤٨٧ ٦- شيلي

 ١١٩ ٧١٠٧ ٥- غواتيماال
 ٢ -- ٢- فرنسا
 ١٥٧ ١١١٤٤ ٢- الفلبني
 ٣ --٣- كرواتيا
 ٤ -- ٤- كندا
 ١١٠ ١ ٠٨٦ ١٣١ ١١- نيبال

 ٤ -- ١٣ الواليات املتحدة األمريكية
 ٩٥٢ ٦ ٧٢٤ ١٢٦٦ ١١٠١ موعاجمل 

 
 .مبا يف ذلك قائد القوة )أ( 

 .مبا يف ذلك ضابط بوليفي واحد خيدم يف سلك الوحدة الربازيلية )ب( 
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 املرفق الثالث
البلـدان املـسامهة بـأفراد      : بعثة األمم املتحدة لتحقيق االسـتقرار يف هـاييت          

 )٢٠٠٨أغسطس / آب١٨يف (شرطة ووحدات شرطة نظامية 
 

 وحدات الشرطة النظامية أفراد الشرطة 
 اجملموع ذكور إناث ذكور إناث البلد
حتاد الروسياال  -٧ --٧ 

 ٤ --٤- ألرجنتني
 ٣٠٩ ٢٩٠-١٩- األردن
 ٤٢ --٣٣٩ إسبانيا
 - ---- استراليا

 ٦ --٦- أوروغواي
 ٥ --٥- إيطاليا

 ٢٤٩ ٢٤٩--- باكستان
ربازيلال  -٣ --٣ 

 ٤٠ --٤٠- بنن
 ١٩ --١٩- بوركينا فاسو

 ٥٦ --٢٥٤ تركيا
 ١ --١- تشاد
  --- توغو

 ٧ --١٦ مجهورية أفريقيا الوسطى
 ٢ --٢- مجهورية الكونغو الدميقراطية

 ١١ --١١- رواندا
 ٢٢ --٨١٤ رومانيا

 ٣٣ --٣٣- سري النكا
 ٤ --٤- السلفادور
 ١٤٨ ٨٥-٦٣- السنغال
 ١٣ --١١٢ شيلي
 ٥ --١٤ صربيا
 ١٣٩ ٢١٢٥١٢٠ الصني
 ٣ --٣- غرينادا
 ٨٨ --٤٨٤ غينيا
 ٥٢ --٢٥٠ فرنسا
 ١٧ --٥١٢ الفلبني

 ٢٤ --١٢٣ الكامريون
 ١ --١- كرواتيا
 ٩٣ --٧٨٦ كندا

 ٤٥ --٥٤٠ كوت ديفوار
لومبياكو  -٢ --٢ 
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 وحدات الشرطة النظامية أفراد الشرطة 
 اجملموع ذكور إناث ذكور إناث البلد
 ٥٠ --٥٠- مايل

 ١ --١- مدغشقر
 ٢٨ --٢٨- مصر
 ١٦٤ ٣٣٦٧١١٨ نيبال
 ٦٣ --٢٦١ النيجر
 ١٣١ ٦١٨١٠٧- نيجرييا

 ٣٧ --٥٣٢ الواليات املتحدة األمريكية
 ١ --١- اليمن

اجملموع     ٩٢٥ ١ ٥٢٨٧٤٣٠٩٦٩ 
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