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  تقرير بعثة جملس األمن إىل هاييت    
  ٢٠٠٩ مارس/آذار ١٤ إلـى ١١    

    
  مقدمة  -أوال   

، أبلغ رئـيس جملـس األمـن األمـني العـام بـأن              ٢٠٠٩فرباير  /شباط ٣يف رسالة مؤرخة      - ١
برئاسـة الـسفري    مارس  /آذار ١٤ إىل   ١١أعضاء اجمللس قرروا إيفاد بعثة إىل هاييت يف الفترة من           

وبعـد مـشاورات بـني أعـضاء اجمللـس، مت االتفـاق             .  املمثل الدائم لكوسـتاريكا    خورخي أوربينا 
  ):S/2009/139انظر (على أن يكون تشكيل البعثة كما يلي 

  )خورخي أوربينا، املمثل الدائم، رئيسا للبعثة(كوستاريكا   
  ) هارتينغ، املمثل الدائم-توماس ماير (النمسا   
  ) الوزير املستشاربونافونتري كودوغو،(بوركينا فاسو   
  )جانغ يسوي، املمثل الدائم(الصني   
  )فيسي سكراتشيتش، الوزير املستشار(كرواتيا   
  ) بيري الكروا، نائب املمثل الدائم-جان (فرنسا   
  )يوكيو تاكاسو، املمثل الدائم(اليابان   
  )عصام قنبور، املستشار(اجلماهريية العربية الليبية   
  )مثل الدائمكلود هيلر، امل(املكسيك   
  )قسطنطني دولغوف، نائب املمثل الدائم(االحتاد الروسي   
  )فازيل جورمان، نائب املمثل الدائم(تركيا   
  )روهاكانا روغوندا، املمثل الدائم(أوغندا   
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نيكــــوالس ويليــــامز،  (يرلنــــدا الــــشمالية  أاململكــــة املتحــــدة لربيطانيــــا العظمــــى و     
  )السكرتري األول  
  )سوزان رايس، املمثلة الدائم(مريكية الواليات املتحدة األ  
  )لو لوونغ منه، املمثل الدائم(فييت نام   

وتــــرد يف مرفقــــات هــــذا التقريــــر اختــــصاصات البعثــــة كمــــا ووفــــق عليهــــا يف           - ٢
  . وكذلك برنامج عملها٢٠٠٩فرباير /شباط ٢٠
 هـاييت   وكان إيفاد البعثة دليال واضحا على التـزام جملـس األمـن بتحقيـق االسـتقرار يف                  - ٣

وفرصة للمطالبة باختاذ إجراءات عاجلة ووضع حلول للمدى الطويـل بالنـسبة للتحـديات الـيت           
األمن، واحلوار الـسياسي واالنتخابـات،      : وتشمل هذه التحديات اجملاالت التالية    . تواجه هاييت 

وتوســيع ســلطة الدولــة، وســيادة القــانون وحقــوق اإلنــسان، واإلغاثــة اإلنــسانية، والتنميــة          
  . االقتصادية-جتماعية اال
وكانـت  . مـارس /آذار ١٤وعادت يف مارس /آذار ١١وقد غادرت البعثة نيويورك يف      - ٤

هذه هي الزيارة الثانية اليت تقوم هبا بعثة جمللس األمن إىل هاييت، بعد زيارة سابقة متـت يف عـام                    
زراء ميــشيل وقــد التقــت اللجنــة بــرئيس هــاييت، رينيــه غارســيا بريفــال؛ ورئيــسة الــو   . ٢٠٠٥

 لويس وعدد من وزرائهـا؛ ومنـسق اللجـان الرئاسـية، ورئـيس اللجنـة الرئاسـية           -دوفيفيري بيري   
املعنية بالدستور؛ ورئيسي جملس الشيوخ وجملس النواب؛ ورئيس اخلزانة، واملـدير العـام جمللـس         

ل، واملـدير   االنتخابات املؤقت؛ ووزير العدل واألمن العام؛ ووزيري الدولة لألمن العـام والعـد            
العــام للــشرطة الوطنيــة اهلايتيــة؛ وقــادة األحــزاب الــسياسية؛ وممــثلني للقطــاع اخلــاص واجملتمــع   

كــذلك التقــت اللجنــة بكبــار املــسؤولني يف بعثــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف  . املــدين
 جملـس   هاييت، والفريق القطري لألمم املتحدة، وأعـضاء الفريـق األساسـي املنـشأ مبوجـب قـرار                

ــن  ــة      ). ٢٠٠٤ (١٥٤٢األم ــة مدين ــضاة، وزارت منطق ــاح مدرســة الق ــة افتت وحــضرت اللجن
 بــرانس، وفــور ليربتيــه، ومدينــة أوانــامينيت، علــى احلــدود مــع اجلمهوريــة  -الــشمس يف بورتــو 

ــائفيس   ــة غون ــة، ومدي ــشآت شــرطة     . الدومينيكي ــشآت عــسكرية ومن ــة من كــذلك زارت البعث
تحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف هـاييت، مبـا فيهـا القاعـدة العـسكرية يف                  خمتلفة تابعـة لبعثـة األمـم امل       

كامب شاريل، والقاعدة البحريـة يف فـور ليربتيـه، ووحـدة الـشرطة املـشكلة الـصينية يف مدينـة                     
  .الشمس

. وأعربت البعثة عن امتناهنا حلُسن الـضيافة واالنفتـاح مـن جانـب الـسلطات يف هـاييت                   - ٥
ممثل الدائم هلاييت، ليـو مريوريـس، ملرافقتـه للبعثـة وملـا أسـهم بـه يف                  كما أعربت عن امتناهنا لل    

وأشادت البعثة بالتنظيم احملكم والتنسيق الدقيق الذي مت اسـتعدادا للزيـارة الـيت قامـت                . جناحها
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هبا األمانة العامة، وخاصة إدارة عمليـات حفـظ الـسالم، واملمثـل اخلـاص لألمـني العـام هيـدي                
. املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف هــاييت، والفريــق القطــري لألمــم املتحــدة   أنــايب، وبعثــة األمــم  

كذلك أعربت البعثة عن امتناهنـا إلدارة األمـم املتحـدة لـشؤون الـسالمة واألمـن ملـا أبدتـه مـن                       
  .روح مهنية يف احملافظة على سالمة البعثة

  
  املسائل الرئيسية  -ثانيا   
  

  احلالة األمنية العامة    
ة تقدما كبريا على اجلبهة األمنية نتيجة للدور الذي قامت بـه بعثـة األمـم                وجدت البعث   - ٦

ووجـدت البعثـة    . املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت والتعزيز التدرجيي للشرطة الوطنية اهلايتية         
 ١,٣٦٦تقدما حقيقيا يف حتقيق نسبة صحية بـني عـدد أفـراد الـشرطة وعـــــدد الـسكان وهـي                     

وكــان العــدد األصــلي للعــاملني بالــشرطة الوطنيــة .  مــن الــسكان١ ٠٠٠ضــابط شــرطة لكــل 
 وأصـبح عـددهم   ٣ ٠٠٠ق االسـتقرار يف هـاييت   يـ اهلايتية وقـت إيفـاد بعثـة األمـم املتحـدة لتحق        

ــال ذلــك العــدد   ــة أمث ــار والفحــص تتمــان    . اآلن ثالث ــييت االختي ــإن عمل وباإلضــافة إىل ذلــك ف
ع الشرطة الوطنية اهلايتية يف تفكيـك العـصابات         كذلك أسهمت البعثة إسهاما كبريا م     . بنجاح

وقـد أدى هـذا إىل اخنفـاض كـبري يف األنـشطة      . املسلحة املسؤولة عن كثري من العنـف يف البلـد     
  .اإلجرامية وخاصة يف عمليات االختطاف اليت كانت فيما سبق تقوض ثقة الرأي العام

ة الـيت مـا زالـت مزعزعـة يف     وقد وقعت عدة تطورات أثرت علـى احلالـة األمنيـة العامـ         - ٧
فقد عاىن البلد من انتكاسات خطرية نتيجة لألزمة الغذائية واألزمـة املاليـة واالقتـصادية               . هاييت

 الذي كانت له آثار سـلبية علـى احلالـة           ٢٠٠٨العاملية واألثر املدمر ملوسم اإلعصارات يف عام        
وقـد أدى اسـتمرار الفقـر وبطالـة     . االقتصادية واالجتماعية ممـا قـوض اسـتقرار األمـن يف هـاييت       

الشباب يف املناطق الريفية إىل خلق بيئة معرضة للقالقل املدنيـة كمـا ميكـن أن تـؤدي إىل جتـدد            
وقــد زادت حــاالت االضــطرابات األهليــة الــيت انطــوت علــى عنــف منــذ    . أنــشطة العــصابات

 ٢٠٠٩ايـر   فرب/شـباط  مظاهرة يف    ٦٤ حيث مت اإلبالغ عن قيام       ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول 
وباإلضــافة إىل ذلــك فــإن االنتخابــات  .  اقتــصادية-كــان ثلثاهــا مــدفوعني بــدوافع اجتماعيــة  

 ١٩القادمـــة لتجديـــد ثلـــث أعـــضاء جملـــس الـــشيوخ، واملقـــرر إجـــراء اجلولـــة األوىل منـــها يف 
  .، ميكن أن هتيئ ظروفا للتوتر واالحتجاج احملتمل٢٠٠٩أبريل /نيسان

ــة إىل   - ٨ ــد اســتمتعت البعث ــر االجتــار      وق ــق احلقيقــي إزاء أث ــه مــن القل ــا مت اإلعــراب عن  م
باملخدرات، الذي وصف بأنه عامل من أكـرب عوامـل حالـة انعـدام االسـتقرار الـيت يعـاين منـها                      

ويف هـذا الـصدد فـإن أعـضاء اجمللـس يتفقـون       . البلد يف الوقت احلايل، وتأثريه املفـسد يف هـاييت      
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 عـدد مـن املـشتركني الرئيـسيني يف املناقـشات مـن هـاييت             اتفاقا تاما مع وجهة النظر اليت أعرب      
ومــن هيئــات اجملتمــع الــدويل مــن أنــه إذا مل تتخــذ خطــوات جديــة للتــصدي ملــشكلة االجتــار      

  .باملخدرات فإن استقرار البلد سوف يظل مهددا
وكان مـن بواعـث القلـق الرئيـسية انعـدام قـدرة الدولـة يف هـاييت علـى الـسيطرة علـى                          - ٩

ويف هـذا  . على حدودها البحرية، وهو ما يسهم يف استمرار األنشطة غـري املـشروعة           أراضيها و 
الــصدد، فقــد رحبــت البعثــة ببــدء الــدوريات البحريــة الــيت تنظمهــا القــوات العــسكرية وقــوات 
الشرطة التابعة لبعثة األمم املتحدة لتحقيق االسـتقرار يف هـاييت والـشرطة الوطنيـة اهلايتيـة والـيت             

 خفر السواحل اململوكة للبعثة املوجودة يف بـور سـايل وكيليـك وفـور لريتيـه،                 تستخدم زوارق 
وكذلك العمليات املتكاملة املشتركة اليت يقـوم هبـا خفـر الـسواحل باسـتخدام القـدرات الربيـة           

على أن أعضاء اجمللس يدركون أن هذه األنشطة يلـزم اسـتكماهلا مببـادرات              . واجلوية والبحرية 
وخاصة من جانب بلدان املنطقة، ألن بعثة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار               ثنائية وبالتعاون،   

يف هاييت ال والية هلا وال متلك القدرة على القيام بعمليات االعتراض بطريقة فعالـة وألن قـدرة      
  .هاييت على االضطالع هبذه املسؤوليات مل يتم بعد تطويرها

وات العـسكرية وقـوات الـشرطة التابعـة        وكان مـن رأي البعثـة أن اسـتمرار وجـود القـ              - ١٠
للبعثة ما زالت مسألة حامسة بالنسبة للمحافظة على بيئة مـن األمـن واالسـتقرار إىل أن يتحقـق        
مزيد من التقدم يف تطوير قدرة سلطات هـاييت علـى احملافظـة علـى األمـن والنظـام العـام بـدون                      

ــة ــتفكري واجلهــد إىل  . مــساعدة خارجي ــه مزيــد مــن ال ــدرجييا إىل  ويلــزم توجي  نقــل املــسؤولية ت
كذلك أحاطت البعثة علما بوجهة النظر الـيت أعـرب عنـها            . سلطات هاييت خالل هذه العملية    

كــثري مــن املــشتركني يف املناقــشات مــن هــاييت ومــن هيئــات اجملتمــع الــدويل مــن أنــه ال ينــصح   
وضـع يـسمح    بتعجيل البعثة بسحب قواهتا من هاييت، أي قبـل أن يـصبح واضـحا أن هـاييت يف                   

كــذلك شــدد املــشتركون يف   . هلــا بالتــصدي للتهديــدات األمنيــة الكــثرية الــيت تواجــه البلــد       
املناقشات مـن هـاييت ومـن هيئـات اجملتمـع الـدويل علـى أمهيـة التـدريب الطويـل املـدى وتنميـة                         

  .الروح املهنية للشرطة الوطنية اهلايتية من أجل تطوير قدرة هاييت على توفري األمن بنفسها
وال ميكــن أن يتوقــع أن تــصبح الــشرطة الوطنيــة اهلايتيــة قــادرة وحــدها علــى مكافحــة    - ١١

ــدوائر       االجتــار غــري املــشروع باألســلحة وباملخــدرات وهــو مــا أدى إىل دعــوات مــن بعــض ال
تطالب بتكميل الشرطة الوطنية اهلايتية بقوة أمنية قادرة علـى النـهوض جبميـع املهـام الـيت تقـوم         

ويف . ة الوطنية اهلايتية بدعم من بعثة األمم املتحدة لتحقيق االسـتقرار يف هـاييت    هبا حاليا الشرط  
هذا الـصدد فـإن مـن املتوقـع أن تـصدر اللجنـة الرئاسـية املعنيـة بتعزيـز األمـن تقريرهـا متـضمنا                          

  .توصيات بشأن هذه املسألة يف املستقبل القريب
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السـتمرار توزيـع األسـلحة يف       وأعرب عـدد مـن املـشتركني يف املناقـشات عـن قلقهـم                 - ١٢
ويف هذا الصدد، فقد تبني للبعثة أن برنامج احلد من العنف األهلي الذي وضـعته البعثـة            . هاييت

ما زال يقوم بدور له قيمتـه يف تـوفري املـشورة للجنـة الوطنيـة لـرتع الـسالح والتـسريح وإعـادة                 
كـذلك فـإن مـشاريع الربنـامج     . اإلدماج اليت تركز على منـاطق البلـد الرئيـسية املتـأثرة بـالعنف         

ــصابات         ــصابات وإصــالح أعــضاء الع ــشاركة يف الع ــع امل ــستهدف من ــيت ت ــة وال ــة العمال الكثيف
  .السابقني هلا دور حيوي يف حتسني البيئة األمنية العامة

  
  احلوار السياسي واالنتخابات    

ــة       - ١٣ ــة حتــسنا كــبريا يف املنــاخ الــسياسي بعــد تــويل حكومــة منتخب يف عــام وجــدت البعث
ويف هذا الصدد، فقد اعترف كثريون من أصحاب األدوار السياسية، من بينهم قـادة              . ٢٠٠٦

املعارضة، بأن الصحافة متتعت يف فترة واليـة الـرئيس بريفـال حبريـة غـري مـسبوقة وبـأن أعـضاء           
  .املعارضة قد توافرت هلم حرية التعبري عن آرائهم بدون خوف من االضطهاد

 هذه التطورات اإلجيابية، فـإن اسـتقرار املؤسـسات الدميقراطيـة اهلـشة              وعلى الرغم من    - ١٤
يف هاييت ما زالت تقوضه االنقسامات العميقة يف اجملتمع اهلاييت والتـوترات الـسياسية املوجـودة           

وقد كان يشغل البعثة بوجه خاص أنه على الرغم مما هنالك من دالئـل              . بني الفصائل املتنازعة  
ون الــيت حفــز إليهــا الــدمار الــذي أحدثتــه عواصــف وإعــصارات العــام    علــى جتــدد روح التعــا 

املاضـــي، فـــإن العالقـــات بـــني الـــسلطة التنفيذيـــة والربملـــان مـــا زالـــت هـــشة كمـــا يتـــبني مـــن 
اســتدعاء الربملــان للــوزراء وعــدم القــدرة حــىت اآلن علــى التوصــل إىل ميزانيــة للفتــرة    اســتمرار
حـىت اآلن يف تنفيـذ الربنـامج التـشريعي املـشترك             والتقدم املتواضع الذي حتقق      ٢٠٠٩-٢٠٠٨
  .٢٠٠٨ديسمرب /كانون األولاعتماده يف  الذي مت

وقد أبلغ رئيس جملس االنتخابات املؤقت وقضاته أعـضاء جملـس األمـن بأنـه سـتجرى                   - ١٥
كمـا تلقـت البعثـة معلومـات عـن          . خالل الشهور الستة والثالثني التالية مثاين عمليات انتخابية       

ــدعم ــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف هــاييت إىل جملــس     ال  اللوجيــسيت الــذي تقدمــه بعث
  . االنتخابات املؤقت وعن املساعدة األمنية املقدمة

وقد ازداد انعدام التيقن السياسي نتيجة لبدء االنتخابات لتجديد عضوية ثلث أعـضاء               - ١٦
أبريــل /نيــسان ١٩ة األوىل منــها يف جملــس الــشيوخ، وهــي االنتخابــات الــيت تقــرر إجــراء اجلولــ

كمـا ثـارت أسـئلة تتعلـق مبـدى مشـول االنتخابـات املقبلـة جمللـس الـشيوخ نتيجـة لعـدم                        . القادم
وهـو حـزب     قبول أي من املرشحني الذين قدمتهم الفصائل املتصارعة يف حزب فامني الفاالس           

البعثـة أن قـادة حـزب    وقد كان من بواعث األمـل لـدى   . الرئيس السابق جان برتراند أريستيد   
بأال يستخدموا سوى الوسائل القانونيـة املتاحـة هلـم يف الـسعي إىل إلغـاء           تعهدوا فامني الفاالس 
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وشـدد بعـض ممثلـي اجملتمـع الـسياسي واجملتمـع            . القرار الذي اختـذه جملـس االنتخابـات املؤقـت         
ــ. املــدين علــى مــا هنالــك مــن احتمــال لتجــدد االضــطراب االجتمــاعي    ة جمللــس وأكــدت البعث

االنتخابــات املؤقــت ضــرورة بــذل كــل مــا ميكــن مــن جهــود للتــصدي ملــا ميكــن أن تتــصوره     
وقـد  . قطاعات من السكان مـن وجـود اسـتبعاد بـسبب عـدم مـشاركة جمموعـة سياسـية هامـة                    

ــز         ــرة أخــرى ضــرورة إعــادة النظــر يف النظــام االنتخــايب وضــرورة تعزي ــرز الوضــع احلــايل م أب
  .األحزاب السياسية

أُبلغت البعثة بأن عـدة أحـزاب قـررت عـدم االشـتراك يف االنتخابـات ألسـباب منـها                و  - ١٧
تواجهه هذه األحزاب من صعوبات مالية وانعدام الثقة يف قدرة جملـس االنتخابـات املؤقـت                 ما

وأكد جملس االنتخابات املؤقت للبعثـة التزامـه بـضمان أن           . على إجراء االنتخابات يف موعدها    
على أن عددا ممـن اشـتركوا يف        . رة ونزيهة وشاملة وأن جترى يف موعدها      تكون االنتخابات ح  

املناقشات أعربوا عن شكوكهم فيمـا إذا كانـت االنتخابـات األخـرى املقـرر إجراؤهـا يف عـام                
ــضاء          ٢٠٠٩ ــواب وأع ــس الن ــضاء جمل ــع أع ــشيوخ وجلمي ــس ال ــضاء جمل ــن أع ــاين م ــث الث  للثل

  . ميكن أن جترى يف مواعيدها٢٠٠٩عام السلطات احمللية املقرر إجراؤها مجيعا يف 
كذلك وجدت البعثة دالئل مشجعة على وجود اسـتعداد حقيقـي لـدى حكومـة هـاييت                 - ١٨

وبرملاهنا وأحزاهبا السياسية ولدى القطاع اخلاص واجملتمـع املـدين لالشـتراك يف حـوار بنـاء بـشأن                  
به الـرئيس بريفـال مـؤخرا مـن إنـشاء           وما قام   . املسائل ذات األمهية احليوية بالنسبة ملستقبل البلد      

جلــان خاصــة بــالتعليم، والقــدرة التنافــسية، وتكنولوجيــا املعلومــات، وقــوات األمــن، واإلصــالح  
الدســتوري، والــيت هتــم جمموعــة واســعة مــن أصــحاب املــصلحة مــن كــل الفئــات الــسياسية            

 املهــم جــدا أن علــى أن مــن. واالجتماعيــة يعتــرب خطــوة هامــة حنــو تعزيــز احلــوار وتوافــق اآلراء  
  .لرأي العام يف العملية السياسيةتتوصل هذه اللجان إىل نتائج ملموسة حىت ميكن استعادة ثقة ا

وقــد نوقــشت مــسألة اإلصــالح الدســتوري مــع جمموعــة واســعة ممــن اشــتركوا يف            - ١٩
ا ويف هذا الصدد، يبدو أن مثة تسليما واسعا بـني قيـادة هـاييت والطبقـة الـسياسية هبـ          . املناقشات

 لتحــسني أداء املؤســسات الدميقراطيــة يف ١٩٨٧بأنــه يلــزم تعــديل بعــض أحكــام دســتور عــام  
وقـد  . على أن الوسـيلة الـيت ميكـن أن تـتم هبـا عمليـة التعـديل مـا زالـت موضـع مناقـشة                      . هاييت

أعرب عدد ممن اشتركوا يف املناقشات عن قلقهم ألن جدول مواعيد االنتخابات يفـرض عبئـا                
فاهليكــل اإلداري املعقــد يف . غوطا سياســية علــى نظــام هــو أصــال نظــام هــشماليــا مفرطــا وضــ

هاييت والقيود املفروضة فيمـا يتعلـق بـازدواج اجلنـسية وتـوازن القـوى بـني الـسلطتني التنفيذيـة                     
  .والتشريعية هي أيضا من اجملاالت الرئيسية اليت أشري إليها باعتبارها جماالت تتطلب اإلصالح
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تدرك ضيق الوقت بالنسبة للتعديالت الدستورية اليت يراد هبـا االرتفـاع            وكانت البعثة     - ٢٠
ويف هــذا الــصدد، فــإن البعثــة قــد نقلــت رســالة ليفكــر فيهــا القــادة   . مبــستوى احلكــم يف البلــد

ــة اإلصــالح       ــام بعملي ــق توافقــات اآلراء الالزمــة للقي ــسياسيون يف هــاييت وهــي ضــرورة حتقي ال
يف اجتمـاع مـع اللجنـة الرئاسـية املعنيـة بالدسـتور، أعربـت               و. الدستوري على الوجـه املناسـب     

البعثة أيضا عن ضرورة زيادة التنسيق بني السلطة التنفيذيـة والربملـان واجملتمـع املـدين مـن أجـل                    
  . جتنب االنشقاقات والشلل السياسي الذي ميكن أن يعوق عملية اإلصالح يف البلد

 املعنيــة باإلصــالح الدســتوري تقريرهــا يف    ومــن املتوقــع أن تــصدر اللجنــة الرئاســية      - ٢١
حىت تتيح للسلطة التشريعية الوقت الكايف العتماد التعديالت اليت سيتم إدخاهلـا            يونيه  /حزيران

وقـد مت بالفعـل إنـشاء جلنـة برملانيـة إلصـالح       . سـبتمرب /أيلـول على الدستور قبل هناية دورهتا يف   
زم أن يـصدق عليهـا اجمللـس التـشريعي القـادم            وإذا ما ووفق على هذه التعديالت فيلـ       . الدستور

ويعتقــد بعــض . ٢٠١١ولــن يبــدأ ســرياهنا إال بعــد تــويل الــرئيس اجلديــد ملهــام منــصبه يف عــام  
السياسيني وبعض خرباء الدستور أنه سيكون من الصعب االلتـزام هبـذه املواعيـد، وخاصـة ألن      

وينبغــي أن يالحــظ أن . اعيــدهاعمليــة التعــديل تتوقــف علــى إجــراء االنتخابــات القادمــة يف مو
 يونيـه /حزيـران وأبريـل   /نيـسان جتديد ثلث أعضاء جملس الشيوخ يف االنتخابـات الـيت جتـرى يف              

مسألة أساسية ال بد منها لكي يستطيع جملس الشيوخ أن يصوت علـى اإلصـالح الدسـتوري،                 
ثني الالزمــة ألن اجمللــس ال يعمــل حاليــا بكامــل عــضويته وهــو مــا ال يــسمح بتــوافر أغلبيــة الثلــ 

ويف هذا الصدد فإن جملس الشيوخ مل يغـري نظامـه الـداخلي حبيـث يـسمح      . العتماد التعديالت 
  .  عضوا١٨بأن تكون أغلبية الثلثني من األعضاء احلاليني وهم 

  
  توسيع سلطة الدولة    

ما زال إجياد املؤسـسات احلكوميـة الـشرعية والقابلـة للمـساءلة مـسألة حيويـة بالنـسبة                     - ٢٢
وعلـى الـرغم مـن اجلهـود الـيت بذلتـها بعثـة األمـم املتحـدة لتحقيـق                    . عم االسـتقرار يف هـاييت     لد

االســتقرار يف هــاييت، بالتعــاون مــع شــركائها الرئيــسيني، مــن أجــل تعزيــز القــدرة املؤســسية يف  
يـة  هاييت سواء بالنسبة للحكومة املركزية أو لإلدارة احمللية، فإن احلكومـة املركزيـة واإلدارة احملل    

ويف مقدمـة اجملـاالت الـيت يـشتد     . ما زالتا تعانيان من قلة القدرة على توفري اخلدمات األساسـية     
فيها عجز الدولة عن تقدمي اخلدمات األساسـية جمـاال الـصحة والتعلـيم، وهـو مـا أثبتـه االهنيـار                       

أدى  بـرانس، الـذي      -املأساوي ملدرسة الوعد اإلجنيلي يف مدينة بتيونفيـل بـالقرب مـن بورتـو               
 شخص كـثريون منـهم مـن األطفـال، واملنازعـات املـستمرة حـول                ١٠٠إىل مقتل ما يزيد عن      

ــيت شــلت العمــل يف بعــض         ــات املدرســني، واألعمــال الفظــة مــن جانــب العمــال ال ــع مرتب دف
وقــد الحظــت البعثــة مــع القلــق أن الدولــة ال تــستطيع أن تــوفر التعلــيم  . مستــشفيات العاصــمة
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مــن الطــالب املقيــدين الــذين ميثلــون نــسبة منخفــضة ممــن هــم يف ســن     يف املائــة ١٠لنــسبة  إال
التعليم، يف الوقت الذي ال متارس فيه الدولة أي إشـراف علـى حمتـوى التعلـيم اخلـاص أو علـى                     

ــه ــات       . نوعيت ــى ضــرورة توضــيح الترتيب ــشات عل ــشتركني يف املناق كــذلك شــدد عــدد مــن امل
كــن أن تعــزز قــدرة اإلدارات احملليــة علــى تــوفري  القانونيــة والعمليــة لتحقيــق الالمركزيــة الــيت مي

  .اخلدمات
 لـويس والقـادة الـسياسيون وأفـراد       -وقد شـدد الـرئيس بريفـال ورئيـسة الـوزراء بـيري                - ٢٣

القطــاع اخلــاص واجملتمــع املــدين علــى ضــرورة تنــسيق اجلهــود مــن أجــل تعزيــز قــدرات احلكــم 
ــة إضــافية   ويف هــذا الــصدد، فــسو . علــى مجيــع املــستويات  واإلدارة ف يلــزم بــذل جهــود ثنائي

  .لتكملة املساعدة اليت تقدمها بعثة األمم املتحدة يف إطار خطة للحكومة
وكان من بواعـث األمـل لـدى البعثـة أن تعلـم أنـه بعـد تطـوير نظـام بيانـات اجلمـارك                   - ٢٤

وتكثيف دوريات الطرق وافتتاح نقـاط تفتـيش جديـدة حـدثت زيـادة كـبرية يف حتـصيل إدارة                    
كـذلك تفاءلـت اللجنـة بـاجلهود        . مارك لإليرادات اليت تؤلف ثلث املوارد الـضريبية للدولـة         اجل

الــيت تبــذهلا حكومــة هــاييت، مبــساعدة مــن بعثــة األمــم املتحــدة ومــن املؤســسات الدوليــة ومــن   
املــاحنني، إلعــداد واســتكمال عــدد مــن نــصوص الــسياسات الرئيــسية املتــصلة بــإدارة احلــدود،   

املــة إلدارة احلــدود، ومدونــة للجمــارك يف هــاييت، وقــانون بــشأن اجمللــس   فيهــا خطــة متك مبــا
  .الوطين لإلدارة املتكاملة للحدود

ــة         - ٢٥ ــع اجلمهوري ــشرقية م ــشمالية ال ــى احلــدود ال ــامينيت، عل ــة إىل أوان ــارة البعث وكانــت زي
.  احلـدود  الدومينيكية، مثاال صارخا للتحديات اهلائلـة الـيت تواجـه سـلطات هـاييت يف جمـال إدارة                 

فقد الحظ أعضاء اجمللس سهولة اختراق منطقة احلدود وسهولة احلركة عليها كما الحظـوا أنـه                
ويف هـذا الـصدد، وجهـت الـسلطات احملليـة           . مل يتحقق تقدم يذكر فيما يتعلـق بالبنيـة األساسـية          

 تفتقـر إىل البنيـة      انتباه البعثة إىل أنه على الرغم من الدعم الذي تتلقاه من بعثة األمم املتحدة فإهنا              
األساسية وإىل املعدات اليت تساعدها على إدارة احلدود مع اجلمهوريـة الدومينيكيـة إدارة فعالـة،             

يزيد عـدد أفرادهـا      وشددت على ضرورة زيادة حضور الشرطة الوطنية اهلايتية يف املنطقة اليت ال           
  .ية األساسية ضابطا، مع مراعاة القيود اليت يفرضها عدم وجود البن٢٢حاليا عن 

وقامت البعثة بزيارة القاعدة البحريـة التابعـة لبعثـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف                     - ٢٦
 كجزء من برناجمها    ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول هاييت واملوجودة يف فور ليربتيه اليت أنشئت يف         

ة النهاريـة والليليـة     وتلقـت البعثـة إحاطـة عـن اخلطـة التـشغيلية للـدوريات البحريـ               . إلدارة احلدود 
وتتم هذه الـدوريات مبـشاركة إجيابيـة مـن جانـب            . ولبعثة األمم املتحدة والشرطة الوطنية اهلايتية     

ضابط من كتيبة أوروغواي ومثانية حبارة وضابط من شرطة األمم املتحـدة وضـابط مـن الـشرطة                  
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ت اللجنـة أن الفريـق      وقد الحظـ  . الوطنية هلاييت لكل دورية تتألف من زورقني يف الوقت الواحد         
البحري املشترك املوجود يف فور ليربتيه يشارك أيضا يف دورية حدود أسبوعية منسقة تـتم أرضـا            

كــذلك أبلغــت البعثــة بــأن حكومــة هــاييت تعمــل علــى تــشغيل املكتــب اجلمركــي  . وحبــرا وجــوا
  .املوجود يف فور ليربتيه بعد أن قامت بعثة األمم املتحدة بإصالحه مؤخرا

  
  دة القانون وحقوق اإلنسانسيا    

ــن           - ٢٧ ــاييت م ــتمكني ه ــيا ل ــاييت شــرطا أساس ــة يف ه ــشرطة الوطني ــدرة ال ــز ق ــا زال تعزي م
وقـد سـلم مجيـع مـن        . التصدي للتهديـدات الـيت يتعـرض هلـا اسـتقرارها بـدون معونـة خارجيـة                

اط تناقشت معهم البعثة باخلطوات اهلامة اليت اختـذت لتحويـل ضـباط الـشرطة الوطنيـة إىل ضـب                  
وكـان مـن بواعـث أمـل البعثـة علـى            . حمترفني ولتعزيز قدرهتا املؤسسية وتطوير البنية األساسـية       

ــة بالتعــاون مــع        ــة األمــم املتحــدة للــشرطة الوطني ــدعم الــذي تقدمــه بعث وجــه اخلــصوص أن ال
وكاالت األمم املتحدة ومع الشركاء الثنائيني الرئيـسيني قـد عـزز ثقـة الـرأي العـام يف الـشرطة                     

 كـان   ٢٠٠٨ية كما بدا من استطالع للرأي العـام جـرى مـؤخرا وتـبني منـه أنـه يف عـام                      الوطن
ومـن األدلـة   .  يف املائة من أهايل هاييت يعتربون أنه حـدث تغـيري إجيـايب يف الـشرطة الوطنيـة                 ٥٨

األخرى على زيـادة احتـرام الـشرطة الوطنيـة يف أعـني سـكان هـاييت أن عمليـة التجنيـد للدفعـة                 
  . طلب٣٠ ٠٠٠ قد قدم فيها أكثر من ٢٠٠٨سبتمرب /أيلولرين اليت بدأت يف الثانية والعش

وكان من بواعث األمل أيضا لدى البعثة ما تبني هلا مـن أنـه بعـد التـأخريات الكـبرية يف                  - ٢٨
، فإنــه يبــدو أن ٢٠٠٨اختيــار طــالب إلعــدادهم لاللتحــاق بالــشرطة الوطنيــة يف هــاييت يف عــام  

، كمـا تـنص عليـه       ٢٠١١ مـن الـضباط العـاملني حبلـول عـام            ١٤ ٠٠٠اجلهود املبذولة لتـدريب     
ويف هذا الـصدد، فقـد أحـيط        . خطة إصالح الشرطة الوطنية، قد عادت إىل املستوى املخطط له         

أعضاء البعثة علما بأن الدفعة العشرين من طالب برنـامج التـدريب األساسـي للـشرطة الوطنيـة،                  
فربايـر  /شـباط ، قـد خترجـت يف       )ة منـهم مـن اإلنـاث       يف املائـ   ٨٦( مـن الطـالب      ٧٠٢واليت تضم   

.  ضـابطا  ٩ ٢٤٧ وبذلك أصبح اجملمـوع الكلـي لعـدد ضـباط الـشرطة الوطنيـة العـاملني                  ٢٠٠٩
، يف ) منـهم مـن اإلنـاث   ١٠٤( طالبـا  ٤٨٣وقد بدأ تدريب الدفعة احلادية والعشرين، اليت تـضم      

لدفعة يف النصف الثاين من عـام       ، ومن املقرر أن تتخرج هذه ا      ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول  ٣١
ــار      . ٢٠٠٩ ــة اختي ــات يف عملي ــد األولوي ــسلطات يف هــاييت حتدي ــضروري أن تواصــل ال ومــن ال

طالب الشرطة إذا ما أرادت حتقيـق األهـداف احملـددة يف خطـة إصـالح الـشرطة الوطنيـة خـالل                      
  .اإلطار الزمين املستهدف

 من املـشتركني يف كـثري مـن املناقـشات           وقد وافقت البعثة على الرأي الذي أبداه كثري         - ٢٩
وهــو أنــه علــى الــرغم مــن التقــدم الــذي حتقــق خــالل الــسنوات اخلمــس املاضــية فــإن الــشرطة   
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الوطنية ما زالت تفتقر إىل القدرة على التصدي لعديـد التهديـدات الـيت يتعـرض هلـا االسـتقرار                    
يت هـي بـني التهديـدات الرئيـسية         يف هاييت، مبا يف ذلك اجلرمية املنظمة واالجتار باملخدرات، والـ          

ــة يف هــاييت    وعلــى وجــه اخلــصوص فــإن وجــود   . الــيت يتعــرض هلــا احلكــم واالســتقرار والتنمي
الشرطة الوطنية على طول احلدود الربية والبحريـة مـا زال حمـدودا جـدا علـى الـرغم ممـا أبلغتـه                      

  .سلطات هاييت إىل البعثة من أن مثة خططا لتعزيز حرس السواحل يف هاييت
وباإلضافة إىل الدعم القيم الذي تقدمه بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هـاييت                - ٣٠

وغريها من الـشركاء الرئيـسيني، فـإن الـشرطة الوطنيـة سـوف حتتـاج إىل مـساعدة مركـزة مـن                 
ويف هـذا الـصدد،   . اجلهات الفاعلة يف املنطقة اليت متلك املوارد واخلربات الالزمة إلحـداث أثـر          

ن إنشاء الفريق العامل للتنسيق والتعـاون يف أمريكـا الالتينيـة مـع الـشرطة الوطنيـة يف هـاييت،                     فإ
 مهـا تعـبري ملمـوس عـن اسـتمرار التـزام شـركاء هـاييت يف                  2x9وما يقوم به الفريق االستـشاري       

أمريكا الالتينية بتحقيق االسـتقرار الطويـل املـدى يف البلـد مـستفيدين مـن خـربهتم الناجحـة يف                
يف املاضـي مـن تـسييس للـشرطة الوطنيـة يف       ونظرا ملا حدث. ال تدريب الشرطة وإصالحها  جم

هاييت بعد جهود التدريب الدولية السابقة، فإن ذوي األدوار السياسية الرئيـسيني يف هـاييت قـد              
  .أكدوا على ضرورة استمرار املساعدة الدولية املقدمة إىل الشرطة الوطنية يف املدى الطويل

ذلك فسوف يعتمد استمرار االستقرار يف هاييت على تعزيز الـدعائم األخـرى لنظـام          ك  - ٣١
وقد تبني للبعثة أنه مل يتحقق سـوى تقـدم حمـدود حنـو حتقيـق األهـداف الـيت مت                     . سيادة القانون 

حتديدها يف خطة العمـل إلصـالح نظـام العدالـة، مبـا يف ذلـك تنفيـذ القـوانني األساسـية الثالثـة                        
ويف هذا الصدد، فـإن افتتـاح مدرسـة القـضاة، الـذي مت يف              . قالل السلطة القضائية  املتعلقة باست 

. حبضور البعثة، ميثل خطوة هامة حنو حتقيق مهنية السلطة القضائية واسـتقالهلا           مارس  /آذار ١٢
على أن البعثة الحظت أنـه يلـزم بـذل مزيـد مـن اجلهـود لتنفيـذ اخلطـة الوطنيـة إلصـالح نظـام                          

ذلــك إنـشاء جملـس أعلــى للـسلطة القــضائية يقـوم آخـر األمــر بـدور رئيــسي يف       العدالـة، مبـا يف   
  .تعزيز األخالق املهنية ألفراد السلطة القضائية واالرتفاع مبستوى أدائهم

وما زالت احلالة داخل سجون هاييت، الـيت مل حتـظ باهتمـام كـبري مـن جانـب املـاحنني                       - ٣٢
لــشديد يف مرافــق الــسجون غــري الكافيــة يزيــد مــن  فاالزدحــام ا. الثنــائيني، ســببا رئيــسيا للقلــق

 يف املائـة مـن   ٨٧فـأكثر مـن     . وطأته ارتفاع أعداد املسجونني يف مؤسسات احلبس االحتيـاطي        
 بـرانس هـم يف مرحلـة مـا قبـل احملاكمـة ومثلـهم                -احملتجزين يف اإلصـالحية الوطنيـة يف بورتـو          

وعلى الرغم مما حتقق مـن تقـدم حمـدود    . د يف املائة من احملتجزين يف كل أحناء البل        ٨٧أكثر من   
زالــوا يف  حنــو تعزيــز قــدرة اإلصــالحيات، باالســتعانة بالــدعم الثنــائي، فــإن نــزالء الــسجون مــا 

ازديـــاد كمـــا أن مرافـــق الـــسجون حـــسب تقـــدير الـــسلطات نفـــسها ال يلتـــزم فيهـــا باملعـــايري 
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مــن األخــذ بنــهج شــامل وقــد تــبني للبعثــة أنــه ال بــد . الدميقراطيــة وهبــدف إصــالح املــسجونني
ــداد املوجــودين يف         ــك ختفــيض أع ــا يف ذل ــها مب ــة كل ــستهدف حتــسني عمــل املؤســسة العقابي ي

  . مؤسسات احلبس االحتياطي قبل احملاكمة وحتسني مرافق السجون
وقد أكدت السلطات يف هاييت التزامهـا بـاحترام احلقـوق املدنيـة والـسياسية يف البلـد،                    - ٣٣

أعربـت البعثـة عـن قلقهـم للقيـود املفروضـة علـى احلقـوق االقتـصادية                  و. وخاصة حريـة التعـبري    
واالجتماعية والثقافية يف هـاييت، وهـي حالـة ازدادت سـوءا نتيجـة للحالـة اإلنـسانية الـيت أدت                     

  . وأزمة الغذاء يف العامل وتدهور االقتصاد الدويل٢٠٠٨إليها الظواهر الطبيعية يف عام 
  

  احلالة اإلنسانية    
ــام      إن ا  - ٣٤ ــيت عــصفت هبــاييت يف ع ــسلة العواصــف واإلعــصارات ال ــة لسل الســتجابة الدولي

 وإن تكــن اســتجابة تــستحق الثنــاء فإهنــا مل تكــن كافيــة ملواجهــة االحتياجــات اإلنــسانية  ٢٠٠٨
 يف تـدمري مـا يعـادل    ٢٠٠٨فقـد أسـهمت األعاصـري الـيت وقعـت يف عـام       . العاجلة يف ذلك البلد   

 يف ٤٧لي اإلمجايل هلاييت يف وقت تواجه فيـه احلكومـة اخنفاضـا بنـسبة           يف املائة من الناتج احمل     ١٥
 ١٧٧والنــداء العاجــل الــذي طلبــت فيــه مــساعدة إنــسانية فوريــة قيمتــها . املائــة يف دعــم امليزانيــة

وملـا كـان    . مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة مل يأت بأكثر من نصف املبلغ املطلـوب             
، فقد وجـدت البعثـة أن هنـاك ضـرورة      أبريل/نيسان أن يبدأ يف أوائل      موسم األمطار على وشك   

  .ملحة لتلبية االحتياجات اإلنسانية املوجودة
وهــاييت بلــد شــديد التعــرض للــصدمات اخلارجيــة، وخاصــة األحــوال املناخيــة املتطرفــة     - ٣٥

 قــدر وقــد بلــغ تعــرض البلــد ملثــل هــذه األحــوال حــد أن أي. خــالل املوســم الــسنوي لألعاصــري
وقـد اسـتطاع أعـضاء اجمللـس        . متوسط من سقوط األمطار ميكن أن تكون له آثار إنسانية كبرية          

فقـد  .  يف مدينـة غونـائيفيس    ٢٠٠٨أن يروا بأعينهم آثار الفيـضان الـذي أدت إليـه أعاصـري عـام                
ون ونـصف مليـون شـخص،    يـ غطيت أجزاء كبرية من املدينة، اليت يبلغ عدد سكاهنا أكثر مـن مل    

 شـخص،   ٢٥٠ ٠٠٠وبلغ جممـوع مـن تـأثروا        .  متر مكعب من الطني    ١ ٨٠٠ ٠٠٠من  بأكثر  
  . شخصا مفقودا٢٣٥ شخصا لقوا حتفهم يف الفيضانات و ٤٦٦منهم 
ــإن إدارة        - ٣٦ ــي فـ ــدهور البيئـ ــسبب التـ ــوحلي بـ ــال الـ ــضانات واالهنيـ ــار الفيـ ــرا ألخطـ ونظـ

وقد قـام أعـضاء     . وية يف هاييت  مستجمعات املياه واحلد من خماطر الكوارث مها من جماالت األول         
اجمللــس بزيــارة مــشروع كثيــف األيــدي العاملــة يف غونــائيفيس الغــرض منــه اإلقــالل مــن درجــة   
التعرض للمخاطر البيئية عـن طريـق إقامـة املـصاطب الـساحلية وبنـاء احلـواجز الـصخرية وإعـادة                     

ــوات    ــشكيل أحــواض األهنــار وإصــالح القن ــذي اشــت   . ت ــشروع، ال ــد أســهم هــذا امل ركت يف وق
وبرنـامج األغذيـة العـاملي، يف تـوفري     برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي    منظمة العمل الدولية و    وضعه
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ومثل هذه املشاريع اخلاصة    .  حصة غذائية  ١ ٢٦٠ ٠٠٠ فرصة عمل مؤقتة كما وفر       ٢١ ٠٠٠
يف بإدارة مستجمعات املياه ضـرورية ملنـع زيـادة تـدهور البيئـة ومنـع وقـوع الكـوارث اإلنـسانية                      

  .الوقت الذي تساعد فيه على إصالح نظم الري اليت حتتاج إىل إصالح
ــد     - ٣٧ ــا زال األمــن الغــذائي ميثــل شــاغال كــبريا يف البل ــة ماليــني شــخص   . وم ــاك ثالث فهن

يفتقرون إىل األمن الغذائي بقدر متوسط أو بقدر بالغ وهم ميثلون ما يقـرب مـن ثلـث سـكان                    
 شـخص  ٢١٠ ٠٠٠سوء التغذية املزمن الذي يعاين منـه  وهناك أيضا جيوب منعزلة من      . البلد

وقـد علمـت البعثـة باحلالـة الـصعبة الـيت تواجـه القطـاع الزراعـي يف هـاييت               . يف مجيع أحناء البلد   
ــات حتــسينها    ــوا معلومــات عــن إمكاني ــر مــن   . وتلق ــا كــان أكث ــسكان  ٦٠ومل ــة مــن ال  يف املائ

   فـإن هـاييت ال تـستطيع أن تـوفر أكثـر مـن       يشتغلون باألنـشطة الزراعيـة وأنـشطة تربيـة املاشـية،        
وحيازات األرض هي يف الوقت احلاضر حيـازات صـغرية          .  يف املائة من احتياجاهتا الغذائية     ٤٥

وغري منتجة ويرجع السبب األساسي لـذلك إىل االعتمـاد علـى احملاصـيل املنخفـضة اإلنتاجيـة،                  
وباإلضـافة  . فـاض مـستوى امليكنـة    واالستخدام احملدود جدا لألمسدة، وعدم كفايـة الـري، واخن         

إىل ذلــك، فــإن التربــة املنتجــة كــثريا مــا تتــدهور حالتــها بــسبب إزالــة الغابــات وشــدة التعــرض 
وقــد شــجعت البعثــة الــسلطات يف هــاييت علــى اعتمــاد سياســات   . لألحــوال املناخيــة يف البلــد 

 علـى أن تعلـن   وباإلضـافة إىل ذلـك فقـد حثـوا حكومـة هـاييت      . زراعية تستهدف زيادة اإلنتاج 
التزامهــا بتحديــد أهــداف ميكــن بلوغهــا يف إطــار زمــين معقــول مــن أجــل اإلســهام يف حتقيــق     

ومــن املمكــن، باخليــارات والــسياسات الــصحيحة، أن يزيــد اإلنتــاج الزراعــي   . اســتقرار البلــد
زيادة كبرية يف األراضي الـيت تـتم زراعتـها فعـال كمـا ميكـن التوسـع إىل أراض منتجـة جديـدة                        

  .يساعد على زيادة األمن الغذائي يف هاييت مما
  

  التنمية االجتماعية واالقتصادية    
 االقتــصادية تــدهورا كــبريا يف العــام املاضــي،  -لقــد تــدهورت الظــروف االجتماعيــة    - ٣٨
وتـأيت هـاييت يف املكـان الـسادس         . يهدد بتقويض املكاسب اليت حتققت يف اجملاالت األخرى        مما

فهنـاك  .  بلـدا ١٤٧بني البلدان املذكورة يف مؤشر التنمية البشرية وعـددها     واألربعني بعد املائة    
 يف املائـة  ٥٤ يف املائة من السكان يعيشون على أقـل مـن دوالريـن يف اليـوم، بينمـا يـضطر                  ٧٨

وقـد كـان واضـحا للبعثـة أن         . من السكان إىل أن يعيشوا على أقـل مـن دوالر واحـد يف اليـوم               
وقـد شـدد    . ر املدقع ال يتأتى معهـا اسـتقرار هـاييت يف املـدى الطويـل              املستويات احلالية من الفق   

املشتركون يف مناقشات من اجلانب اهلاييت على أمهية مواصلة العمل مـع اجملتمـع الـدويل لتنفيـذ        
  .استراتيجية إلعادة البناء والتنمية يف هاييت
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ة حنـو حتقيـق   وكما أوضحه الرئيس بريفال نفـسه للبعثـة، فقـد اختـذت خطـوات واسـع                - ٣٩
فقـد مت ختفـيض معـدل التـضخم مـن          . ٢٠٠٧ وعـام    ٢٠٠٤استقرار االقتصاد الكلي بـني عـام        

ــة إىل أقــل مــن  ٤٠أكثــر مــن  ــاتج احمللــي   .  يف املائــة١٠ يف املائ وخــالل الفتــرة نفــسها، زاد الن
 حبيـث   ٢٠٠٧ يف املائـة يف عـام        ٣,٤ إىل   ٢٠٠٣ يف املائة يف عـام       ٣,٤-اإلمجايل يف هاييت من     

  .نت زيادته أكثر من معدل منو السكان ألول مرة منذ عدة سنواتكا
وقد تقوض بشكل خطـري مـا حتقـق مـن تقـدم يف هـذه اجملـاالت الرئيـسية نتيجـة لألثـر              - ٤٠

املــشترك ألزمــة الغــذاء والوقــود يف العــامل وسلــسلة العواصــف واألعاصــري املداريــة واالنتكــاس   
اجـات فيمـا بعـد الكـوارث الـذي مت مبـساعدة البنـك               وطبقـا لتقـدير االحتي    . االقتصادي العـاملي  

الدويل واالحتاد األورويب واألمم املتحدة، أدت العواصف واألعاصري إىل خسائر بلغـت قيمتـها         
.  يف املائـة مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل يف هـاييت       ١٤,٦ مليون دوالر، وهو مـا يعـادل         ٩٠٠حنو  

 يف  ١,٣ تراجـع إىل     ٢٠٠٨احمللـي اإلمجـايل يف عـام        وتشري التقديرات الرمسية إىل أن منو النـاتج         
املائة وأصبح سلبيا إذا ما حسب على أساس نصيب الفرد، وذلـك بعـد ثـالث سـنوات متتاليـة                    

وأغلــب الظــن أن األزمــة املاليــة العامليــة ســوف تــؤدي إىل مزيــد مــن   . كــان النمــو فيهــا إجيابيــا
خالل السنة القادمة نتيجة الخنفـاض نطـاق        التدهور يف األحوال املعيشية لكثري من أهايل هاييت         

 بليـون دوالر سـنويا ومتثـل بـذلك مـصدرا رئيـسيا       ١,٤التحويالت اآلتية من اخلارج اليت تبلـغ        
  .للدعم الذي تشتد إليه حاجة كثري من األسر

وقـــد أدركـــت البعثـــة الـــضرورة امللحـــة ألن يكـــون األمـــن املـــادي مـــصحوبا بـــاألمن   - ٤١
ويف . إذا أريـد أن تظـل هـاييت علـى طريـق االسـتقرار الـدائم والتنميـة        االجتمـاعي واالقتـصادي   

هذا الـصدد، فقـد أحاطـت اللجنـة علمـا بـأن اجلهـود الـيت تبـذهلا احلكومـة لتلبيـة االحتياجـات                         
العاجلة لإلنعاش وإعادة البناء يف البلد تعرقلها حاليا فجوة متويلية يف السنة املالية احلالية قـدرها                

 مليــون دوالر يف ١,١، وإن كــان مــن املقــرر أن حتــصل هــاييت علــى حنــو     مليــون دوالر١٢٥
وقد أشار الرئيس بريفال إىل ما حـدث مـن          . ٢٠٠٩يونيه  /حزيرانشكل إعفاء من الديون يف      

ختفـيض كـبري يف الـدعم املباشـر مليزانيـة هـاييت، وأعـرب عـن أملـه يف أن تتلقـى احلكومـة املبلـغ             
ملؤمتر الرفيع املستوى القادم للماحنني الـذي يعقـده مـصرف     مليون دوالر يف ا١٢٥الالزم وهو   

التنميــة للبلــدان األمريكيــة يف واشــنطن العاصــمة، ومتــويال لعــدد مــن مــشاريع البنيــة األساســية   
ــم       ــوطين رق ــسريع ال ــق ال ــها اســتكمال الطري ــساحل    ١اخلاصــة بين ــيس إىل ال ــن نيب ، املوصــل م

ؤمتر املـاحنني فرصـة كـبرية هلـاييت للحـصول علـى          وقد اعترب م  . والطريق املوصل إىل بور دي بيه     
  .التمويل اإلضايف ألعمال اإلنعاش والتعمري هبا
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وقد كانت ضرورة قيام احلكومة بالـدور القيـادي يف التوصـل إىل توافـق وطـين واسـع                     - ٤٢
يف اآلراء حول خطة مركزة لتعزيز التنمية وتوفري فرص العمل وحتقيق األمن الغذائي وإصـالح               

 بالبيئة مـن دمـار ضـرورة شـدد عليهـا تكـرارا للبعثـة املـسؤولون يف هـاييت واملـشتركون                       ما حلق 
ويف هذا الصدد، فقد تبني للبعثة أن مثـة تأييـدا قويـا داخـل احلكومـة ويف                  . الدوليون يف املناقشة  

القطــاع اخلــاص وبــني أفــراد الطبقــة الــسياسية ويف اجملتمــع املــدين لتقريــر بــول كولييــه املعنــون    
، وهــو التقريــر الــذي يعــرض العناصــر  “مــن الكارثــة الطبيعيــة إىل األمــن االقتــصادي : هــاييت”

ــة لتحقيــق التحــول االقتــصادي الــسريع يف البلــد، مبــا يف ذلــك اســتغالل       الرئيــسية خلطــة عملي
الفرص املتاحة لتحقيق زيادة سريعة يف فرص العمل يف صناعة املنسوجات، وهـي الفـرص الـيت         

لفــرص هلــاييت يف نــصف الكــرة الغــريب مــن خــالل تــشجيع الــشراكات    يتيحهــا قــانون تــوفري ا 
الذي يتيح إمكانية دخول منسوجات هاييت معفـاة مـن الرسـوم اجلمركيـة     ) HOPE IIالقانون (

  . إىل الواليات املتحدة األمريكية ملدة السنوات العشر القادمة
ل، كــان مــن دواعــي وفيمــا يتعلــق بــاجلهود املبذولــة حاليــا لتــشجيع تــوفري فــرص العمــ  - ٤٣

سرور اللجنة ما علمته من رئيسة الـوزراء مـن أن احلكومـة تتخـذ عـددا مـن اخلطـوات اهلامـة،                     
ــرض االســتثمار         ــيت تعت ــسية ال ــات الرئي ــة العقب ــسيني، إلزال ــدوليني الرئي ــشركاء ال ــن ال ــدعم م ب

ــشأن إدارة األرض،      . اخلــاص ــوزارات ب ــة مــشتركة بــني ال ــشاء جلن ــشمل هــذه اخلطــوات إن وت
 مشروع قـانون بـشأن امللكيـة املـشتركة، واجلهـود املبذولـة لتحديـد األراضـي اململوكـة                ووضع

ويف هـذا الـصدد، فقـد اسـتطاعت البعثـة           . للدولة واليت ميكـن إتاحتـها إلنـشاء منـاطق التـصدير           
خالل زيارهتا ملدينة أوانامينيت أن تقـوم بزيـارة منطقـة مـن مـنطقيت التـصدير املوجـودتني بالبلـد                     

  .٢٠٠٩ عامل مع خطط للتوسع يف عام ٣ ٠٠٠ل هبما حاليا حنو واليت يعم
كـذلك كـان مـن بواعـث أمـل البعثـة االسـتعداد الواضـح مـن جانـب القطـاع اخلـاص               - ٤٤

ويف الوقـت نفـسه، شـدد عـدد مـن      . للعمل مع احلكومة ومع اجملتمع املدين لتوفري فرص العمـل        
خ قطـاع األعمـال واجتـذاب االسـتثمار     قيادات قطاع األعمال على احلاجة امللحة لتحسني منا  

األجنيب املباشر الذي ما زال لـه دوره احليـوي بالنـسبة للنمـو االقتـصادي والتنميـة يف هـاييت يف                
وقد مت التشديد بدرجة عالية من جانب دوائر األعمال علـى ضـرورة التـصدي               . املدى الطويل 

 صـورة أفـضل، بعـدما حتقـق مـن           لصورة هاييت الضعيفة يف اخلارج والعمل على إظهار البلد يف         
ويف هذا الـصدد، أشـري إىل أن معـدالت اجلرميـة العنيفـة              . حتسن ملحوظ يف احلالة األمنية العامة     

كـذلك  . هي يف الواقع أسوأ يف بعض بلـدان منطقـة الكـارييب األخـرى ممـا هـي عليـه يف هـاييت                       
ية تقوم حاليـا بوضـع خطـة وطنيـة          أُبلغت البعثة بأن اللجنة الرئاسية املعنية بزيادة القدرة التنافس        

لتعزيز القدرة التنافـسية ووضـع عـدد مـن التوصـيات احملـددة الـيت تقـدم إىل احلكومـة اسـتعدادا                       
  .للمؤمتر الرفيع املستوى القادم للماحنني
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وعلــى الــرغم مــن الــدالئل املــشجعة علــى ظهــور توافــق يف اآلراء فيمــا يتعلــق باحلاجــة   - ٤٥
مل من خالل االستثمارات العامة واخلاصة وزيادة اإلنتاجية الزراعيـة          امللحة إىل توفري فرص الع    

والتصدي للحالة الكارثية للبيئة يف هاييت، فقد الحظت البعثة أن احلكومـة مل تـضع بعـد خطـة                   
. عمل مركزة حتدد األولويات اإلمنائية للبلد يف املدى القصري واملدى املتوسـط واملـدى الطويـل               

 احلكومة بدأت العمل يف إعداد وثيقة ملؤمتر املاحنني القـادم مـستعينة فيهـا               وقد أُبلغت البعثة بأن   
ــد           ــا بع ــدير االحتياجــات فيم ــن تق ــد وم ــر اخلاصــة بالبل ــن الفق ــة االســتراتيجية للحــد م بالورق
الكوارث ومن تقرير السيد كـوليري، وإن كـان يلـزم القيـام جبهـود أخـرى لوضـع خطـة حمـددة                       

قتصادي للبلد يف املدى الطويل تكـون أساسـا لـشراكة متجـددة             األولويات بالنسبة لإلنعاش اال   
  .بني هاييت واجملتمع الدويل

وقد الحظت البعثة أنه جيـب أيـضا اسـتعراض مـسامهة أبنـاء هـاييت باخلـارج يف عمليـة                       - ٤٦
  .التنمية اليت تتوقف على اإلصالحات املرتقبة يف الدستور للسماح باجلنسية املزدوجة

  
  يميالتعاون اإلقل    

أتيحــت للبعثــة الفرصــة لالجتمــاع بأعــضاء الفريــق األساســي، واســتطاعت البعثــة أن      - ٤٧
تالحظ الدور احلاسم الذي ما زال الفريق يقـوم بـه يف ضـمان التنـسيق الوثيـق بـني بعثـة األمـم             
املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت ودوائر املاحنني والدوائر الدبلوماسية من أجـل تعزيـز فعاليـة         

  .ستجابة اجملتمع الدويلا
وتدرك البعثة مدى التزام بلدان أمريكا الالتينية مبساعدة هـاييت علـى حتقيـق االسـتقرار               - ٤٨

وهــذه هــي املــرة األوىل الــيت أصــبحت .  االقتــصادي والتكامــل اإلقليمــي-والنمــو االجتمــاعي 
ا تـسهم بـه مـن      فيها املنطقة مشارِكة مشاَركة كاملـة يف حفـظ الـسالم يف هـاييت مـن خـالل مـ                   

وباإلضــافة إىل ذلــك فــإن . القــوات وأفــراد الــشرطة وتقــدمي الــدعم الثنــائي واملتعــدد األطــراف  
بلــدان أمريكــا الالتينيــة أخــذت تزيــد مــشاركاهتا يف تــدريب الــشرطة مــستفيدة مــن اخلــربات     

  .الناجحة للمنطقة يف هذا اجملال
رارا خالل الزيـارة علـى اعتبـار أن         وقد أثريت مسألة التعاون فيما بني بلدان اجلنوب م          - ٤٩

وكانـت بلــدان أمريكــا  . هـذا التعــاون مـن اجملــاالت الـيت يــزداد اهتمـام الــسلطات يف هـاييت هبــا     
الالتينية الرئيسية املسامهة بقوات يف بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت مهتمة علـى               

قـدم األرجنـتني املـساعدة يف جمـال     وجه اخلصوص مبشاريع معينة مـن مـشاريع التنميـة، حيـث ت      
الزراعة، وتقدم الربازيل املساعدة يف جمال بناء املصانع الكهربائيـة املائيـة، وتقـدم شـيلي الـدعم                  

كذلك استطاع أعضاء البعثة زيـارة حمطـة جديـدة لتوليـد الطاقـة الكهربائيـة                . إىل قطاع التعليم  
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بتـشييدها  )  البوليفارية -مجهورية  (ويال  باستخدام الوقود الثقيل يف مدينة غونائيفيس قامت فرت       
  .ويقوم بتشغيلها تقنيون من كوبا

كذلك كان من بواعث أمل البعثة ما رأوا من دالئـل علـى ازديـاد التعـاون بـني هـاييت                      - ٥٠
، وقع الرئيس بريفال مرسوما يعيـد تنـشيط         فرباير/شباطفخالل شهر   . واجلمهورية الدومينيكية 

ومـن املقـرر أن جتتمـع       . د املشتركة بني هاييت واجلمهورية الدومينيكية     جلنة احلدو  وفد هاييت يف  
  .ملناقشة برنامج عملها املقبلمارس /آذار ٢٤هذه اللجنة على احلدود يوم 

وأحاطــت البعثــة علمــا بــأن مواصــلة املــشاركة مــن جانــب املنظمــات اإلقليميــة ودون    - ٥١
لكاريبيــة، أمــر لــه أمهيتــه بالنــسبة لــضمان اإلقليميــة، مثــل منظمــة الــدول األمريكيــة واجلماعــة ا

ومنطقـة البحـر الكـارييب ولتعميـق مـشاركة       اندماج هاييت يف السياق األوسع ألمريكـا الالتينيـة     
  .شركائها يف نصف الكرة الغريب

وشددت سلطات هاييت على أمهية التعاون الذي تلقاه من بلدان اجملموعـات اإلقليميـة                - ٥٢
  .ة على قيمة التوسع يف هذا التعاوناألخرى وشدد أعضاء البعث

  
  مالحظات  -ثالثا   
  

  احلالة األمنية العامة    
حــدث منــذ إيفــاد بعثــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف هــاييت حتــسن يف احلالــة       - ٥٣

األمنيــة العامــة كمــا يتــبني مــن اخنفــاض معــدالت اجلرميــة وازديــاد ثقــة الــرأي العــام بالــشرطة      
كاسب اليت حتققـت علـى اجلبهـة األمنيـة مـا زالـت هـشة ويرجـع ذلـك إىل                     على أن امل  . الوطنية

وعلـى ذلـك   . حد كبري إىل اخنفاض مستويات معيشة أغلبيـة الـسكان وإىل التـوترات الـسياسية         
ينبغي أن يكون األمن البدين مصحوبا باألمن االجتماعي واالقتصادي إذا أريد هلـاييت أن حتقـق    

وال ميكـن أن تتـرك      . جتار باملخدرات يشكل هتديدا خطريا لألمن     وما زال اال  . االستقرار الدائم 
هاييت وحدها يف مواجهة هذه املشكلة، بل إن األمر يتطلب تقدمي الدعم مـن البلـدان األخـرى                

  .يف املنطقة
  

  احلوار السياسي واالنتخابات    
ان أن  وال بـد للحكومـة والربملـ      . إن هاييت ال تستطيع أن تتحمـل أزمـة سياسـية أخـرى              - ٥٤

وينبغـي أن تـؤدي عمليـة    . يتعاونا يف وضع أسس االستقرار والتنمية يف املدى الطويل يف هـاييت     
اإلصالح الدستوري إىل مقترح يكفل أداء املؤسـسات لوظائفهـا وتـشجيع التنميـة االجتماعيـة                

ويف الوقــت نفــسه فــإن مــن األمــور احليويــة أن تواصــل احلكومــة العمــل مــع          . واالقتــصادية
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السياسية ومع القطاع اخلاص واجملتمع املدين من أجل التوصـل إىل توافـق آراء واسـع           األحزاب  
واإلصــالح . بــشأن املــسائل ذات األمهيــة الكــبرية بالنــسبة لتحقيــق االســتقرار والتنميــة يف البلــد

وسـوف يـساعد هـذا بـدوره علـى      . االنتخايب أمر ضروري مـن أجـل تبـسيط النظـام االنتخـايب      
وينبغـي بـذل كـل جهـد        .  على ميزانية احلكومة وتعزيز االسـتقرار يف البلـد         ختفيف العبء املايل  

  . ممكن لضمان أن تكون العملية االنتخابية عملية حرة ونزيهة وشاملة للجميع
  

  توسيع سلطة الدولة    
إن الــسيطرة علــى احلــدود الربيــة والبحريــة يف هــاييت وتــوفري الــسلطات للخــدمات           - ٥٥

والبحــث عــن . أساســيان مــن جوانــب تعزيــز توســيع ســلطة الدولــةاألساســية للــسكان جانبــان 
حلول للمشاكل املشتركة املتعلقة باإلدارة املتكاملة للحدود وحتقيق أمن احلدود مبعنـاه الواسـع      
كمــسألة إقليميــة هــو مهمــة جيــب علــى اجملتمــع الــدويل أن يــساعد هــاييت علــى حــل املــشاكل    

مي اخلــدمات األساســية، فــإن حكومــة هــاييت حمكومــة وفيمــا يتعلــق بتقــد. املــشتركة املتعلقــة هبــا
وينبغـي  . بتطورها هي؛ ألن قدرة أية دولة تكـون ضـعيفة عنـدما ال يكـون هنـاك اقتـصاد قـوي          

حلكومة هاييت أن تستفيد إىل أقصى حد من الدعم الدويل يف بناء قدرهتا على تقـدمي اخلـدمات                  
  .اليت حيتاج إليها شعبها

  
  نسانسيادة القانون وحقوق اإل    

حتقق تقدم حنو إضفاء الطابع املهين على الشرطة الوطنية، ويف تعزيـز قـدرهتا املؤسـسية                  - ٥٦
. وتطــوير هياكلــها األساســية بغــرض حتقيــق األهــداف الــواردة خبطــة إصــالح الــشرطة الوطنيــة 

  .وحيتاج هذا الربنامج الطموح إىل الدعم والتعاون من جانب اجملتمع الدويل
ات قـضائية متـسمة بالكفـاءة وذات مـصداقية شـرط أساسـي لتعزيـز        إن وجود مؤسـس     - ٥٧

وقــد اختــذت بعــض اخلطــوات اهلامــة ولكــن ال تــزال هنــاك حتــديات  . ســيادة القــانون يف هــاييت
وقــد أدى فقــدان الــسلطة القــضائية للقــدرة الكافيــة علــى إقامــة  . مؤســسية يــتعني التــصدي هلــا

جون الــذين مــا زالــوا يعيــشون يف ظــروف العــدل بــسرعة إىل ارتفــاع حــاد يف عــدد نــزالء الــس
ــذين تنتــهك حقــوقهم األساســية    وجيــب علــى حكومــة هــاييت أن تنفــذ   . تتــسم باالزدحــام وال

االســتراتيجية للتوســع يف النظــام العقــايب بالبلــد واســتعراض احلالــة الراهنــة للــسجناء          اخلطــة
  .احملبوسني احتياطيا
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  احلالة اإلنسانية    
جــه خــاص عنــدما يتعلــق األمــر باألعاصــري والعواصــف املداريــة تعتــرب هــاييت ضــعيفة بو  - ٥٨

وقـد حتقـق تقـدم يف جمـال منـع املخـاطر واإلقـالل منـها مـن خـالل                     . اآلتية من احمليط األطلـسي    
اجلهود اجلارية لتنظـيم أحـواض امليـاه وتنفيـذ املـشاريع الكثيفـة األيـدي العاملـة الـيت تـستهدف                      

 الساحلية، وبناء احلواجز الصخرية الـصغرية، وإعـادة         اإلقالل من هذا الضعف بإقامة املصاطب     
وما زال من الـضروري أن تعمـل الـسلطات يف هـاييت             . تصميم اجملاري املائية، وجتديد القنوات    

ــة          ــود اإلغاث ــضرورية جله ــساعدة ال ــدفق امل ــسري ت ــى تي ــدويل عل ــع ال ــع اجملتم ــق م ــاون وثي يف تع
  .واإلنعاش والبناء والتنمية يف املدى الطويل

وقد تبدت الـصعوبات الـيت   . وما زال األمن الغذائي شاغال من أكرب الشواغل يف البلد       - ٥٩
يواجهها قطاع املزارع يف هاييت يف األرقام اليت كشفت عن اخنفاض اإلنتاجية يف هـذا القطـاع                 

ويف هـذا الـصدد، فـإن اعتمـاد سياسـات           .  يف املائـة مـن الـسكان       ٥٠الذي يعمل بـه أكثـر مـن         
وال بـد مـن تـوفري التمويـل اإلضـايف لتلبيـة             .  زيادة اإلنتاجيـة تعتـرب أمـرا حمتمـا         زراعية تستهدف 

  .االحتياجات اإلنسانية اهلامة اليت ما زالت موجودة يف هاييت
  

  التنمية االجتماعية واالقتصادية    
ويف الوقت الـذي يواجـه   . ٢٠٠٨عانت هاييت عددا من االنتكاسات الشديدة يف عام     - ٦٠

يواجه من التحديات اهلائلة ما زال هناك ما يدعو إىل التفاؤل بقدرة هـاييت، بـدعم                فيه البلد ما    
وهاييت حباجـة   . من الشركاء الدوليني، على اخلروج من النكسات اليت شهدهتا يف العام املاضي           

ماســة إىل املــساعدة الدوليــة اإلضــافية لتلبيــة االحتياجــات اإلنــسانية العاجلــة وتلبيــة احتياجــات 
وســوف تكـون ملــؤمتر املــاحنني الرفيـع املــستوى املتوقــع   . وإعــادة البنــاء يف وقـت مبكــر اإلنعـاش  

  .عقده يف واشنطن العاصمة أمهية حامسة يف هذا الصدد
 ويف الوقت نفسه، فإنه ينبغي أن ينظر إىل مؤمتر املاحنني على أنه فرصـة إلقامـة شـراكة                   - ٦١

لتـزام املتبـادل بتـوفري فـرص العمـل وتعزيـز            جديدة بني هاييت واجملتمع الدويل على أساس من اال        
. األمن الغذائي وتـشجيع التنميـة االقتـصادية وزيـادة تـوفري اخلـدمات الـسياسية وإصـالح البيئـة              

وعلــى هــذا ينبغــي للحكومــة أن تواصــل العمــل مــع القطــاع اخلــاص ومــع األحــزاب الــسياسية  
الزمة لتـشجيع اسـتثمارات القطـاع    واجملتمع املدين من أجل وضع األطر التشريعية والتنظيمية ال 

 HOPE IIاخلاص واالستفادة من الفرص املتاحة لسرعة توفري فـرص العمـل الـيت يتيحهـا قـانون      
وللمجتمــع الــدويل مـصلحة واضــحة يف جنــاح هــاييت،  . وغـريه مــن اتفاقــات التجـارة التفــضيلية  

وإذا كــان . ماعيــةوســوف يواصــل تقــدمي الــدعم لعمليــة التنميــة الــسياسية واالقتــصادية واالجت 
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اجملتمع الدويل على استعداد للقيام بدور مـساعد، فـإن املـسؤولية األوىل واألهـم هـي مـسؤولية            
  .أبناء هاييت أنفسهم

  
  التعاون اإلقليمي    

ألمريكا الالتينية ومنطقة البحـر الكـارييب دور هـام يف مـساعدة هـاييت علـى االنـدماج                     - ٦٢
 ومها تستحقان الثناء على ما يقدمانـه مـن دعـم إىل هـاييت               .الكامل يف حميطها اإلقليمي األوسع    

  .يف سعيها لتحقيق مزيد من األمن والتنمية
  

  األمم املتحدة دور    
ملا كان من املتعني أن يتحقق مزيد من التقدم قبل أن تصبح الشرطة الوطنيـة يف هـاييت                    - ٦٣

ثة األمـم املتحـدة لتحقيـق       يف وضع يسمح هلا بتحمل كامل مسؤولياهتا، فإن استمرار وجود بع          
ومـا سـوف حيـدث يف آخـر األمـر         . االستقرار يف هاييت ما زال يف الوقت احلاضر أمرا ضـروريا          

من سحب للقوات وأفراد الشرطة التابعني للبعثة يتعني أن يتم بـشكل تـدرجيي يعكـس التعزيـز              
هـم أيـضا تعزيـز    ومـن امل . التدرجيي للقدرة املؤسسية يف هاييت وتغري الظروف على أرض الواقـع      

 االقتـصادي والتنميـة مـن أجـل         -قدرة السلطات يف هاييت علـى حتقيـق االسـتقرار االجتمـاعي             
وإذا كـان الـدعم الـذي تقدمـه األمـم           . مستقبل البلد، وحبث دور األمم املتحدة يف هذا الصدد        

واملتعـددي  املتحدة ما زال أمرا حيويا، فـإن املـشاركة الطويلـة املـدى لـسائر الـشركاء الثنـائيني                    
األطراف، ومنهم املنظمات اإلقليميـة واملؤسـسات اخلاصـة واملـاحنون غـري التقليـديني، سـتكون                 

  .الزمة لضمان بقاء هاييت على طريق االستقالل والتنمية املستدامة
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  املرفق األول
  اختصاصات بعثة جملس األمن إىل هاييت    

  :تتمثل اختصاصات البعثة فيما يلي  
من أجل إعـادة    وشعبها  مواصلة دعم جملس األمن حلكومة هاييت        إعادة تأكيد   )أ(  

ــتقرار    ــسالم واالسـ ــد الـ ــدهم، وتوطيـ ــاء بلـ ــستدامة،   ،بنـ ــة املـ ــاش والتنميـ ــز االنتعـ ــرا  وتعزيـ نظـ
  ؛ ٢٠٠٨النتكاسات الكبرية اليت وقعت يف عام ل

  لتحقيـق االسـتقرار يف هـاييت       اإلعراب عن التأييد القـوي لبعثـة األمـم املتحـدة            )ب(  
  لجهود اليت يبذالهنا لتحسني االستقرار واحلكم يف هاييت؛ لمثل اخلاص لألمني العام ووامل

ــني          )ج(   ــة ويف األجل ــود متواصــلة فوري ــذل جه ــة ب ــى أمهي ــد عل ــن جدي ــد م التأكي
توطيـد الــسالم واالســتقرار  بغيــة املتوسـط والطويــل وتقـدمي الــدعم الـدويل واإلقليمــي املناسـب     

لزمــام أمــورهم ومــسؤوليتهم وحكومتــها هــاييت شــعب  ملكيــة اةمــع مراعــوالتنميــة يف هــاييت، 
  الرئيسية عنها؛ 

 ١٨٤٠القـرار   خاصـة    و ،تقييم حالة تنفيـذ قـرارات جملـس األمـن ذات الـصلة              )د(  
، واستعراض التقدم الذي أحرزته حكومة هاييت، مبساعدة اجملتمع الدويل، وال سـيما             )٢٠٠٨(

الـيت تواجههـا يف     املترابطة   هاييت، يف معاجلة التحديات      بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف     
والـدعم املؤسـسي واحلكـم،      ؛   وإدارة احلـدود   ؛جماالت األمن، مبا يف ذلك إصالح قطاع األمـن        

 والتنميــة ؛ وحقــوق اإلنــسان؛مبــا يف ذلــك االنتخابــات وعمليــات اإلصــالح؛ وســيادة القــانون 
  االقتصادية واالجتماعية؛ 

ييت على تكثيف جهودها لتشجيع إقامة حوار سياسـي فعـال           حث حكومة ها    )هـ(  
  وشامل للجميع هبدف حتقيق املصاحلة الوطنية واحلكم الصاحل والتنمية املستدامة؛ 

دول ستعراض وتقييم التزام حكومة هاييت وتعاون الدول األعـضاء، مبـا فيهـا              ا  )و(  
لالجتـار غـري املـشروع عـرب احلـدود      ، بالتنسيق مع بعثة األمم املتحـدة، للتـصدي      اجلوار واملنطقة 

  باألشخاص واملخدرات واألسلحة وغريها من األنشطة غري القانونية؛ 
ــة ختطــيط وتنفيــذ العمليــات      )ز(   اســتعراض التقــدم احملــرز حــىت اآلن، وتقيــيم حال

  االنتخابية املقبلة؛ 
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 وهـاييت،   التأكيد على أمهية االلتزامـات املتبادلـة الـيت تعهـد هبـا اجملتمـع الـدويل                  )ح(  
 فــضال عــن ٢٠٠٩أبريــل /واإلعــراب عــن أمهيــة مــؤمتر املــاحنني املقبــل الــذي ســيعقد يف نيــسان 

  ؛  على وجه السرعةميع التعهداتالوفاء جبضرورة 
قييم احلالة والتقدم احملرز يف معاجلة احلالة اإلنسانية العامـة يف البلـد، مبـا فيهـا                 ت  )ط(  

ــى األمــ    ــذائي، وآثارهــا عل ــة األمــن الغ ــصادية واالســتقرار  حال ــة واالقت ــة االجتماعي  ،ن، والتنمي
  مع حكومة هاييت؛ ة ذلك ومناقش

ــن الكــوارث         )ي(   ــيت اختــذت لوضــع اســتراتيجية للحــد م اســتعراض اخلطــوات ال
نتيجـة لألعاصـري      األساسـية  البنيـة واملخاطر، مع مراعاة األضرار اليت حلقـت بقطـاعي الزراعـة و           

 إليهــا عمليــة خلُــصت والنتــائج الــيت ٢٠٠٨اييت يف عــام  الــيت اجتاحــت هــاملداريــةوالعواصــف 
  ؛ وتقييم االحتياجات الذي أُجري يف هذا الصددوقوع الكارثة احلالة عقب تقييم 

األمـم  استعراض وتقييم مستوى التعـاون والتنـسيق والـدعم املتبـادل بـني بعثـة                  ) ك(  
 والـشركاء الـدوليني يف هـذا        وفريق األمم املتحدة القطري والتشاور مع حكومة هـاييت        املتحدة  

يف جمال التنمية االجتماعية واالقتصادية وتنفيذ ورقـة االسـتراتيجية          التعاون  الصدد، مبا يف ذلك     
  الوطنية لتحقيق النمو واحلد من الفقر؛ 

عمليـات األمـن    تكميـل   تقييم ومواصلة تشجيع تنفيـذ املـشاريع سـريعة األثـر ل             )ل(  
   والفريق القطري؛  األمم املتحدة اهلايتية بدعم من بعثةوالتنمية اليت تقوم هبا السلطات

التأكيـد علــى أمهيـة مــسامهة املنظمـات واآلليــات اإلقليميـة يف العمليــة اجلاريــة       )م(  
ــة يف هــاييت، و    ــة   ال لتحقيــق االســتقرار وإعــادة اإلعمــار والتنمي ــدول األمريكي ســيما منظمــة ال

بـني  تعـاون    وال تنـسيق الالفريق العامل املعين ب   ”  و ٩×٢واجلماعة الكاريبية والفريق االستشاري     
  ؛ “الشرطة الوطنية اهلايتيةودول أمريكا الالتينية 

تأكيد األمهية احلامسة للتقدم حنو توطيد االستقرار يف هاييت مـع التركيـز             إعادة    )ن(  
  جملس األمن؛ وأقرها وضعها األمني العام كما بصفة خاصة على خطة الدعم 

 الـيت ميكـن االسـتنارة هبـا        بعثـة الؤى من الـدروس املـستفادة مـن         استخالص الر   )س(  
فـظ الـسالم يف إطـار االسـتعراض         األعم املتعلقة بالنظام وحب   سائل  امليف   اجمللسلدى نظر أعضاء    

  .املستمر الذي جيريه اجمللس لعمليات حفظ السالم
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  املرفق الثاين
  جدول اجتماعات بعثة جملس األمن إىل هاييت    

  مارس /آذار ١١ األربعاء،
  

   برانس من نيويورك-الوصول إىل بورتو        مساء٠٠/١
  مقابلة صحفية       مساء٣٠/١
االسـتقرار  دمها بعثة األمم املتحدة لتحقيق      إحاطة إعالمية تق         مساء٣٠/٣

  يف هاييت
  إحاطة إعالمية يقدمها الفريق القطري لألمم املتحدة       مساء٠٠/٥
  يفه املمثل اخلاص لألمني العامحفل استقبال يستض       مساء٠٠/٨
  

  ٢٠٠٩مارس /آذار ١٢اخلميس، 
تنــاول اإلفطــار مــع رئــيس اللجنــة الرئاســية املعنيــة بالدســتور        صباحا٠٠/٨

  ومنسق اللجان الرئاسية
  اجتماع مع الرئيس رينيه غارسيا بريفال       صباحا٠٠/٩
  افتتاح مدرسة القضاة       صباحا٠٠/١١
ــداء مــ       مساء٠٠/١ ــاول الغ ــة ورؤســاء جلــان   تن ــة الوطني ــادات اجلمعي ع قي

العدالــة واألمــن مبجلــس الــشيوخ وجملــس النــواب، والــوزير   
  العالقات مع الربملان املسؤول عن

 لـويس وعـدد     -اجتماع مع رئيسة الوزراء ميشيل دوفيفـيري               مساء٠٠/٣
  من الوزراء الرئيسيني

  اجتماع مع اجملموعة األساسية       مساء٠٠/٥
  جتماع مع جملس االنتخابات املؤقتا       مساء٤٥/٦
وزيــر العــدل  : تنــاول العــشاء مــع جمموعــة ســيادة القــانون            مساء٣٠/٨

واألمن العام، ووزيري الدولة للعـدل واألمـن العـام، واملـدير            
ــدير إدارة املؤســسات      ــاييت، وم ــة يف ه ــشرطة الوطني ــام لل الع

  اإلصالحية
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  ٢٠٠٩مارس /آذار ١٣اجلمعة، 
  السفر إىل فور ليبريتيه وأوانامينيت: ١عة اجملمو       صباحا١٥/٧
  السفر إىل غونائيفيس: ٢اجملموعة        صباحا٠٠/٨
   برانس من فور ليبريتيه وأوانامينيت-الوصول إىل بورتو        مساء٠٥/١
ــشرطة يف            مساء٣٠/١ ــراد ال ــداء وإحاطــة مــن العــسكريني وأف ــاول الغ تن

ؤسـاء  كامب شاريل حبضور قائد القوة ومفـوض الـشرطة ور      
  الوحدات العسكرية وفريق اإلدارة العليا يف الشرطة

  السفر إىل مدينة الشمس       مساء٣٠/٢
  زيارة مدينة الشمس       مساء٥٠/٢
  اجتماع مبمثلي القطاع اخلاص: ١اجملموعة        مساء٠٠/٤

  اجتماع مبمثلي اجملتمع املدين: ٢اجملموعة         
  ا بريفالعشاء يستضيفه الرئيس رينيه غارسي       مساء٠٠/٧

  ٢٠٠٩مارس /آذار ١٤السبت، 
  اجتماع مع قادة األحزاب السياسية وأعضاء الربملان       صباحا٣٠/٨
  تناول الغداء مع وحدة الشرطة املشكلة الصينية       صباحا٣٠/١١
  مؤمتر صحفي      مساء ٤٥/١٢
  برانس إىل نيويورك - مغادرة بورتو       مساء١٠/٢
  
  


