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    تقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت    

  مقدمة  -أوال   
  
د جملـــس األمـــن واليـــة بعثـــة األمـــم املتحـــدة لتحقيـــق االســـتقرار يف هـــاييت حـــىت  مـــدَّ  - ١

ــشرين األول ١٥ ــوبر /ت ــرار ال مبوجــب ٢٠١٠أكت ــدم  )٢٠٠٩ (١٨٩٢ق ، وطلــب مــين أن أق
. الواليـة  يوما قبل انتـهاء      ٤٥ عدى ويف موعد ال يت     كل ستة أشهر،   رارتقريرا عن تنفيذ هذا الق    

 ٢٠١٠أبريـل   /نيـسان  ٢٢منذ تقريري املؤرخ    احلاصلة  ويغطي هذا التقرير التطورات الرئيسية      
)S/2010/200 و Corr.1 (وصـــــفا   التقريـــــر عـــــرضوي. ٢٠١٠أغـــــسطس /آب ٣١حـــــىت و
 مبوجـــب ة املوكلـــة إليهـــاواليـــال مـــع متـــشيااألمـــم املتحـــدة الـــيت تـــضطلع هبـــا بعثـــة  ألنـــشطةل

ــرارات ــس قـــــ ــن جملـــــ ، )٢٠٠٦ (١٧٠٢و ، )٢٠٠٥ (١٦٠٨ و، )٢٠٠٤ (١٥٤٢ األمـــــ
،  )٢٠٠٩ (١٨٩٢و    ،    )٢٠٠٨ (١٨٤٠ و،    )٢٠٠٧ (١٧٨٠و    ،    )٢٠٠٧( ١٧٤٣ و
ــة  دد، وحيــ)٢٠١٠ (١٩٢٧  و،)٢٠١٠ (١٩٠٨ و ــم املتحــدة   إطــارا لتطــور بعث خــالل األم

  . والية البعثةاملراحل الرئيسية لتنفيذ حتديد ابطرق شىت من بينهالسنة املقبلة 
  

  السياسية واألمنيةتطورات آخر ال  - ثانيا  
 ةالسياسيتطورات الآخر     

بيئـة  العلـى الـرغم مـن      ،  منذ تقريري األخري   إجراء االنتخابات  تقدم فيما يتعلق ب    ُسّجل  - ٢
 بعثـة    بإيفـاد  أبريـل /يـسان يف ن  قمت،  بريفالرينيه  بناء على طلب من الرئيس      و. شةاهلسياسية  ال

 إىل أن البعثـة   خلـصت    و ،لدراسـة إمكانيـة إجـراء االنتخابـات يف هـاييت          ت  ختـصاصا متعددة اال 
.  ممكن من الناحيـة التقنيـة  ٢٠١٠قبل هناية عام البلدية االنتخابات الرئاسية والتشريعية و   إجراء  

ــران٢٤يف و ــ/ حزي ــة مراســيم   هيوني تخــايب املؤقــت  أوكلــت إىل اجمللــس االن ، أصــدرت احلكوم
 ٢٠١٠نـوفمرب   /تـشرين الثـاين    ٢٨ حـددت يـوم   و،  إجـراء االنتخابـات الرئاسـية     مبوجبها مهمـة    
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خـــالل االجتمـــاع الثـــاين   و، ويف اليـــوم نفـــسه . موعـــدا لالنتخابـــات الرئاســـية والتـــشريعية   
  االنتخابـات البلديـة    أن الرئيس بريفال    ، أوضح ملعنية باالنتخابات ستوى ا  الرفيعة امل  العمل لفرقة

الـيت يفرضـها    لتعقيدات التقنية   ل نظرانتخابات الرئاسية والتشريعية،     اال لن جترى يف نفس موعد    
ــة      ــة وجمــالس إدارة اجملتمعــات احمللي ــات القطاعــات احمللي ــات الُعمــد ومجعي  ضــمن تنظــيم انتخاب

 .الذي جتري فيه االنتخابات  الضيقاإلطار الزمين

 يف املـشاركة    ةغباروالتحالفات اجلديدة ال  سية   األحزاب السيا   باب التسجيل أمام   وفُتح  - ٣
يف منـذ تأجيلـها      التـسجيل لالنتخابـات التـشريعية        مل ُيعـاد فـتح بـاب      و. يف االنتخابات الرئاسية  

 نـوفمرب تعتـرب اسـتئنافا     /، إذ أن االنتخابات التـشريعية يف تـشرين الثـاين          ٢٠١٠فرباير عام   /شباط
  مــن١٢علــى مــشاركة لــس االنتخــايب املؤقــت اجمل وقــد وافــق .لقــت ســابقاالنتخابــات الــيت ُعل

 جممـوع وبـذلك يـصبح     ،   يف االنتخابات الرئاسية   من األحزاب واالئتالفات املسجلة حديثا     ١٩
ترشـيح   ب طلـ  ٣٤اجمللـس االنتخـايب املؤقـت       وتلقـى   .  حزبا وائتالفا  ٦٦االئتالفات  ألحزاب و ا

 . منها١٩ وأقّرللرئاسة 

  ملـدة  بتمديد حالـة الطـوارئ    يقضي  كومة مرسوما   أصدرت احل ،  أبريل/ نيسان ١٦يف  و  - ٤
 يف ينــاير ومت متديــدها / كــانون الثــاين ١٦ بدايــة يف وقــد أعلنــت حالــة الطــوارئ   .  شــهر١٨
 مـن قـانون االنتخابـات       ٢٣٢ جملـس الـشيوخ تعـديال علـى املـادة            أقّرو. يناير/كانون الثاين  ٣١
البقـاء يف الـسلطة حـىت     للـرئيس   مبوجبـه يـسمح  ، جملـس النـواب  بعد إقـراره مـن   مايو/ أيار٨يف  
يف و. ٢٠١٠نـوفمرب  /تـشرين الثـاين   يف   االنتخابـات الرئاسـية      إذا مل جتـر   ،  ٢٠١١مايو  /أيار ١٤
، جملــس الــشيوخأعــضاء انتــهت واليــات مجيــع أعــضاء جملــس النــواب وثلــث  ، مــايو/ أيــار١٠
مـشروع  ال  ال يـز  و. املهـام التـشريعية   ب لالضطالع عضوا   ١٩سوى   جملس الشيوخ يف  يتبق   ومل

بـسبب   معلّقـا    للموافقـة عليـه   ىل جملـس الـشيوخ      الذي أحالـه جملـس النـواب قبـل حلّـه إ           القانون  
مـن املعارضـة واألعـضاء       أعضاء جملس الشيوخ      اليت تسود العالقات بني    اجلمود السياسي حالة  

 عـن تعـديل مـثري للجـدل لقـانون الطـوارئ الـذي وافـق              واليت جنمت ،  “إينيت”حلزب  املنتمني  
إلعـادة  نـشاء اللجنـة املؤقتـة       إلالطريـق   لتعديل  امهد  قد  و. مايو/ أيار ١٠ جملس الشيوخ يف     عليه

ــاييتإعمــار ــة صــالحيات   ه ــسلطة التنفيذي ــنح ال ــها ،  اســتثنائية، وم ــن بين ــصادرة األراضــي  م  م
  .واملمتلكات

 ٢٣٢ املــادة تعــديل ب املعارضــة الــسياسية وبعــض منظمــات اجملتمــع املــدين وقــد نــددت  - ٥
الــذي أنــشئت رســوم امل وكــذلك، والنــواب الــشيوخ الطــوارئ الــذي اعتمــده جملــس وقــانون ا
ســتبدال اإىل هــذه األحــزاب واجلماعــات ودعــت .  هــاييتإلعــادة إعمــاراللجنــة املؤقتــة مبوجبــه 

 بعثـة األمـم      وتقـوم  .هوحزبـ  باالحنيـاز إىل الـرئيس بريفـال         تتهمـه ي  ذاجمللس االنتخايب املؤقت ال   
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 ممثلـي   ار يف هاييت، من جهتها، ومن خالل املساعي احلميدة اليت يبذهلا          لتحقيق االستقر املتحدة  
 املخـاوف   هبـدف هتدئـة    الفاعلـة    طـراف شاورات مـع جمموعـة واسـعة مـن األ         إجراء مـ  بـ ،  اخلاص

نظمـة الـدول    قـد انتـشرت بعثـة مراقبـة االنتخابـات التابعـة مل            و. وبناء الثقة يف العمليـة الـسياسية      
ــة ــة الكاريبيــ /األمريكي ــاييت يف اجلماع ــة الــ  أغــسطس/ آب٤ة يف ه ــوىل مراقب دورة ، وســوف تت

  .االنتخابية بأكملها
  

  آخر املستجدات األمنية    
  أن علـى الـرغم مـن     و. ، لكنـها غـري مـستقرة       يف هاييت هادئة عموما    ظلت احلالة األمنية    - ٦

 زيــادة عــدد احلــوادث اجلنائيــة يف األشــهر الــيت تلــت زلــزال  أبلغــت عــنشــرطة األمــم املتحــدة 
 الفتـرة  يقـارب عـددها يف   اآلن اليت أبلـغ عنـها حـىت    عدد احلوادث فإن، يناير/كانون الثاين  ١٢

ــسها  ــام  نف ــن ع ــك . ٢٠٠٩م ــع ذل ــإن اســتمرار وجــود   وم ــن  ، ف ــا يقــرب م ــا ١ ٣٠٠ م  خميم
،  الـسجناء أثنـاء الزلـزال      النـاجم جزئيـا عـن فـرار        تزايد نشاط العصابات      عالوة على  ،للنازحني

  حـدوثها خـالل    احملتمـل واالضـطرابات الـسياسية     ،   سـيادة القـانون    واستمرار ضعف مؤسسات  
  .غري مستقرةة أمنية بيئخلق تسهم يف  عواملتشكل مجيعها الفترة االنتخابية، 

صـغرية لكنـها    ، وكانـت مناهـضة للحكومـة يف مجيـع أحنـاء البلـد        مظـاهرات  خرجتو  - ٧
 الــرئيس اســتقالةب عـادة  الــبالـيت تط هـذه املظــاهرات  و. نظمتــها مجاعـات املعارضــة و متكـررة، 
مل تلـق حـىت    ،   عملية إعادة اإلعمـار    تسريعو،   اجمللس االنتخايب املؤقت   تعديل تشكيلة بريفال، و 

 إىل  العديـد مـن املظـاهرات      وترمـي .  اضـطرابات مدنيـة كـبرية      ا ومل تسفر عـن     واسع ا تأييد اآلن
  .حكومة مؤقتة وعرقلة االنتخابات املقررة دستورياشكيل إعادة ت

الـيت تعـاين      ال سـيما حالـة الـضعف       ،لقلـق املـشردين مبعثـا ل    األمن يف خميمـات     ويشكل    - ٨
 خاصـة ع اجلـنس،     العنف اجلنسي والعنف القائم على نو      اتساع نطاق  و ،النساء واألطفال منها  

ــاطق الفقــرية    ــادة،يف املخيمــات املتامخــة للمن ــل ع ــسان”  و“ســييت ســوالي ” مث ــيت“مارتي   ال
 مـا إذا    صعب حتديـد  يـ و. بـسبب مـا يتـردد مـن أنـشطة للعـصابات            أصبحت غـري آمنـة يف الليـل       

ثل زيـادة باملقارنـة مـع فتـرة مـا قبـل الزلـزال نظـرا لعـدم وجـود                     مت فاد هبا حاليا   األرقام امل  كانت
إضــايف بــأن يقــع خطــر يــربز ،  الظــروف املعيــشية الــصعبةوإذ تــستمر. بيانــات موثوقــة وشــاملة
  .سياسيني واجملرمني االنتهازيني الاملشردون ضحية لتالعب

قــد الحظــت بعثــة األمــم ف.  فتــرة االنتخابــات هتديــدات جديــدة لالســتقرار تفــرزوقــد  - ٩
مناطق العاصـمة الـيت تـسجل       ال سيما يف    ،  وجود عدد متزايد من األسلحة قيد التداول      املتحدة  

 لالنتخابــات االنتخابيـة   احلملـة تلـوث  إىل ذلــك خطـر  ويـضاف . مرتفعـة جرميـة   فيهـا معـدالت  
، مبـا يف ذلـك       مـن أنـشطة غـري مـشروعة        هامتويلـ ، بـسبب     التشريعية ، وخباصة االنتخابات  ملقبلةا
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وقبـل وقـوع الزلـزال، كـان     . مال مزعزعا لالسـتقرار يف هـاييت  زال عات ال   يتجتارة املخدرات، ال  
ــا عــرب هــاييت، باســتخدام        هتريــب املخــدرات ينــصب أساســا علــى نقــل الكوكــايني واملارجيوان

يب واملمرات اهلوائية الـسرية يف اجلنـوب والـشمال، ويبـدو أن تـأثري الزلـزال علـى                 الساحل اجلنو 
فبعــد وقــوع الكارثــة بأســابيع قليلــة، تلقــت بعثــة األمــم املتحــدة  . عمليــات النقــل كــان ضــئيال

تقارير عن االستخدام املنتظم للممرات اجلوية غري املشروعة، وال سيما يف الشمال، ويبدو أنـه               
ــشي  ــع طــرق عمليــات هتريــب املخــدرات  متــت إعــادة تن   النــشاط اإلجرامــي دادزوقــد ا. ط مجي

وازداد اســتهداف الــضحايا ، ف مقابــل فديــةاطــتخعمليــات االال ســيما ، وقــوع الزلــزال منــذ
مقــــاطعيت الــــشمال  ويف ، فيــــل يف العاصــــمة-يــــون  بيتمنطقــــة ال ســــيما يف األثريــــاء، مــــن
  .يشرقال شمالوال

  
  اإلنعاش ويد الشؤون اإلنسانيةعلى صعتطورات آخر ال  - ثالثا  

ــديرات احل    - ١٠ ــشري تق ــة ت ــاهلكوم ــون مــشردين  ١,٣أن إىل  ةايتي ــون شــخص ال يزال ،  ملي
ــور  موقــع١ ٣٠٠وينتــشرون يف حــوايل   ــرنس - أو -ت  اســتيطاين عفــوي يف ب ــل ب  وجاكمي

تتواصـل  يف حـني    و. األسـر املـضيفة خـارج العاصـمة       لـدى   أرتيبونيـت، و  يف حمافظـة    ، و وليوغان
جتميـع بيانـات   فإن حركتهم املـستمرة تعيـق      ،  مكان وجودهم  لتسجيل مجيع املشردين و    هوداجل

. ب استخدام املخيمـات    وتقلّ تغّير قاطنيها نظرا ل ،  معقداالوضع يف املخيمات    وال يزال   . موثوقة
 برانس يف أعقاب الزلـزال، ويقـدر عـددهم بـأكثر           - أو   -ويعتقد أن أغلبية من غادروا بورت       

  . إليها اآلن قد عادوا،شخص ٦٠٠ ٠٠٠من 
 بتقيـيم ،  بدعم مـن اجملتمـع الـدويل      ،  شغال العامة  وزارة األ  ومنذ تقريري األخري، قامت     - ١١
.  مـرتل  ١٥٠ ٠٠٠مـن بينـها أكثـر مـن         ،   مبىن ٢٣٠ ٠٠٠ة اليت حلقت حبوايل     ر اهليكلي اضراأل

ئـة يف   ا يف امل  ٢٧,٣ ايلوحـو ،  مـن الناحيـة اهليكليـة     من هذه املباين سليما     ئة  ا يف امل  ٥٠,٢ واعترب
ــرميم     وعلــى الــرغم مــن هــذه    .ائــة يف امل٢٢,٤ وأوصــي هبــدم ، حاجــة إىل بعــض أعمــال الت

 كميــات هائلــة مــن الركــام واحلطــام، وهنــاك العــودة ال تــزال بطيئــةفــإن عمليــات التقييمــات، 
ــارتـــزال تعـــوق أعمـــال  ال ــادة اإلعمـ  أو، عمليـــات اإلخـــالء القـــسري وتزايـــدت وتـــرية .  إعـ

ــة مـــن المـــن املخيمـــات شردين طـــرد املـــبات التهديـــد ــالكي هـــذه املواقـــع  جانـــبعفويـ  أو مـ
ــستأجري ــ. هامـ ــري  شري ويـ ــتبيان أجـ ــؤخرا اسـ ــا إىل أن١ ٢٦٨يف مـ ــن  ا يف امل٢٩  خميمـ ــة مـ ئـ

. رحيــل نزالئهــا بعــد التفــاوض عمليــات اإلخــالء القــسري أو   أغلقــت بــسبب  قــدخيمــاتامل
مـا  حـددت احلكومـة     ،  مستدامةبصورة  طني   مواقع إلعادة التو   جياد إل تالحماووعقب حدوث   

وجيـري حاليـا تقيـيم    . بـرنس  - أو -ت هكتار من األراضي يف منطقة بـور     ٦ ٥٠٠ يزيد على 
  .واسع طني على نطاق هذه األرض إلعادة التوصالحية
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متـت تلبيـة   ، ينـاير /كانون الثاين  ١٢زلزال  وبعد مرور أكثر من نصف عام على وقوع           - ١٢
بـرنس   - أو -ت شردين يف بـور حتياجات اإلنسانية العاجلة للـسكان املـ  االالقسم األعظم من   

ومت ،  شــخص مــساعدات غذائيــةنييــ مال٤,٣حــوايل منــذ تقريــري األخــري، تلقــى و. قــاليمواأل
ــا يف امل٩٠ويــستطيع . شــخص مليــون ١,٥ تــوفري مــآوى طارئــة ألكثــر مــن   ة مــن املــشردين ئ

 مليــون شــخص ٢,١ كمــا تلقــىية القريبــة، العيــادات الــصح الوصــول إىل داخليــا يف العاصــمة
 مرحـاض   ١١ ٠٠٠ تركيبومت  . جمموعة من مستلزمات النظافة   مبا يف ذلك    ،  غذائيةمواد غري   
 مليــون ١,٢ال تــزال إمــدادات امليــاه تــصل إىل  و. لغالبيــة املــشردين وهــو عــدد كــاٍف ،إمجــاال
  . وال يزال الوضع التغذوي مستقرا حتت احلد األدىن للطوارئ،شخص

  
   لتحقيق االستقرار يف هاييتأنشطة بعثة األمم املتحدة  - رابعا  

   لالنتخاباتيةالتحضرياألعمال     
وبنــاء علــى ، )٢٠١٠ (١٩٢٧وفقــا لقــرار جملــس األمــن   ،بعثــة األمــم املتحــدة تقــدم   - ١٣

اللوجــسيت للحكومــة واجمللــس االنتخــايب   و واألمــين الــتقيندعم، الــطلــب مــن الــرئيس بريفــال 
 االنتخابيـة تنـسيق املـساعدة     ببـدأت   كمـا   ت الرئاسية والتشريعية،    لتحضري لالنتخابا املؤقت يف ا  

  .ال سيما منظمة الدول األمريكية واجلماعة الكاريبية، بالتعاون مع الشركاء الدوليني، الدولية
ع برنـامج األمـم املتحـدة       ، بالتعـاون مـ    بعثة األمم املتحدة  قدمت  ،  منذ تقريري األخري  و  - ١٤

ــائي ــتقين  ،اإلمنـ ــدعم الـ ــايب املؤقـــت يف ل الـ ــة   لمجلـــس االنتخـ ــزمين وميزانيـ ــدول الـ ــداد اجلـ  إعـ
 وبرنـامج األمـم     كومة واجمللس االنتخايب املؤقـت    وقعت احل ،  أغسطس/ آب ٤يف  و. النتخاباتا

 مــن الر مليــون دو٢٨,٩  تبلــغ ميزانيتــهمــشروعائي وبعثــة األمــم املتحــدة وثيقــة املتحــدة اإلمنــ
. تغطــي تكــاليف تنظــيم االنتخابــات الرئاســية والتــشريعية  الــيت ، وةدوالرات الواليــات املتحــد

 املبلـغ  ، باإلضـافة إىل  ماليني دوالر٧,٠٣ات مببلغ  يف ميزانية االنتخاب  هم احلكومة   اوسوف تس 
التاليـة  احنـة   املهـات   اجلأعلنـت   قـد   و.  دوالرا ٩٩٢ ٨٦٢ املتبقي من االنتخابات السابقة وقدره    

ــات املتحــد : ت، وهــياتنظــيم االنتخابــ ل عــن مــسامهات  ، واالحتــاد ) ماليــني دوالر٥(ة الوالي
  مـسامهات  وسيـضاف إىل ذلـك    ).  دوالر ٥٠٠ ٠٠٠( والربازيـل    ،)ماليني يـورو   ٥(األورويب  

 ماليـني  ٤ إىلالعجـز يف امليزانيـة االنتخابيـة      وبالتـايل يتوقـع أن يـصل         اإلعالن عنها قريبا،  يتوقع  
لمجلـس االنتخـايب   ل  املـساعدة البعثـة  كـذلك قـدمت  . ر يف وقت كتابة هـذا التقريـ      تقريبا دوالر

ــا ســـ  املؤقـــت يف   املـــشاركة يفلنـــازحني يتيح لوضـــع مـــشروع لتحـــديث قائمـــة النـــاخبني، ممـ
 أغــسطس/ آب٢٠ يفحــديث قائمــة النــاخبني ت باجمللــس االنتخــايب املؤقــتوبــدأ . نتخابــاتاال

 حبلــول  مــن هــذه العمليــة  ويتوقــع االنتــهاء   ،اهلويــةلبطاقــات بالتنــسيق مــع املكتــب الــوطين    
  .سبتمرب/أيلول ٢٨
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بعثة األمم املتحدة واجمللس االنتخـايب      قامت   للعملية االنتخابية،     املقدم دعم ال إطارويف    - ١٥
يف مجيـع أحنـاء   مركـزا والـيت تنتـشر        ١ ٤٨٣البـالغ عـددها     مجيع مراكز االقتراع    مبعاينة  املؤقت  
اقـع املـدمرة أو املتـضررة يف املقاطعـات الغربيـة            املو مواقع جديـدة لتحـل حمـل         مت حتديد و،  البالد

ــة اهل وبــدأت. واجلنوبيــة والــشرقية ومقاطعــة نيــب    إىل جانــب العنــصر  ، ايتيــة الــشرطة الوطني
ميع مراكز االقتـراع،    ة، بإجراء تقييم أمين جل     بعثة األمم املتحد   العسكري وعنصر الشرطة لدى   

يونيـه،  / ويف منتـصف حزيـران  .قليميـة ووضع خطـط أمنيـة وطنيـة وإ   منها  األكثر ضعفا   تحديد  ل
لوضـــع خطـــة متكاملـــة للخـــدمات اللوجـــستية واألمنيـــة خـــالل األعمـــال التحـــضريية بـــدأت 

ــوفري        ــة األمــم املتحــدة، وهتــدف إىل ت ــة وبعث ــة اهلايتي ــشرطة الوطني ــا ال ــشارك فيه ــات ت االنتخاب
  .بية ومراكز االقتراع املواد االنتخاضمان أمن وملراقيب االنتخاباتاحلراسة املرافقة واحلماية 

  
  عسكريالعنصر ال    

 جلهــود اإلغاثــة واالنتعــاش ساســيتقــدمي الــدعم األللبعثــة  عنــصر العــسكريال  واصــل  -١٦
  ثالثـة جمـاالت ذات أولويـة       وعاد إىل تركيز عمله تدرجييا علـى      خالل الفترة املشمولة بالتقرير،     

 احملليـة الـيت   ين داخليا واجملتمعـات من خالل محاية املشرد  خاصة  ،  بيئة آمنة ومستقرة  توفري  : هي
يف  و.الــــدعم لالنتخابــــاتتــــوفري و، عــــداد ملواجهــــة الكــــوارث الطبيعيــــة اإل، وتستــــضيفهم

ــشر ،٢٠١٠أغــسطس /آب ١٧ ــراد العــسكريني ١ ٧٢٣ مت ن ـــ   مــن األف  ٢ ٠٠٠، مــن بــني ال
ــم    ــذين أذن هب ــن   اإلضــافيني ال ــرار جملــس األم ــسرايا   ، )٢٠١٠ (١٩٠٨ق ــشر ال ــع أن تنت ويتوق

  . حبلول هناية العامعنصر  ٣٠٠املكونة من  من إندونيسيا وباراغواي هلندسيةا
يف إطــار عمليــة تعزيــز ن مــن اليابــان ومجهوريــة كوريــا ون العــسكريواملهندســوانتــشر   - ١٧

اجلهــود كــوادور لــدعم إ الربازيــل وشــيلي و العاملــة مــن اهلندســيةالــسرايا القــوات وانــضموا إىل
سني حتــالرئيــسية ومشلــت األشــغال . كومــة يف مرحلــة مــا بعــد الزلــزالاحلة الــيت تبــذهلا نــسانياإل

علــى الواقــع البــاس مببــرنس  - أو -ت ك الطريــق الــذي يــربط بــور ، مبــا يف ذلــالعامــةالطــرق 
 متــر ٤ ٧٣٠وإزالــة ، ، وهــدم املبــاين احلكوميــة املتــضررة يــةمهوريــة الدومينيكاجلاحلــدود مــع 

 الـــسجن الـــوطين وأكادمييـــة   ادة تأهيـــلمكعـــب مـــن احلطـــام مـــن القنـــوات، وأعمـــال إعـــ      
ــشرطة ــة الــ ــة    . الوطنيــ ـــال التحـــــضري يف ثالثــ ــسـية تقــــــع يف  خميمــــاتوأتاحـــــت أعمــ  رئيــ

 وباإلضــافة  . مــشرد داخليــا  ١٤ ٠٠٠ مــا يقــرب مــن    إيــواء   بــرانس -أو  - بــورت  منطقــة 
ــادي بيتيــون فيــل يف  مــن وعــورة األرض يف مــشاريع التخفيــف أتاحــت ذلــك،  إىل  معــسكر ن
.  أكثـر أمانـا خلمـسني ألـف مـن املـشردين داخليـا              ظـروف معيـشية   توفري  برنس   - أو   -ت  بور

 العمليـــات  مهـــامخـــالل مركـــزمـــن   ومت تنـــسيقهلـــشركاء يف اجملـــال اإلنـــساينلدعم وقُــدم الـــ 
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ملستــشفيات ومراكــز الرعايــة  املــشتركة، مبــا يف ذلــك إزالــة الركــام مــن املــدارس والكنــائس وا  
  .هاييت  التربع هبا لسكان احململة بأصناف متوياتونقل احلا،  لألطفالواإلقامة

 خطـة طـوارئ   لوضـع  العنصر العسكري مع اجلهات املعنية الوطنيـة واإلقليميـة    وتعاون  - ١٨
متـارين عمليـة هلـذا الغـرض،         و اتتـدريب  ظمتوُن. حتسبا حلدوث فيضانات يف موسم األعاصري     

 عناصـر بعثـة األمـم       وشـاركت فيـه   ،  هييول/غوناييف يف متوز  كان من بينها مترين حماكاة أجري ب      
واختــذت .  مــن الــشركاءميت، وفريــق األمــم املتحــدة القطــري، وغريهــ وحكومــة هــاي، املتحــدة
 يف  اخلنــادق وبنــاء الــسدود والقنــوات   نظيــف تمــن بينهـــا ، اناتـاية مــن الفيــض ـلوقــلري ـتدابــ
  . وجاكميلوليوغانبرنس  - أو - تبور
أمـن  كفالـة   لوضع هنج متكامـل     على   التخطيط   يف عمليات مت التركيز   مايو،  /منذ أيار و  - ١٩

 العناصــر ومـع ، بالتعـاون مــع الـشرطة الوطنيــة اهلايتيـة وشــرطة األمـم املتحــدة    املـشردين داخليــا  
 وجـود   علـى تـوفري    الـذي يراعـي ظـروف اجملتمعـات احملليـة         هذا النهج   ويشدٍّد  . املدنية يف البعثة  

ــان عــسكري متواصــل و  ــر عرضــة  ت األاملخيمــا حــول ظــاهر للعي ــشاط  للخطــر كث ــة بن املعروف
ــسبب  انونضــعف مؤســسات ســيادة القــ  ويف ضــوء .  فيهــالعــصاباتا ــزالب ــصر  زاد،الزل  العن

  الربيـة  دولة يف جمال إدارة احلدود مـن خـالل زيـادة الـدوريات            لل الدعم الذي يقدمه  العسكري  
 اهلجـرة واجلمـارك   جهـاز عناصـر    باالشتراك مـع   املراقبة اجلوية    باإلضافة إىل عمليات   ،والبحرية
  . وشرطة األمم املتحدة،، والشرطة الوطنية اهلايتيةيف هاييت

  
  شرطةالعنصر     

بزيـــادة قـــدرها ) ٢٠١٠ (١٩٢٧و ) ٢٠١٠ (١٩٠٨  يف قراريـــهجملـــس األمـــنأذن    - ٢٠
 ونتيجـة هلـذه   .  شـرطيا  ٢ ٠٨٠  الـسجون و    من عناصـر شـرطة     ١٠٠بينهم  من  ،   فردا ٢ ١٨٠
،  شـرطيا فرديـا  ١ ٣٥١  فـردا، مـن بينـهم   ٤ ٣٩١هبـا  وة الشرطة املأذون     ق ، بلغ جمموع  الزيادة

اعتبـارا مـن   و.  مـن شـرطة الـسجون   ١٠٠وحـدات الـشرطة املـشكلة و          من عناصر  ٢ ٩٤٠ و
 من عناصـر وحـدات الـشرطة املـشكلة          ١ ٨٣٨ و    شرطيا ١ ١٨١ سينشر،  أغسطس/ آب ١٥

نطــاق توســيع بنــصر الــشرطة علزيــادة المسحــت قــد و.  فــردا ٣ ٠١٩ ليــصل جممــوع القــوة إىل
، وبنـاء قـدرات الـشرطة     محايـة النـازحني والفئـات الـضعيفة    التركيز بصفة خاصة علىومهامه،  

 مـساعدة   يف يف مرحلـة مـا بعـد الزلـزال        ويتمثل أحد األنشطة الرئيـسية اجلاريـة        . الوطنية اهلايتية 
 وحـىت . لـسجن الـوطين   وا مـن ا   فـر الشرطة الوطنية اهلايتيـة إللقـاء القـبض علـى الـسجناء الـذين               

خرجـوا مـن    سجينا ٥ ٤٠٩ سجينا فاّراً من أصل ٦٢٩، أعيد القبض على     أغسطس/آب ١١
  .  الزلزالخالل وقوعالسجون 
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 بغـرض عنصر الشرطة   اليت ينفذها   نشطة   ازدادت األ  التقرير يت يشملها خالل الفترة ال  و  - ٢١
عمليــات أجــرت شتركة ومــ شــرطة األمــم املتحــدة دوريــات راجلــة ســّيرتو. محايــة النــازحني

 داخليـا   املـشردين خميمـات   ويف  .  أحنـاء العاصـمة    املنتـشرة يف  يط يف خميمات املشردين داخليا      متش
 واملعنيــة رطة األمــم املتحــدةاألكثــر عرضــة للخطــر، قامــت جهــات االتــصال التابعــة لــش ستة الــ

تتبـع   الـشرطة و   يف تقـدمي تقـارير     اجلنـساين ومبساعدة ضحايا العنـف اجلنـسي        باملسائل اجلنسانية 
باشـر مـع   املنـتظم و املتصال اال ساهمو. الشرطة الوطنية اهلايتية  اليت تقوم هبا    تحقيقات  ال جمريات

تقاسـم   تواصـل شـرطة األمـم املتحـدة      ذلكك. ةتدرجييبصورة   تهمثقيف زيادة   املشردين داخليا   
الرصـد  أنـشطة   من مقاطعات هـاييت، وتواصـل   ١٠يف  الشرطة الوطنية اهلايتية  مراكز العمل مع  

حمّدثـــة لتقاســـم وقـــد مت وضـــع خطـــة  . ونقـــاط عبـــور احلـــدود  ه يف أقـــسام الـــشرطةوالتوجيـــ
  يف مواقـــعةل اهلندســـياعمـــحتديـــد أولويـــات األ العمـــل بعـــد الزلـــزال، مت مـــن خالهلـــا مراكـــز
  .قسما للشرطة ٥٠
عـاون  بالت،  عنـصر الـشرطة   اصـل    و ،وفيما يتعلق بتعزيز قدرات الشرطة الوطنيـة اهلايتيـة          - ٢٢
ملــساعدة يف تنفيــذ خطــة إصــالح الــشرطة الوطنيــة ، تقــدمي ا برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائيمــع

 املـوظفني فحـص   ، و  مـن األفـراد اجلـدد      ١ ٠١٦ الـدعم لعمليـة اختيـار        تـوفري اهلايتية من خـالل     
إىل الزلـزال، ويرجـع ذلـك جزئيـا         أنـشطة التـدريب منـذ وقـوع         ومل تـستأنف    . اجلدد واحلـاليني  

ــشرطة  اســتخدام ــة ال ــانيني حــىت منتــصف آب كمقــر ل أكادميي  كــذلك عملــت . أغــسطس/لربمل
 بالتنـسيق مـع   صرجمـال إدارة احلـدود، ومحايـة القـ     يف ةالتقني  لبناء القدراتشرطة األمم املتحدة  

ــة    ــم املتحــدة للطفول ــسيف(صــندوق األم ــدم إلجــراء   و). اليوني ــدعم املق ــات يف إطــار ال انتخاب
 مـا يقـرب مـن      لتـدريب    تسـتعدادا  اال دأت شـرطة األمـم املتحـدة      بـ ،  نـوفمرب /تشرين الثاين  ٢٨

حتـت رعايـة بعثـة األمـم     و، أغسطس/ آب٦يف  و.  من عناصر األمن احمللية لالنتخابات     ٤ ٢٠٠
 لتحقيـــق االســـتقرار يف هـــاييت، وقـــع املـــديران العامـــان جلهـــاز الـــشرطة الدومينيكيـــة  املتحـــدة
يف عليهـا     بـني اجلهـازين، وجـرى التوقيـع        التعـاون  بـشأن    اهلايتية رسـالة إلبـداء النوايـا       والشرطة

التوصل إىل اتفاق بشأن مسائل األمـن       فيها  تم  يوهذه هي املرة األوىل اليت      .  برنس - أو - بور
  .والشرطة بني هذين البلدين

عكـس التطـورات   حبيـث ي شرطة بعثة األمم املتحـدة    لدى   لعملياتامت حتديث مفهوم    و  - ٢٣
بنـاء قـدرات الـشرطة      ب فيمـا يتعلـق   و،  املـشردين داخليـا   بمـا يتعلـق     ، خاصـة في   على أرض الواقـع   
  ).٢٠١٠ (١٩٢٧ى النحو املطلوب يف القرار الوطنية اهلايتية عل
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  محاية الفئات الضعيفة    
أولويـة  ال سـيما النـساء واألطفـال،      مبن فيهم املشردون، و   ،  ةية الفئات الضعيف  محاتعد     - ٢٤

 جهودهـا علـى معاجلـة        بعثـة األمـم املتحـدة      ركـزت ،  ألخـري منذ تقريري ا  و. من أولويات البعثة  
 وعمليـات   شخـصي لانعـدام األمـن ا    ، أال ومها    نوا السكان املشرد  م يتعرض هل  للذين ا ينالتهديد

، املفـرط حـام   زد اال الظروف املعيشية يف املخيمات، مبا يف ذلك      وقد سامهت   . اإلخالء القسري 
 حــوادث  وقــوع يف،اإلضــاءة وعــدم كفايــة منــاطق االغتــسال املفتوحــة،، و اخليــاموســوء أمــن

وأصــبحت حــاالت .  العنــف اجلنــسي والعنــف القــائم علــى نــوع اجلــنس منــها حــوادث، أمنيــة
ــسرياإلخــالء  ــيوعا   الق ــر ش ــا، أكث ــة أحيان ــالّ   يف األشــهر األخــرية ، العنيف ــسعى م ــث ي ك ، حي

سلطات إنفـاذ    تواجد جراء عدم كفاية  تفاقم الضعف املادي    و.  استعادة ممتلكاهتم  إىل ألراضيا
  . ىل الفرص االجتماعية واالقتصاديةإ لسكان النازحنياافتقار الوصول، وحمدودية ، والقانون
قـسم   بالتنـسيق مـع      بعثـة األمـم املتحـدة     والعنـصر العـسكري يف      شرطة  ويعمل عنصر ال    - ٢٥

 ري تــوف يفيــستند إىل اجملتمعــات احملليــةنفيــذ هنــج لت قــسم الــشؤون اجلنــسانية،حقــوق اإلنــسان و
ــ ــة ل  لدعم ال ــة اهلايتي ــشرطة الوطني ــن   ل ــتمكن م ــي داخــل   كــي ت ــشاط اإلجرام خميمــات ردع الن

وحــدة تعــىن ، مت إنــشاء ا الغــرضوحتقيقــا هلــذ . واملنــاطق احمليطــة هبــا للخطــرةالنــازحني املعرضــ
 مـــن أفـــراد وحـــدات الـــشرطة ٢٧٠شـــرطيا و  ١٩٥ان تـــضموملـــشردين داخليـــا ا اتخيمـــمب

. شرطة األمـم املتحـدة    العنـصر النـسائي بـ      مـن سـتة   نـسانية تـضم     املشكلة، ووحـدة للـشؤون اجل     
ــان الوحــدتان   ــوىل هات ــشرطة    وتت ــصر ال ــشطة عن ــسيق أن ــة  تن ــة حبماي ــا املتعلق ــشردين داخلي .  امل

الـستة األكثـر تعرضـا       خميمـات النـازحني       يف بـصورة دائمـة اآلن    شرطة األمـم املتحـدة      تتواجد  و
ــورتللخطــر ــرنس-  أو-  يف ب ــى ذلــك .  ب ــدأت ثــالث ، وعــالوة عل ــة مــن  ب  وحــدات متنقل

 أفرقـــة ٦، تتـــألف مـــن  والـــشرطة املـــشكلةلـــشرطة الوطنيـــة اهلايتيـــة وشـــرطة األمـــم املتحـــدةا
 أولويـة  يذموقعـا   ٧٠ من أصل ا خميما إضافي١٨  دوريات يومية يف  بإجراء،  لدوريات املتنقلة ل

  .مت حتديدها مسبقا
ونـصف   ةدائمـ  ال عة من الـدوريات    جممو  العنصر العسكري  جيري،  باإلضافة إىل ذلك  و  - ٢٦
يوجــد حاليــا و.  وخارجهــابــرنس - أو -ت  يف بــورخميمــا ٨٦٣عــشوائية يف أحنــاء الدائمــة وال

حتظى بتغطية أمنية عـسكرية وثيقـة، مـن بينـها املخيمـات الـيت مت حتديـدها علـى أهنـا                      خميما   ٢٠
 كـوراي خمـيم    (٢٠الــ    اثـنني مـن املخيمـات        وهناك حضور أمـين دائـم يف      . أكثر عرضة للخطر  

جـان مـاري    (وُتسيَّر يف أربعة خميمات أخرى دوريات على مدار اليوم ،  ) إيسا  وتابار سيسليس
ــس ــارس، ان، وشــانفن ــل، و  دو م ــون في ــدوريات  و) ســانت برناديــت وبيتي ــةجتــول ال   يفاليومي
  .خميما ١٣
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ائم علـى   القـ و  اجلنـسي  ة العنـف  وضعت بعثة األمم املتحدة التـدابري الالزمـة ملعاجلـ         وقد    - ٢٧
ــوع ــدريب ، مبــا يف ذلــك  اجلــنسن ــهاج لت ــة  من ــة اهلايتي  وشــرطة األمــم املتحــدة   الــشرطة الوطني
 علــى التعــرف علــى حــاالت العنــف اجلنــسي والعنــف القــائم علــى نــوع اجلــنس   العــسكريني و

 محايـة   وحـدة  وقامـت . تالبيانـا مجـع   وآلية لإلبالغ املنتظم و   ،  ، وإنشاء نظام لإلحالة   تهاومعاجل
، بزيـارات منتظمـة     تعـاون مـع اليونيـسيف وشـركاء آخـرين          بال ،بعثة األمم املتحـدة   لدى  الطفل  
واإلبـالغ   حلقـوق الطفـل      ةطـري اخل اتنتـهاك االن داخليا لرصد    و املشرد  اليت يوجد فيها   للمواقع
أجــرت الــشرطة الوطنيــة اهلايتيــة أيــضا حتقيقــات يف  و. يني ومتابعتــها مــع النظــراء احلكــومعنــها

ل حتـسني محايـة      مـن أجـ    إعالميةمت إنتاج مواد    و. الستغالل اجلنسي والعنف  ر وا ادعاءات االجتا 
 وجتــري حاليــا محــالت حلمايــة األطفــال مــن االجتــار والعنــف اجلنــسي         ،األطفــال املــشردين 

  . واالستغالل وسوء املعاملة
 تـسهيل بعثـة األمـم املتحـدة    ، تولـت  لتهديدات وحاالت الطرد القـسري فيما يتعلق با  و  - ٢٨

حتـرام  ، ودعـت إىل ا     ولعبـت دور الوسـيط لتـسوية املنازعـات         ،ت مع مـالك األراضـي     املفاوضا
مايـة  حب املتعلقـة لـت جمموعـة احلمايـة توصـيات الـسياسة العامـة       اوأح. حقـوق املـشردين داخليـا   
 ال ميكـن  و. وهي اآلن قيد الدراسة   حلكومة  إىل ا  ات إغالق املخيم  أثناءحقوق املشردين داخليا    

  . إلعادة التوطنيوطنية شاملة وضع وتنفيذ استراتيجيةب  إالقسريمسألة اإلخالء ال حل
  

  احلد من العنف األهلي  
توسيع نطاق املـشاريع مـن   إىل يف أعقاب الزلزال، سارع قسم احلد من العنف األهلي    - ٢٩

وكـان مثـة مائـة مـشروع قـائم          . خالل دعم اجملتمعات احمللية يف أكثر املناطق تضررا من العنـف          
ويف حـني يلـيب معظـم     .  مليون دوالر خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير          ١٤تها اإلمجالية   قيمبلغ  ت

 ٢٦برانس، فقـد جـرت املوافقـة علـى           -أو   - تبورمنطقة  املشاريع االحتياجات العاجلة يف     
ــاطق إضــافية، تــشمل   ــع من ــايف  تكــاب هايي: مــشروعا يف أرب ــان؛ وغون ــسييه؛ ليوغــان؛ وي غري

  . والكوميونات التسع التابعة للمقاطعة اجلنوبية؛ فوغراند غواغواف؛  وبويت
ــا   - ٣٠ ــل    وتأهبـ ــشاريع تأهيـ ــشمل املـ ــري، تـ ــم األعاصـ ــضالت  ٥٦ملوسـ ــصرف الفـ ــاة لـ   قنـ
منظومـــة إلدارة أحـــواض التـــصريف يف املنـــاطق املعرضـــة بـــشدة خلطـــر الفيـــضانات يف  ١٥ و

 قــد اســتخدمت نــوفمرب، تكــون هــذه املــشاريع/وحبلــول تــشرين الثــاين .بــرانس -أو  - تبــور
كيلـومترا   ٤٥طـول   سـدا جـداريا حجريـا علـى          ٣ ٠٠٠عامل، وشّيدت أكثر مـن       ٤٤ ٠٠٠

وبـدأ برنـامج لإلرشـاد والتـدريب يف         . مـن القنـوات   كيلـومترا    ٢٦من الوديان وأعادت تأهيـل      
نــساء مــن املنــاطق حيــث تتواجــد مــشروعا صــغريا برئاســة  ٣٤قطــاع األعمــال، يــدعم إنــشاء 

 ٢٠٠ شابا يتلقون التدريب على املهـارات املهنيـة، وكـان      ١٢٠ حني كان    األحياء الفقرية، يف  
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وجيــري . يف مؤســسات القطــاع اخلــاصوظــائف ن مــن الــشبان املتــدربني حيــصلون علـى  وآخـر 
ــور       ــوطين يف ب ــسجن ال ــل وال ــرميم ســجن جاكمي ــى ت ــل عل ــرانس - أو -ت العم ونقلــت . ب

ر علـى شاشـات عـرض يف األحيـاء           بشكل مباشـ   ٢٠١٠مباريات كأس العامل لكرة القدم لعام       
وبالتزامن مع ذلـك، شـارك      .الوطينواالستاد  احملرومة من العاصمة، وخميمات املشردين داخليا       

واســتمرت . “مــصغرة لكــأس العــامل” طفــال مــن أحيــاء منطقــة بــيلري الكــربى يف بطولــة  ٦٤٠
نـاطق  ة يف معظـم امل    واألفـالم الوثائقيـة اهلايتيـة والرسـائل االجتماعيـ          الشاشات يف عرض األفالم   
  . برانس -أو  -ت اليت ترتع إىل العنف يف بور

  
   الدولةمؤسساتدعم     

واصلت بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت تقـدمي دعمهـا لـوزارة الداخليـة         - ٣١
ــة   ــى ومؤســسات الدول ــه   عل ــوطين مــن خــالل مكاتب ــصعيد دون ال ــةاال ــى وجــه  .  اإلقليمي وعل

 بلديـــة للـــسنة املاليـــة ١٤٠عثـــة وزارة الداخليـــة يف إعـــداد ميزانيـــات اخلـــصوص، ســـاعدت الب
اجلديــدة، وحــددا معــا متطلبــات تعزيــز القــدرات علــى الــصعيد اإلقليمــي لــدعم عمليــة حتقيــق   

وعلى ذلك، وبغية تعزيز تنفيذ خطة العمل لإلنعاش والتنمية على الـصعيد الـوطين              . الالمركزية
ــد دور    ــة تأكيـ ــرار احلكومـ ــاييت وقـ ــدمات    يف هـ ــسيق اخلـ ــواهبم يف تنـ ــات ونـ ــدويب املقاطعـ  منـ

ووفقـا ألحكـام     .الالمركزية، عّينت البعثـة أربعـة مـوظفني وطنـيني لتزويـدهم باملـشورة التقنيـة               
ــرار جملــس األمــن   ــة  )٢٠١٠ (١٩٢٧ق ــامج األمــم املتحــدة   ، دعمــت البعث باالشــتراك مــع برن

يـسري عمـل اإلدارات البلديـة يف املنـاطق     ، وزارة الداخلية يف تشييد مخسة أبنيـة مؤقتـة لت       اإلمنائي
وواصل املكتب الفرعي الذي أنشئ مؤخرا يف ليوغان، بـالقرب مـن مركـز              . املتضررة بالزلزال 

الزلزال، العمل مـع مكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية والـسلطات احملليـة لـدعم جهـود اإلغاثـة                      
ن الربملـان اهلـاييت إىل اجلمهوريـة        كما يّسرت البعثة زيارة تسعة موظفني فنـيني مـ         . وإعادة البناء 

  .الدومينيكية لتبادل اخلربات واإلجراءات اإلدارية واملمارسات السليمة
  

  القضاء    
 ككـل كـان   القـضاء على الرغم من أن التقدم احملرز يف تعزيز القدرة التـشغيلية لقطـاع        - ٣٢

 بـرانس  - أو - وريوليـه، اسـتأنفت حمكمـة بـ    /ففـي متـوز  . بطيئا، فقد كان مثة تطـورات مـشجعة    
إال أن حمكمـة الـنقض ال تـزال متوقفـة            .يف أبنية مؤقتـة   ات  يواملتعلقة باإلصالح جلساهتا اجلنائية   

وكــان مثانيــة أعــضاء مــن  .عــن العمــل بــسبب عــدم مــلء الــشواغر اخلمــسة املتبقيــة يف احملكمــة 
وانتــهت الــسنة  ،مــن املنتخــبني أو مــن املعيــنني للــسلطة القــضائية حــىت اآلن إمــا ىاجمللــس األعلــ

وقُــدِّمت إىل وزارة العــدل علــى عملــهم املاضــية عمليــة التــدقيق يف هــؤالء األعــضاء والتــصديق 
كمـة  حملغري أن احلكومة مل تضف الطابع الرمسي على هذا اجمللس أو تعّين رئـيس           .واألمن العام 
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ئية  للـسلطة القـضا  ىالنقض، الذي سيعمل أيـضا رئيـسا حبكـم املنـصب لكـل مـن اجمللـس األعلـ         
  .القضاةأكادميية وجملس 

البعثــة، إىل جانــب االحتــاد  وبغيــة تعزيــز إمكانيــة جلــوء الفقــراء إىل القــضاء، ســاعدت    - ٣٣
الــدويل للمــساعدة القانونيــة وغــريه مــن الــشركاء، وزارة العــدل واألمــن العــام يف إنــشاء ثالثــة  

ــة يف منطقــة بــور   ــا، بــرانس تــستهدف املــشر  - أو -ت مكاتــب للمــساعدة القانوني دين داخلي
وإضافة إىل ذلك، يعمـل قـسم احلـد مـن العنـف األهلـي، يف          . هاييتيانومكتب واحد يف كاب     

احلكومية، على افتتاح مكتب للمـساعدة القانونيـة يف    شراكة مع منظمة فيفا ريو الربازيلية غري      
. لــد مكتبــا للمــساعدة القانونيــة يف كافــة أرجــاء الب١٤ هويعمــل اآلن مــا جمموعــ .منطقــة بــيلري

 قاضيا ومـدعيا عامـا جديـدا    ٢٠ ُسمَِّيأغسطس، /ونتيجة لعملية االختيار اليت اختتمت يف آب  
ــه   للعمـــل يف وقـــت الحـــق  ــامج تـــدرييب مدتـ ــداء مـــن   ١٦ وســـوف خيـــضعون لربنـ ــهرا ابتـ شـ

ــول ــصلح يف متــوز  . ســبتمرب/أيل ــضاة ال ــدريب ق ــدورات   /واســتؤنف ت ــدأت ال ــه، يف حــني ب يولي
 املدعني العامني بدعم من البعثة والربنامج اإلمنـائي يف إطـار شـراكة              التدريبية أثناء العمل جلميع   

وبغية احلـد مـن معـدالت االحتجـاز          .متكاملة بني البعثة والربنامج عرب قطاعات سيادة القانون       
السابق للمحاكمة، وضعت وزارة العدل واألمن العام، مبساعدة من البعثة والربنـامج، مفهومـا              

فــروع إقامــة  املــشروع اومــن شــأن هــذ .يف هــاييتالقــضائي قطــاع اللإلســراع يف زيــادة قــدرة 
  .احملاكم القائمة حالياعالوة على طاقة  - أو ملحقات للمحاكم - إضافية

 
  اإلصالحيات

االسـتراتيجية   قبل وقوع الزلزال، ركّزت وحدة اإلصالحيات على تنفيذ خطة التنميـة            - ٣٤
وبعــد وقــوع الزلــزال، غُيِّــرت  .ة الــسجون، الــيت وضــعتها مديريــة إدار٢٠١٢-٢٠٠٧للفتــرة 

وكــشفت التقييمــات عــن  .األولويــات مــن أجــل كفالــة أمــن الــسجنون ورفــاه احملتجــزين فيهــا
ــة أســفرت عــن      ــة للــسجون مبــا يف ذلــك املرافــق اإلداري ــة التحتي تزايــد أضــرار جــسيمة يف البني

إدارة الـسجون حتـديا     وتواجـه    .ظـروف االحتجـاز   تفـاقم   واحملدودة املـساحة     الزنزانات   ازدحام
أّدى إىل زيـادة يف حـاالت االحتجـاز         ممـا   يتمثل يف فقدان امللفات والسجالت خـالل الزلـزال،          
ز األنــشطة احلاليــة علــى تــدريب  وتركــ. التعــسفي وإطالــة فتــرة االحتجــاز الــسابق للمحاكمــة  

اء موظف إصالحيات ُعيِّنوا حديثا، وزيادة مساحة الزنزانـات، وحتـسني تـسجيل الـسجن              ٣٠٠
وظــروف معيــشتهم، وكــذلك تــشجيع الــسلطات اهلايتيــة علــى تنفيــذ تــدابري عالجيــة أساســية   

عنـد حـده األدىن وخفـض        لإلبقاء على االستخدام غري املتناسب لالحتجاز السابق للمحاكمـة        
  . عدد السجناء
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  اإلنسانحقوق     
للحكومــة سياســية وضــعت جمموعــة احلمايــة حتــت قيــادة بعثــة األمــم املتحــدة توصــيات    -  ٣٥

ــرام حقــوق       ــشأن احت ــسانية، وقــدمت مقترحــات سياســية إىل احلكومــة ب وجمتمــع املــساعدة اإلن
ونظّمــت اجملموعــة أيــضا ســبع  . املــشردين داخليــا خــالل عمليــات الترحيــل وإغــالق املخيمــات  

مديري املخيمات ومـراقيب حقـوق      من   ٢٠٠جلسات تدريبية حلماية املشردين داخليا ألكثر من        
وفيما يتعلق بطول فترة االحتجاز الـسابق للمحاكمـة، اضـطلع           . في اخلدمة املدنية  اإلنسان وموظ 

أفـضى إىل إطـالق سـراح        اممـ فريق متكامل تابع للبعثة بأنـشطة الـدعوة لـدى الـسلطات اهلايتيـة،               
وعملت البعثة مع مجاعات اجملتمع املـدين لتعزيـز         .  شخصا كانوا حمتجزين بشكل غري قانوين      ٣٧

ــاء البلــد   فهمهــا للحقــوق اال ــة واالقتــصادية، وتــشجيع مــشاركتها يف إعــادة بن ومشلــت . جتماعي
 لتعزيـز احلـوار بـشأن       “برملـان الـشباب   ”األنشطة عقد منتديات للمناقشة مع مجاعات مـن قبيـل           

البعثـة ومفوضـية حقـوق    كمـا زادت  . خطة عمل احلكومة لإلنعاش والتنمية على الصعيد الوطين    
 مكتب محايـة املـواطن مـن خـالل تعـيني مستـشار دويل وتـوفري            مستوى تعاوهنما مع  من  اإلنسان  

وتتعاون األمم املتحدة حاليا مع جلنة وطنيـة للتحقيـق أنـشأهتا حكومـة              . الدعم للمكاتب امليدانية  
هاييت رمسيا وفقا ملرسوم رئاسي من أجل التحقيق يف وقائع ومالبسات األحداث اليت وقعـت يف                

وتتــألف اللجنــة مــن ســتة أعــضاء، عّينــت  . ٢٠٠٩ينــاير / كــانون الثــاين١٩يف كــاي ســجن يل 
  . الثالثة اآلخرين احلكومة ثالثة منهم وعّينت األمم املتحدة

  
  محاية الطفولة

ــة احلكومــة   - ٣٦ ــراد    دعمــت البعث ــة األطفــال وواصــلت تــدريب أف  يف معاجلــة مــسائل محاي
مـشروع  ووفّر  . ستجابة هلم الشرطة الوطنية اهلايتية على محاية األطفال الضعفاء واملشردين واال        

ر تجابة لدى لواء محايـة القُـص  تدعمه اليونيسيف تدريبا إضافيا من أجل تعزيز القدرة على االس        
ــة    ــة اهلايتي ــشرطة الوطني ــابع لل ــا   الت ــة يف خميمــات املــشردين داخلي ــة االجتماعي . ومــوظفي الرعاي

ر لتلقـي االسـتجابات     إلنـشاء خـط اتـصال مباشـ       يف الدعم أيـضا للـواء       ووفرت البعثة واليونيس  
وقـام ضـباط مـن      . للشواغل املتعلقة حبماية األطفـال وضـمان تنفيـذ تلـك االسـتجابات             العاجلة

شرطة األمـم املتحـدة بزيـارات منتظمـة إىل احلـدود مـع اجلمهوريـة الدومينيكيـة لتقيـيم االجتـار                    
شيوخ  إصــالح مــسألة التــبين ويقــوم جملــس الــ نوأقــر جملــس النــواب مــشروع قــانو . باألطفــال

وجرى االضطالع بأنشطة الدعوة لتوضيح حالـة األطفـال الـذين ُيـزعم أهنـم               . باستعراضه اآلن 
 وأوقفتـهم   ٢٠١٠ينـاير   / كـانون الثـاين    ١٢ يف   ٣٣ غادروا مركز التأهيل الكائن يف منطقة دملـا       

الشرطة الوطنية اهلايتيـة مـرة ثانيـة بتهمـة الفـرار، باإلضـافة إىل التـهم اجلنائيـة األصـلية املوجهـة                       
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وتابعت البعثة أيضا قضايا إفرادية حملتجزين أطفال لـضمان إصـدار أحكـام يف قـضاياهم                 . إليهم
  .على وجه السرعة

  
  اإلعالم

 خميمــا للمــشردين ٢٠ حلقــة وعرضــه يف ١٦مسلــسل شــعيب مــن  بعثــة إنتــاجمّولــت ال  - ٣٧
داخليا، يركز على التوعية باملسائل االجتماعية والصحية، مبا يف ذلـك محايـة األطفـال والعنـف         

ويف تسع مراكـز للوسـائط املتعـددة تابعـة للبعثـة، ُنظِّمـت حلقـات دراسـية            . اجلنسي واجلنساين 
والتنمية، والعدالة وحقوق اإلنسان، والقـضايا البيئيـة،       ، والصحة منتظمة بشأن تثقيف الناخبني   

 املتوسـطة حمطـة إرسـال       ةوأقامت إذاعة البعثـة علـى املوجـ       . بالتعاون مع منظمات اجملتمع املدين    
وخــالل الفتــرة . إذاعــة أخــرى يف ليوغــانإنــشاء جديــدة يف غونــايف، كمــا تعمــل حاليــا علــى 

 سـاعة يف األسـبوع قبـل الزلـزال إىل بـث          ٣٦بث املباشـر مـن      املشمولة بالتقرير، زادت برجمة ال    
  .بدوام كامل

  
  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية  

مع برنامج األمم املتحـدة املـشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة               بالعمل  أعادت البعثة،     - ٣٨
 الوطنيـة املؤقتـة     اإليدز، تنسيق أنشطتها وخطة عملها وفقاًً لألولويات الوطنيـة واخلطـة          /البشرية

رِسـلَت إىل  وشـاركت البعثـة يف بعثـات تقيـيم أُ     . ملكافحة فريوس نقص املناعة البـشرية واإليـدز       
 سـوالي،  هيـل إيـر وسـيتي   مـن بينـها ب   معرضـة للخطـر،      أخرى مناطقوخميمات املشردين داخلياً    

ــشرية يف االســتجابة حلــاالت الطــوار       هبــدف ــة الب ــريوس نقــص املناع ــن ف ــة م ــاج الوقاي . ئ إدم
فائـدة  فـريوس ل الفريوس، ويسَّرت تـدريباً عـن   الواستمرت يف تقدمي الدعم ألشخاص مصابني ب   

وقامـت  . قوات نظاميـة، مـن بينـها أفـراد الـشرطة الوطنيـة اهلايتيـة ومـوظفي اهلجـرة واجلمـارك                    
خدمات تقـدمي املـشورة والفحـص    ولقادة األقران ا يف إطار برناجميالبعثة أيضاً بتنقيح التدريب    

ــصف ــشأن  ب ــة وســرية ب ــسامهة يف     الة طوعي ــة مــن الفــريوس وامل ــة بالوقاي فــريوس، وذلــك للتوعي
مـوظفي األمـم املتحـدة يف        مـن    ٣ ٠٠٠وقـد شـارك حـوايل       . التصدي له على الـصعيد الـوطين      

  .التدريب
  

 الشؤون اجلنسانية 

واصلت البعثة تقدمي دعم مؤسسي وتقـين لـوزارة شـؤون وحقـوق املـرأة، وللـسلطات             - ٣٩
وركـزت أيـضاً   . ضـحايا العنـف  والفتيـات  لية، مبا يف ذلك تقـدمي املـساعدة القانونيـة للنـساء          احمل

 املواقـف على توعية وتدريب قادة اجملتمع احمللي بشأن العنف ضد املـرأة، هبـدف تـشجيع تغـيري                  
 .يف تلك اجملتمعات
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 السلوك واالنضباط

الوقايـــة مـــن االســـتغالل واصـــلت البعثـــة جهودهـــا الراميـــة إىل زيـــادة الـــوعي بـــشأن    - ٤٠
جري تدريب متهيدي عن السلوك واالنـضباط، وُوِضـَعت مـواد لتوعيـة             وأُ .واالنتهاك اجلنسيني 

علـى   من مجيع القطاعات، جرى التشديد فيها على حظر املقايضة بـاجلنس و         الوافديناملوظفني  
دريب ملــشمولة بــالتقرير، جــرى تــوخــالل الفتــرة ا. مــا يترتــب علــى ســوء الــسلوك مــن نتــائج 

ــة  ١ ٥٧١ ــوظفي البعث ــن م ــم املتحــدة ومنظمــات غــري       .  م ــع وكــاالت األم ــة م ــت البعث وعمل
  . حكومية لوضع آلية مشتركة للتصدي لالستغالل واالنتهاك اجلنسيني

  
 دعم البعثة    

إعـادة إنـشاء مبـاين      : مهـا   خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير        ني أولـويت   دعـم البعثـة    منتض  - ٤١
لقوات العسكرية والشرطة، واسـتقدام     لزيادة يف ا  ن لإلقامة، وخميمات ل   كافية للمكاتب، وأماك  

  .اليت كُلِّفَت هباموظفني لتمكني البعثة من تنفيذ األنشطة 
وأجرت البعثة استعراضاً للدعم املقدم إىل املكاتـب اإلقليميـة ومكاتـب اإلدارات بغيـة                 - ٤٢

حـرز تقـدم كـبري حنـو إنـشاء          وأُ. لقطريإنشاء مكاتب إقليمية متكاملة مع فريق األمم املتحدة ا        
ــزال      ــاطق تــضررت بــشدة مــن الزل . مكتــب إقليمــي متكامــل يف ليوغــان وجاكميــل، وهــي من

ن املوقـع احلـايل   أ حيـث  حتديد موقـع إلقامـة مكتـب إقليمـي متكامـل يف جريميـي،           أيضاً وجرى
 علـى املـدى   الحتياجاتاة يف مواقع أخرى بانتظار تقييم  خاصوُوِضَعت ترتيبات   . غري مناسب 

وتـستمر اجلهـود املبذولـة لتحديـد مواقـع غـري مبنيـة، وإعـدادها السـتيعاب الوحـدات                    . الطويل
وملواجهة النقص احلاد يف أماكن إقامة املوظفني نتيجة انتـهاء عقـد مقـر اإلقامـة العـائم          . الوافدة

حبلـول   شخـصاً هبـدف جتهيـزه لالسـتخدام          ٢٥٠سبتمرب، جيري بناء خميم يتسع لــ        / أيلول ٧يف  
وبدأت أعمال إصالحات يف موقع قائم يف قاعدة اللوجستيات إليـواء مقـر البعثـة               . هذا الوقت 

. ٢٠١٠أكتـوبر   / تـشرين األول   ٣١يف  مـن إقامتـه     املؤقت، َتحدَّد هلا تاريخ مستهدف لالنتهاء       
. اًويبقى توفري أماكن مناسبة آمنة مأمونة للمكاتب واإلقامة جلميع موظفي البعثـة حتـدياً رئيـسي           

وجارِ تنفيذ مركز االتصال والـدعم يف سـانتو دومينغـو، وأُحـرِز تقـدم يف املناقـشة اجلاريـة مـع                       
  .حكومة اجلمهورية الدومينيكية بشأن توقيع مذكرة تفاهم

 عن الزيادة يف قوام البعثة من قوات وأفراد شرطة، والتوسـع يف األنـشطة الـيت                 تونشأ  - ٤٣
ومـع  . مـوظفي الـدعم   عم اللوجـسيت ونقـص حـاد يف         صدر هبا تكليـف، فجـوة يف قـدرات الـد          

، وحتديـد  ٢٠١٠/٢٠١١ختصيص وظائف إضافية يف إطار سلطة الدخول يف التزامـات للفتـرة        
ــرة    ــة للفت ــة املقترحــة للبعث ، أعطيــت دفعــة كــبرية  ٢٠١٠/٢٠١١وظــائف إلدراجهــا يف امليزاني

 معــين باســتقدام ‘نمــورللفريــق ’وجــرى نــشر . لعمليــة اســتقدام املــوظفني لتقليــل هــذه الفجــوة



S/2010/446
 

16 10-49398 
 

 ٣٢٤ وعـددها  هبدف تعـيني مـوظفني يف الوظـائف املؤقتـة اجلديـدة             ،أغسطس/موظفني يف آب  
 .املدرجة يف سلطة الدخول يف التزامات

  
 أنشطة اإلنعاش والتنمية   - خامسا 

 أنشطة اإلنعاش

مولة  لالحتياجات اإلنسانية العاجلة للمـشردين خـالل الفتـرة املـش           عموماًمع التصدي     - ٤٤
إىل اجملتمعـات احملليـة، هبـدف تـشجيع إعـادة      املقدمـة  املـساعدات  لزيـادة   بالتقرير، ُبِذلَت جهود    

. التوطني يف أماكن إقامة مستدامة، مع ضمان استمرار توفري اخلدمات األساسية يف املخيمـات             
ة يف  وميثل احلفاظ على اتساق وجودة الـدعم حتـدياً كـبرياً، ويعمـل الكـثري مـن اجلهـات الفاعلـ                    

  .كامل طاقتها بالفعلاجملال اإلنساين ب
، بــدأت ٣٠ و ٢٩ و ١٢ و ١١وعــالوة علــى األنــشطة الــوارد وصــفها يف الفقــرات    - ٤٥

ويشري املـأوى االنتقـايل   . دوائر املساعدة اإلنسانية يف توفري مأوى مؤقت لألسر اعتربت ضعيفة 
عديدة وتوفر محايـة أفـضل واملزيـد    إىل هياكل من األطر اخلشبية أو احلديدية اليت تبقى سنوات  

ونظــرا لكوهنــا . مــن اخلــصوصية، وبــصفة عامــة املزيــد مــن املــساعدة مبــا يــوفره املــأوى الطــارئ
مآوي أكثر متانة، فإن املآوي االنتقالية ال تستغرق وقتا أطول يف التشييد ولكنها علـى عكـس                 

 ١١ ٤٢٥وحىت اآلن، جـرى بنـاء       . املنازل الدائمة، ميكن نقلها إىل مواقع خمتلفة عند االقتضاء        
ــا للعــيش ملــا يزيــد عــن      ــا أكثــر أمن ــوفر مكان ــا، ت ويوجــد .  مــن اهلــايتيني٥٧ ٠٠٠ملجــأ مؤقت

ــن املالجــئ   ١٥ ٤٥٤ ــرار       وحــدة م ــار ق ــد وهــي يف انتظ ــل داخــل البل ــة اإلضــافية بالفع املؤقت
حـدة  وختطـط األمـم املت    .  يف طريـق اإلنـشاء     ٣٢ ٢٣٥احلكومة بشأن مواقع تشييدها، ويوجـد       

ال يـزال  و. ٢٠١١ منتـصف عـام   حبلـول  ملجـأ مؤقـت      ١٣٩ ٠٠٠وشركاؤها الستكمال بناء    
ويف الوقـت   . الركـام بناء املالجئ املؤقتة مسائل متعلقة حبقوق ملكيـة األراضـي وإزالـة             يعترض  

 مشرد يعيشون يف أربعة خميمات معرَّضة خلطر الفيضانات أو خمـاوف            ٨ ٠٠٠نفسه، ُنِقل حنو    
مات أكثر أمناً، من بينها املواقـع اجلديـدة مـن كـوراي سيـسليس، وتابـاري إيـسا،             أمنية إىل خمي  

 .الكربى، ومعسكر مايار يف جاكميل برنس -  أو-  يف منطقة بورت٣وكوراي القطاع 

وقامــت مــشاريع النقــود مقابــل العمــل والغــذاء مقابــل العمــل بتوظيــف مــا يزيــد علــى    - ٤٦
وتركـز هـذه الـربامج علـى مهـام كثيفـة العمالـة              . ايرينـ / كانون الثـاين   ٢٠ منذ   فرد ١٥٠ ٠٠٠

مثل إزالة احلطام والركام والتخلص منها، وتطهري شبكات الصرف، وهذه املهمـة األخـرية هلـا          
واسـتكماال ملبـادرة إزالـة الركـام الواسـعة النطـاق الـيت         .أمهية خاصة نظراً لبدء موسـم األمطـار     

ــامج األمـــم امل   ــام برنـ ــعها، قـ ــة بوضـ ــوم احلكومـ ــدة   تقـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــائي، وبرنـ ــدة اإلمنـ تحـ
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 ومنظمة العمل الدولية بتصميم مشروع قائم على اجملتمـع احمللـي إلدارة             ،للمستوطنات البشرية 
 تإزالة الركام، من املقرر تنفيذه يف ستة من أحياء العاصمة املتضررة من الزلزال، وجـر              عملية  

 .ر هاييتاملوافقة مؤخراً على متويله من صندوق إعادة إعما

ــ  - ٤٧ ــ/وزـويف متـ ــد ٢٠١٠يه ـيولـ ــاح  ، أعيـ ــة يف   ٨٠افتتـ ــدارس االبتدائيـ ــن املـ ــة مـ  يف املائـ
 يف املائـة يف كـلٍّ       ١٠٠ يف املائـة يف ليوغـان، ونـسبة          ٧٢ بـرنس، مقارنـة بنـسبة        - أو - بورت

ــل    ــا مــن   . مــن بــيت غــواف وغــران غــواف، ويف جاكمي ــصحة جمموعــة دني ووضــعت وزارة ال
بدعم من منظمة الصحة العاملية وشركاء آخرين، وتعمـل وكـاالت املعونـة             اخلدمات الصحية،   

ــة األساســية    ــة اخلــدمات الطبي ــضمان تغطي ــاً يف املخيمــات ل ــا جمموعــه   . مع وجــرى اســتقبال م
ــراوح أعمــارهم بــني ســتة أشــهر و    ٣ ٢٥٢ ــة   ٥٩ طفــالً تت ــة العالجي  شــهراً يف مراكــز التغذي

وخـالل هـذه الفتـرة، اسـُتقبِل        . يونيـه /ناير إىل حزيران  ي/اخلارجية خالل الفترة من كانون الثاين     
 مراكـز    شـهراً كحـاالت دخـول يف       ٥٩  أشـهر و   ٦ طفـالً تتـراوح أعمـارهم بـني          ٦٣٣حوايل  

 جيهـزون املـدارس بـأحواض لغـسل          أيـضاً  برح اليونيسف والـشركاء    وما. تثبيت احلالة الصحية  
  .اليدين، ومراحيض، وخزانات مياه، وصابون

ــى تعــ   - ٤٨ ــشديد   ويبق ــر ال ــايتيني للخط ــا   -رض اهل ــات وخارجه ــى حــد   داخــل املخيم عل
، التـدابري واتُِّخـذ عـدد مـن    .  من األعاصري والعواصف االستوائية، مدعاة للقلق الشديد    - سواء

حتت قيادة إدارة احلماية املدنيـة بـوزارة الداخليـة، وبالتعـاون مـع فريـق األمـم املتحـدة للتأهـب                      
إنشاء مراكز لوجستية يف أحناء البلد، وإقامة أماكن مـسبقاً حلـصص   ملوسم األعاصري، من بينها    

.  خمـيم مـن حيـث تعرضـها للعواصـف والفيـضانات            ٣٠٠إعاشة الطوارئ، وتقييم مـا جمموعـه        
وبــدأت األمــم . ونتيجــة هلــذه التقييمــات، جيــري اختــاذ تــدابري لتخفيــف املخــاطر يف املخيمــات 

مل مـع احلكومـة لتعجيـل التخطـيط حلـاالت الطـوارئ             املتحدة والشركاء يف اجملال اإلنساين الع     
ــد ســكان       ــة يف تزوي ــشطة اإلعالمي ــدأت األن ــع اإلدارات وب ــدابري التأهــب للكــوارث يف مجي وت

ومـع ذلـك، يبقـى القلـق بـشأن          . املخيمات مبعلومات حامسة األمهيـة بـشأن التأهـب للعواصـف          
ت، حيـث إن عـدد مالجـئ    سكان املخيمـا فيمـا يتعلـق بـ   الضعف يف مواجهة املخاطر، وخباصة  

 وقـوع كارثـة   ةاألعاصري املتوفرة حالياً غري كاف، وإجراء عملية إخالء واسعة النطـاق يف حالـ            
 .تجاوز القدرات القائمةتكربى 

  
 آليات التنسيق

ــادي يف تنـــسيق      - ٤٩ ــة إىل االضـــطالع بـــدور قيـ ــا الراميـ ــة جهودهـ ــة اهلايتيـ زادت احلكومـ
 ويف هــذا الــصدد، أُنــشئت جلنــة رئاســية خمصــصة معنيــة  .األنــشطة اإلنــسانية وجهــود اإلنعــاش

ــاً       ــع أصــحاب املــصلحة املــشتركني يف نقــل املــشردين داخلي بإعــادة التــوطني للتنــسيق بــني مجي
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وتعمل اللجنة، اليت يشترك يف رئاستها الـرئيس بريفـال وناجيـل فيـشر، نائـب                . وإعادة توطينهم 
 الــشؤون اإلنــسانية، مــع جمتمــع املــساعدة   منــسق واملنــسق املقــيم/املمثــل اخلــاص لألمــني العــام 

اإلنــسانية بــشأن وضــع اســتراتيجية وخطــة تنفيذيــة لتوجيــه عمليــة وضــع جمموعــات احلــوافز،    
ــد األراضــي املتاحــة      ــسكان املعرضــة للخطــر، وحتدي ــات ال ــد فئ ــستمر إجــراء   . وحتدي ــا ي وبينم

احمللـي العمـل    مفاوضات سياسية رفيعة املـستوى، تواصـل الـسلطات واملنظمـات علـى الـصعيد                
عـادة  اجلهـود املخصـصة إل    مع الشركاء يف اجملال اإلنساين لتحديد جمموعات احلوافز اليت تيـسِّر            

وتتوىل احلكومة يف الوقت احلايل بـشكل كامـل دورهـا القيـادي يف تنـسيق التخطـيط                  . التوطني
، وذلـك  حلاالت الطـوارئ والتأهـب ملوسـم األعاصـري احلـايل، مـن خـالل إدارة احلمايـة املدنيـة               

 . بدعم من فريق األمم املتحدة القطري للعمل اإلنساين والبعثة

ة تنــشيط نظــام فــرق التنــسيق القطــاعي حتــت القيــادة الوطنيــة        ـــــادت احلكومـــــوأع  - ٥٠
)Tables Sectorielles(    ــة ــاًء علــى األولويــات احملــددة يف خطــة عمــل اإلنعــاش والتنمي علــى ، بن

القطري ومكتب رئيس الـوزراء، علـى       األمم املتحدة   ع فريق   وعملت البعثة، م  . الصعيد الوطين 
زيادة التكامل بني هياكـل العمـل اإلنـساين القائمـة وبنيـة التنـسيق الوطنيـة الكليـة، حتـت قيـادة                   

ــساين إىل جهــات نظــرية يف      . وزارة التخطــيط ــة تكــتالت العمــل اإلن ــادة يف غالبي وُنِقلَــت القي
ودعـم الربنـامج اإلمنـائي ومكتـب        . يف مجيع التكتالت  الوزارات، وبات هناك ممثلون للحكومة      

وضـع نظـام معـدَّل إلدارة املعلومـات     لاملبعوث اخلاص هلاييت وشركاء آخـرون وزارة التخطـيط       
املتعلقة باملعونات، وذلك لتعزيز القدرات الوطنية علـى رصـد املعونـات اخلارجيـة، ويف النهايـة                 

  .تعلقة بامليزانيةلتيسري التخطيط الوطين واختاذ القرارات امل
وسعى ممثلي اخلاص، رئيس الواليات املتحدة الـسابق ولـيم كلينتـون، والـدكتور بـول                  - ٥١

ــها يف إطــار        ــد الفجــوات والعمــل علــى معاجلت ــشاط إىل حتدي ــارنر نائــب املبعــوث اخلــاص بن ف
مشلــت و. اسـتجابة األمــم املتحــدة للزلــزال يف جمــال العمليـات اإلنــسانية واإلمنائيــة علــى الــسواء  

هــذه اجلهــود علــى عمــل تنــسيقي يف جمــال الــتخلص مــن املخلفــات وتــشييد مــآوي لألعاصــري   
ومــآوي انتقاليــة، وتعزيــز محايــة النــساء واألطفــال مــن العنــف، واختــاذ مبــادرات يف قطاعــات    
التعليم والطاقة والصحة، ويتتبع مكتب املبعوث اخلاص أيضا إعالنات تقـدمي املعونـة واألمـوال               

تــوىل االتــصال باللجنــة املؤقتــة إلعــادة إعمــار هــاييت واملؤســسات املاليــة الدوليــة،    املــسددة، وي
والعمــل علــى كفالــة التــرابط عــرب عمليــات األمــم املتحــدة يف هــاييت، والتنــسيق بــني املنظمــات  

واتسم عمل املبعوث اخلاص أيضا بالفعاليـة الـشديدة يف دعـوة اجلهـات            . احلكومية وتتبعها  غري
  . ات غري احلكومية إىل توصية املوارد إىل ميزانية الدعم املباشر حلكومة هاييتاملاحنة واملنظم

  



S/2010/446  
 

10-49398 19 
 

 إنشاء اللجنة املؤقتة إلعادة إعمار هاييت     

أبريـل لتتـوىل    / نيـسان  ٢١أنشئت اللجنة املؤقتة إلعادة إعمار هاييت مبرسوم رئاسـي يف             - ٥٢
مــاكس بلريــف رئــيس الــوزراء   برئاســة جــان تنــسيق جهــود اإلنعــاش وإعــادة البنــاء ومراقبتــها 

توفري تنـسيق وتوجيـه اسـتراتيجي       يف  دورها  ويتمثل  . ورئيس الواليات املتحدة السابق كلينتون    
رفيعي املستوى عن طريق ربط ما تقوم هبا الوزارات املختصة من عمل، مـع وزارة التخطـيط،               

 .ور أي منهادون املساس بد

، ووافـق علـى مجيـع    ٢٠١٠أغـسطس  / آب ١٧يف  اجتماعه الثـاين    لس اللجنة   وعقد جم   - ٥٣
، مـن بينـها مثانيـة     بليـون دوالر ١,٦٦جمموع تكاليفهـا   ويبلغ  ،٢٩املقترحات املقدمة وعددها    

ن أإال أن موافقـة اللجنـة ال تعـين تـوافر متويـل فـوري، إذ                 . مقترحات مقدَّمة من األمم املتحـدة     
مقارنـة  )  مليـون دوالر ١٣٤,٢(ضـعة   متواال تزالاألموال املتاحة يف صندوق إعادة بناء هاييت        

أن  األمـم املتحـدة      يلـزم وافق اجمللس علـى املقترحـات،       وبعد أن   . باالحتياجات التمويلية الكلية  
وأشار رئيسا اللجنة إىل أن اجلهود املبذولة للتعجيل بإجناز عمـل            . مليون دوالر  ٢٠٠,٧ حتشد

 اآلن، من جمموع التربعـات املعلنـة        وحىت .اللجنة تعطَّلت نتيجة البطء يف صرف أموال املاحنني       
والُتــزِم ) دوالراليــني  م٥٠٦( يف املائــة ١٨,٩ باســتثناء ختفيــف الــديون، ُصــرِف  ٢٠١٠لعــام 

 ومن املبلغ املعلـن، ُيَتَوقَّـع أن ُيَوجَّـه        .) مليون دوالر  ٥٢٣( يف املائة    ١٩,٥بنسبة إضافية قدرها    
  .هاييت عمارة منه من خالل صندوق إعادة إ يف املائ١٠أقل من 

. أغـسطس / آب١٧ أيـضاً يف  واجتمعت اللجنة التوجيهية لصندوق إعادة إعمار هاييت      - ٥٤
 مليون دوالر ، بينما أعلنـت فرنـسا والواليـات املتحـدة تقـدمي               ٣٠ووقعت كندا تربعها بقيمة     

وحــىت اآلن،  ). ، علــى التــوايل  مليــون دوالر ١٠٠  مليــون دوالر و٣٠(تربعــات للــصندوق  
ــغ   صــرف صــندوق  ــاييت مبل ــار ه ــادة إعم ــان    ٢٥ إع ــدويل بوصــفه كي ــك ال ــون دوالر للبن  ملي

ووافقـت اللجنـة التوجيهيـة    . شريك، وسُيقدَّم املبلغ إىل احلكومة يف شكل دعم للميزانية العامة   
برنـامج األمـم املتحـدة    /أحـدمها مـن الربنـامج اإلمنـائي    (على مقترحني جديدين من حيث املبـدأ       

ــشرية  ــشأن إز  منظ/للمــستوطنات الب ــة ب ــغ   مــة العمــل الدولي ــة الركــام مببل ــون دوالر١٧ال ،  ملي
 ١٢,٥واآلخر من مصرف مجهورية هاييت على صـندوق ضـمان جزئـي لتنميـة املـشاريع مببلـغ                  

  ).مليون دوالر
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 املضي قدماً  - سادسا 
على الرغم من التقدم احملرز يف توصـيل املـساعدات اإلنـسانية وجهـود اإلنعـاش املبكـر           - ٥٥
زمة إلدامة احلياة، فإن النتائج األساسية املترتبـة علـى الزلـزال، مبـا فيهـا تفـاقم ضـعف قـدرة                      الال

وقــد كانــت اســتجابة جملــس األمــن لوقــوع الزلــزال  . الدولــة، ســتتطلب التزامــاً دوليــاً مــستمراً 
سريعة وحامسة بأن قام على الفور بتعزيز البعثة بزيادة عدد القوات وأفراد الـشرطة بعـد وقـوع            

تكليف البعثة بتقدمي دعم لوجسيت وتقين حلكومة هاييت يف جماالت واليتـها، كتـدبري              وزلزال،  ال
األمــم املتحــدة وســتنتهي البعثــة وفريــق . مؤقــت حــيت جيــري تنميــة القــدرات الوطنيــة يف هــاييت

 عمـل منظومـة األمـم       لتوجيـه سـبتمرب،   /القطري من وضـع إطـار اسـتراتيجي متكامـل يف أيلـول            
   .شهر املقبلةاملتحدة يف األ

  
  البيئة األمنية

، وتنـصيب   ٢٠١٠يف عـام     انتخابات رئاسـية وتـشريعية ذات مـصداقية          إجراءسيكون    - ٥٦
وســُتجري . ، إجنــازين رئيــسيني٢٠١١عــام رئــيس للجمهوريــة وحكومــة جديــدين يف مطلــع  

  تــدرجييالبعثـة تقييمـاً شــامالً للوضـع األمــين بعـد نقــل الـسلطة، هبــدف وضـع خطــة انـسحاب       
 تلـك  مراعاهتـا يف     يـتعني وستكون العوامل الـيت     . زيادة يف املوظفني العسكريني وأفراد الشرطة     لل

املرحلة هي البيئة األمنية والسياسية عقب إجراء االنتخابات ونقـل الـسلطة؛ وقـدرات الـشرطة                
الوطنية اهلايتية، وخباصة فيمـا يتعلـق حبمايـة املـشردين؛ وعـدد طلبـات احلـصول علـى دوريـات                     

  .مرافقة ألنشطة اإلغاثة حراسة
  

  توفري الدعم اللوجسيت واخلربة التقنية للحكومة اهلايتية 
 للمـساعدة التقنيـة، كتـدبري     مستمرة  من أنشطة  تقوم به خارج نطاق ما    ضعت البعثة   و  -٥٧

، خططــاً لتقــدمي مــساعدة لوجــستية    )٢٠١٠ (١٩٢٧اســتثنائي بعــد الزلــزال ووفقــاً للقــرار     
 واألمن العام، واملؤسـسات القـضائية واإلصـالحية، والـشرطة الوطنيـة             حمدودة إىل وزارة العدل   

ــها مــن مواصــلة عملياهتــا األساســية    ــة، وذلــك لتمكين ــدعم    .اهلايتي ــن ال ــوخي أن ُيمكِّ ومــن املت
 مركـزاً فرعيـاً للـشرطة اجملتمعيـة، جمهـزة ملـساعدة             ١٦اللوجسيت الذي تقدمه البعثـة مـن إنـشاء          

.  يف خميمــات املــشردين داخليــاً واملنــاطق املعرضــة للجرميــة  ضــحايا العنــف اجلنــسي واجلنــساين 
 للتـصدي النتـهاكات حقـوق       لـواء محايـة القُـصر     وسُيقدَّم دعم لوجسيت حمدود لزيـادة قـدرات         

الطفل، وخباصة يف خميمات املشردين داخلياً، ولتعزيز قدرة الشرطة الوطنية اهلايتية على إجـراء               
 قاعـات   ١٠عـم لوجـسيت للمؤسـسات القـضائية إلنـشاء           وسـيَوفَّر د  .  الطـب الـشرعي    حتقيقات

وباإلضافة إىل ذلك، تتشاور البعثة مع وزارة العـدل واألمـن العـام بـشأن اخلـربات                 . للمحاكمة
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املالئمة لقطاع العدل اليت ميكن توفريها من خالل انتداب خـرباء قـضائيني، كمـا أشـري إليـه يف            
اً مؤقتـاً السـتيعاب مـوظفني مـن وزارة العـدل             مكتبـ  ٢١وتتوخى البعثـة تـوفري      . تقريري األخري 

وســتقدم البعثــة أيــضاً حاويــات    .  القــضاة، ومؤســسات إصــالحية  أكادمييــةواألمــن العــام، و 
 مؤســسة حمليــة تابعــة للدولــة تــأثرت بنقــل مقارهــا، وذلــك ٣٠ومعــدات مكتبيــة ملــا يــصل إىل 

ات لفائــدة املــسؤولني وســُتبذَل جهــود بنــاء القــدر . لتخطــيط وإدارة وتقــدمي اخلــدمات العامــة 
  .األداء ارة املشاريع، وامليزانية، وقياساحملليني من خالل التدريب يف جمال التخطيط، وإد

وينبغــي اعتبــار جهــود الــدعم املــذكورة أعــاله تــدبرياً لــسد الفجــوة حلــني بــدء تبلــور       - ٥٨
 اللوجـسيت   وسيكون إمجايل تكـاليف الـدعم     .  إىل الطويل   املتوسط  يف األجل  مساعدات املاحنني 

الــذي تقدمــه البعثــة إىل احلكومــة، مبــا يف ذلــك تكــاليف بنــاء القــدرات والتكــاليف التــشغيلية     
 يف املائــة مــن امليزانيــة املقترحــة للبعثــة للفتــرة      ١للحفــاظ علــى األصــول املقدمــة، أقــل مــن      

٢٠١٠/٢٠١١ .  
  

 الدعم ألنشطة اإلنعاش املبكر

طة اإلنعـــاش الـــيت تـــرتبط ارتباطـــاً وثيقـــاً ستواصـــل البعثـــة معاجلـــة الثغـــرات يف أنـــشو  - ٥٩
باالحتياجات األمنية احلامسة األمهية، وستواصل توليـد فـرص اقتـصادية للمـشردين واجملتمعـات               

يونيـه  /لـذين يعيـشون يف منـاطق متـضررة مـن العنـف، وذلـك حـىت حزيـران                  ااحمللية أو ألولئـك     
وينبغـي  . العنـف اجملتمعـي  ، من خالل تنفيذ مشاريع سـريعة األثـر ومـشاريع للحـد مـن            ٢٠١١

ن أ يف املــستقبل املنظــور، إذ بــشكل أوســعلحــد مــن العنــف اجملتمعــي  لاســتمرار تــوفري أمــوال  
فة قبــل وقــوع الزلــزال، بغيــة يهلــا تركــز علــى فئــات اجملتمــع الــيت كانــت ضــع املــشاريع الــيت متوِّ

دخل كـبرية، نظـراً   والقيمـة املـضافة هلـذا التـ     . تشجيع عودة السكان طوعاً إىل أحيائهم األصلية      
وسيـستمر أيــضاً تنفيـذ مــستوى أعلـى مــن     .للطبيعـة الوقائيـة ملثــل هـذه الــربامج احملـددة اهلــدف    

. البنـاء مشاريع األثر السريع خالل األشهر املقبلـة، إال أهنـا سـتتناقص مـع زيـادة أنـشطة إعـادة                     
اء مـشاريع  وسيكون مستوى مساعدات املاحنني علـى صـعيد اجملتمـع احمللـي نقطـة مرجعيـة إلهنـ          

 .األثر السريع تدرجيياً إىل مستويات ما قبل الزلزال
  

 اجلوانب املالية   -سابعاً   
يونيـه  / حزيران ٢٤ املؤرخ   ٦٤/٢٧٨القرار  وجب  مبأذنت اجلمعية العامة لألمني العام        - ٦٠

ديـــسمرب / كـــانون األول٣١يوليـــه إىل / متـــوز١ ، بالـــدخول يف التزامـــات للفتـــرة مـــن ٢٠١٠
ــغ٢٠١٠ ــة  ٣٨٠ إمجــايل ال يتجــاوز   مببل ــشغيل البعث ــون دوالر لت ــيت   .  ملي ــة ال ــُتقدَّم امليزاني وس
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 إىل اجلمعيــة ٢٠١١يونيــه / حزيــران٣٠ إىل ٢٠١٠يوليــه / متــوز١أقترحهــا للبعثــة للفتــرة مــن  
  .العامة للنظر فيها خالل اجلزء الرئيسي من دورهتا اخلامسة والستني

ــران٣٠ويف   - ٦١ ــه / حزي ــسددة يف احلــساب     ، بلغــت األ٢٠١٠يوني ــري امل ــررة غ ــصبة املق ن
ــصبة املقــررة غــري املــسددة جلميــع       .  مليــون دوالر١٥٥,٦اخلــاص للبعثــة   وبلــغ جممــوع األن

  . مليون دوالر١ ٣٦٣,٥  التاريخعمليات حفظ السالم يف ذلك
ووحـدات   املبالغ املستحقة للمسامهني بقـوات    بلغت ،   ٢٠١٠أغسطس  / آب ١٦ويف    - ٦٢

ــشكلة   ــشرطة امل ــة يفال ــه  البعث ــا جمموع ــون دوالر٢٣,٤ م ــوات   .  ملي ــاليف الق وجــرى رد تك
مـارس  / آذار٣١  و٢٠١٠مـايو  / أيار٣١لوحدات عن الفترة املمتدة حىت      لواملعدات اململوكة   

  .، على التوايل ، وفقاً جلدول السداد الفصلي٢٠١٠
  

  مالحظات  -ثامنا   
الل تلـك الفتـرة، عـززت    وخـ . انقضت حنو مخسة أشـهر منـذ صـدور تقريـري األخـري        - ٦٣

بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت من قدرهتا، من خالل اسـتقدام مـوظفني مـدنيني      
إضافيني، وكذلك نشر أفراد عسكريني وأفراد شرطة إضافيني والذين قـدمهم جملـس األمـن يف                

ويف غــضون ذلــك، كانــت البعثــة تعمــل دون   ). ٢٠١٠ (١٩٢٧و ) ٢٠١٠ (١٩٠٨قراريــه 
كلل للتصدي للتحديات اجلارية، واختذت تـدابري ملعاجلـة محايـة الفئـات الـضعيفة، واالسـتعداد                 

  . لدعم االنتخابات
وجنحــت هــاييت، بقيــادة احلكومــة وبــدعم دويل، مــن تــاليف موجــة ثانيــة مــن كــوارث    - ٦٤

ومع ذلك، ومـع توقـع بقـاء مئـات اآلالف مـن الـسكان يف           . األوبئة أو االضطراب االجتماعي   
ملخيمـــات أو املـــآوى االرجتاليـــة خـــالل العـــام القـــادم، فـــإن الوضـــع الـــسياسي واالجتمـــاعي  ا

ويوجد احتمال لوقوع اضطراب اجتمـاعي، ويعـود قـدر كـبري مـن              . واالقتصادي سيبقى هشا  
الفضل لشعب هاييت يف تاليف وقوع اضطرابات على نطاق واسـع حـىت اآلن، علـى الـرغم مـن        

وال ميكـن التقليـل مـن شـأن         . ة واهلـشة بالنـسبة ألعـداد كـبرية        سيادة األحـوال الـشديدة القـسو      
ومن املهـم للغايـة بالنـسبة جلهـود إعـادة البنـاء التقـدم بـصفة                 . التحدي املتمثل يف رفع األنقاض    

  . مستمرة
. وتدخل هاييت اآلن فترة مـن التغـيري سـتكون حامسـة بالنـسبة السـتقرارها يف املـستقبل              - ٦٥

. ىل جانب إعادة البنـاء، يف تنظـيم االنتخابـات الرئاسـية والتـشريعية             ويتمثل التحدي األقرب، إ   
ويتعني أن حتظـى تلـك االنتخابـات باملـصداقية والـشرعية بغيـة تنـصيب رئـيس وحكومـة ذوي                     

وإين آمـل يف أن تـشهد   . والية واضحة وغري متنازع عليها مـن أجـل قيـادة عمليـة إعـادة البنـاء               
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وسـيعترب االسـتقرار الـسياسي      . ن جانب شـعب هـاييت     االنتخابات مشاركة على نطاق واسع م     
 االقتصادية ويتعني أن يفـي اجملتمـع   -عامال ال غىن عنه لإلنعاش والستئناف التنمية االجتماعية     

ــاء الثقــة يف       ــة الرادعــة لبن ــدعم االنتخابــات، مبــا يف ذلــك مــن خــالل املراقب ــه ل الــدويل بالتزامات
قدمي دعمها املـستمر، مبـا يف ذلـك فتـرة مـا بعـد إجـراء                 وستواصل بعثة األمم املتحدة ت    . العملية

وهلـذا، فـإن هنـاك حاجـة إىل اإلبقـاء علـى       . االنتخابات اليت من احملتمل أن تكون غـري مـستقرة       
املــستويات الراهنــة للقــوات العــسكرية والــشرطة، حــىت يــتم إجــراء تقيــيم للبيئــة األمنيــة عقــب   

  . تنصيب رئيس جديد وحكومة جديدة
ــد   - ٦٦ ــة    وبع ــام سياســية هام ــات، يتبقــى االضــطالع مبه ــل إحــدى  . إجــراء االنتخاب وتتمث

املــسائل احليويــة بالنــسبة للمجلــس التــشريعي واحلكومــة املنتخــبني مــؤخرا يف اســتكمال عمليــة 
اإلصــالح الدســتوري الــيت بــدأهتا حكومــة الــرئيس بريفــال، والــيت هتــدف إىل تبــسيط الــدورة     

  . صادية للشتاتاالنتخابية وزيادة املشاركة االقت
وتتمثل إحدى التحديات الرئيسية الـيت تواجـه احلكومـة يف النقـل املـستدام للمـشردين                   - ٦٧

 مبــا يف ذلــك أولئــك -ويــتعني معاجلــة احتياجــات فئــات الــشعب املتباينــة  . إىل مــساكن دائمــة
، الذين دمرت منازهلم، واملستأجرين الذين أجربوا على اخلروج من سـوق املـساكن املـستأجرة              

وللتحـدي أوجـه    . وأولئك الذين مل يكن لديهم على اإلطالق مسكن حىت قبل وقـوع الزلـزال             
وســتكون هنــاك حاجــة إىل قيــادة حازمــة حلــل املــشاكل املعقــدة املتــصلة باألراضــي،   . متعــددة

ــة، وحقــوق املــستأجرين  ــوازن بــني تقــدمي اخلــدمات     . وامللكي ــاك حاجــة أيــضا إىل إقامــة ت وهن
 املشردين، واحلاجـة إىل تـشجيع سـكان املخيمـات للعـودة إىل جمتمعـاهتم            األساسية إىل السكان  

وأغلبية املشردين ذوي أصول حضرية وفقرية إىل حد كبري ممـا جيعـل             . احمللية وأحيائهم األصلية  
ينـاير،  / كـانون الثـاين    ١٢وحىت قبـل    . هذا اجلانب من العالج للتحول إىل اإلنعاش معقد بشدة        

ن يعيشون يف ظروف مماثلة ويف حـاالت عديـدة أسـوأ مـن ظـروف                كان عدد كبري من املشردي    
ويــتعني لــذلك التركيــز علــى احلــوافز، مــن خــالل تــوفري املــأوى  . الــذين يقيمــون يف املخيمــات

املالئم واخلدمات األساسية، مبا يف ذلك الصحة والتعليم، يف جماالت إعادة التـوطني، وكـذلك               
عني بـذل جهـود مـن خـالل         ويـت . النسبة للنساء واألطفـال   هتيئة بيئة محائية قوية هلم، وال سيما ب       

مركزية الواردة يف خطة عمل احلكومـة ملعاجلـة التـدفق التـارخيي لألفـراد مـن املنـاطق                   عملية الال 
ويعـيش حاليـا أكثـر مـن     . الريفية والناجتة عن اهنيار القطاع الزراعي يف مثانينـات القـرن املاضـي        

مــن “ جيــل جديــد” املؤقتــة إىل تطــور خطــر املــآوىن يف ظــروف ســيئة، ومليــون مــن املــشردي
األحيــاء الفقــرية، وهنــاك حاجــة مــستمرة إىل اســتراتيجية واضــحة ومدروســة وشــاملة إلعــادة   

  . توطني ضحايا الزلزال والفقراء احلضريني
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وتعترب محاية املشردين والفئات الضعيفة أولوية رئيسية لبعثة األمـم املتحـدة وشـركائها                - ٦٨
أبريل املاضي ملعاجلة االحتياجـات للحمايـة،       /وبينما مت حتقيق بعض التقدم منذ نيسان      . الدوليني

 تعمـل بعثـة األمـم املتحـدة وفريـق           ،وكمـا أشـري أعـاله     . فإنه يتبقى الكثري الذي يتطلب اإلجنـاز      
األمم املتحدة القطري معا لتنفيذ تدابري شاملة ترمي إىل محاية املشردين داخليا، دعما للـشرطة               

  . نية اهلايتيةالوط
ويعترب الشحن العابر للمخدرات عـرب هـاييت مـشكلة خطـرية قـد تـؤدي يف حالـة عـدم             - ٦٩

معاجلتها إىل تقويض مجيع جهود احلكومة واجملتمع الدويل لبناء مؤسـسات الدولـة واسـتقرارها           
ــسياسي ــات       . ال ــه إىل الوالي ــاييت يف طريق ــابر للكوكــايني عــرب ه ــشحن الع ــادة ال وأشــري إىل زي

يناير املاضي كنتيجة لـضعف سـلطة       /ملتحدة، على نطاق كبري بالفعل، اعتبارا من كانون الثاين        ا
وألمـوال املخـدرات، الـيت تواصـل متهيـد طريقهـا للوصـول إىل               . الدولة كنتيجة لوقوع الزلـزال    

جهاز الدولة، تأثري مدمر علـى القاعـدة الرئيـسية للمؤسـسات القانونيـة، مبـا يف ذلـك مـسؤويل                  
ودعمــا جلهــود احلكومــة .  واملــسؤولني القــضائيني، وكــذلك الــشرطة الوطنيــة اهلايتيــة اجلمــارك

 وســـلطات اهلجـــرة اهلايتيـــةللتـــصدي لتـــهريب املخـــدرات، باالشـــتراك مـــع الـــشرطة الوطنيـــة 
واجلمارك، قامت القوات العسكرية وقوات الشرطة التابعة لبعثة األمـم املتحـدة بتوسـيع نطـاق         

. حلدود من خالل زيادة تـسيري دوريـات بريـة وحبريـة واملراقبـة اجلويـة               مساعداهتا جلهود إدارة ا   
وعالوة علـى ذلـك، تواصـل شـرطة األمـم املتحـدة عمليـات املراقبـة وأنـشطة الرصـد يف نقـاط                        
عبور احلـدود، وتعمـل علـى بنـاء القـدرات التقنيـة يف إدارة احلـدود مـن أجـل الـشرطة الوطنيـة               

ــة ــادة اجل  . اهلايتي ــتعني زي ــشطة غــري املــشروعة   ومــع ذلــك، ي ــة لقمــع األن وينبغــي . هــود اجلماعي
لــشركاء هــاييت يف اجملتمــع الــدويل أن يزيــدوا مــن مــساعداهتم املقدمــة إىل حكومــة هــاييت هبــذا   

  . الشأن وأن يعملوا على توسيع نطاقها
ــاييت يف البحــر          - ٧٠ ــاء، ال ســيما جــريان ه ــدويل وســخائه الثن ــع ال ــود اجملتم ــستحق جه وت

وأرحب بإنشاء اللجنـة املؤقتـة إلعـادة        .  الكرة الغريب، دعما إلعادة بناء هاييت      الكارييب ونصف 
إعمار هاييت والـيت ستـضطلع بـدور رئيـسي يف تنـسيق جهـود إعـادة البنـاء يف هـاييت يف املـديني                

 يف املائـة مـن املبلـغ        ١٠ومع ذلك، فإنه مـن املتوقـع توجيـه أقـل مـن              . املتوسط والطويل األجل  
املخصـصة  /صندوق إعادة بناء هاييت، ويساورين القلق بـشأن شـح األمـوال املرنـة    املتعهد به إىل  

ويـدعم  . من قبل األمـم املتحـدة والـيت سـتكون حتـت تـصرف احلكومـة ملتابعـة تنفيـذ أولوياهتـا                      
تزويد هاييت بالدعم من خالل اللجنة، بدال من تزويدها به مـن خـالل الترتيبـات الثنائيـة قـدرة            

إعـادة  ”طة عملها وامتالك عمليـة إعـادة البنـاء، وهـي عامـل أساسـي لــ                 احلكومة على تنفيذ خ   
وكلــي ثقــة يف اجلهــات املاحنــة لكــي تواصــل التزامهــا بإنعــاش هــاييت،   . “البنــاء بــصورة أفــضل
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مـارس  /وأرحب جبهود املبعوث اخلاص لتأمني سداد التربعات املعلنـة يف املـؤمتر الـدويل يف آذار               
  .  يف موعدها٢٠١٠

لالســتقرار اهلــش يف الــشهور املاضــية أن يتعــرض للخطــر يف حالــة عــدم حتقيــق وميكــن   - ٧١
ويرتبط جناح بعثة األمـم املتحـدة، وختفيـضها احملتمـل           . فوائد ملموسة وواضحة من إعادة البناء     

وتعتـرب اخلـربة اللوجـستية والتقنيـة الـيت أذن جملـس األمـن               . بالتقدم احملرز يف جهود إعـادة البنـاء       
تحدة بتقدميها إىل سلطات هاييت تعترب جمرد تدابري سد الفجوات حىت حيني وقـت              لبعثة األمم امل  

  . قيام اهلياكل البديلة لدعم القدرات يف هاييت
ونظرا لتراجع اهتمام وسائط اإلعالم هباييت، فإنه من املهـم أال تتناسـى اجلهـات املاحنـة                - ٧٢

وسـتكون إعـادة بنـاء    . ينـاير /ثـاين واجلهات الداعمـة الدوليـة األخـرى ضـخامة زلـزال كـانون ال           
وسيحتاج إىل قيادة حازمة من جانب حكومة هـاييت مـع الـدعم             . هاييت مشروعا طويل األجل   

  . املستمر من جانب اجملتمع الدويل
وأود أن أعــرب عــن شــكري ملبعــوثي اخلــاص للــدور الــذي يواصــل االضــطالع بــه يف   - ٧٣

إلعراب عـن تقـديري وشـكري ملمثلـي اخلـاص،           وأود أن أختتم با   . قيادة اجلهد الدويل الشامل   
إدموند موليه، وللرجال والنساء يف بعثة األمـم املتحـدة اللتـزامهم وجلـدهم يف املـساعدة علـى                   

  . مع مواصلتهم احلداد على فقدان زمالئهم وأصدقائهم-استقرار هاييت 
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  املرفق األول
الـيت تقـدم أفـراد    البلـدان  : بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت      

  عسكريني ووحدات عسكرية
  )٢٠١٠أغسطس / آب٢٣حىت (
  

    جنود  ضباط أركان  
  اجملموع  ذكور  إناث  ذكور  إناث  البلد

  ٦٩٧  ٦٥٦  ٣١  ١٠    األرجنتني
  ٦١٢  ٦٠٢  -  ١٠    األردن
  ٦٧  ٦٦  -  ١    إكوادور

  ١ ١٣٠  ١ ٠٧٥  ٤٢  ١٣    أوروغواي 
    -    -    باراغواي
  ٢ ١٦٥  )أ(٢ ١٣٣  ٩  ٢٣    الربازيل
  ٢٠٨  ١٨٩  ١٦  ٣    بوليفيا
  ٣٧٢  ٣٦٦  -  ٥  ١  بريو

  ٢٤٢  ٢٣٦  ٤  ١  ١  مجهورية كوريا
  ٩٦١  ٩٤٩  -  ١٢    سري النكا

  ٥٠٢  ٤٨٥  ١٢  ٥    شيلي
  ١٤٧  ١٢٩  ١٣  ٥    غواتيماال
  ٢  -  -  ٢    فرنسا
  ١٥٧  ١٤٩  ٦  ١  ١  الفلبني
  ١٠  -  -  ٨  ٢  كندا
  ١ ٠٧٥  ١ ٠٤٣  ١٧  ١٥    نيبال
  ١  -  -  ١    اهلند
  -  -  ٧  ٢    اليات املتحدة األمريكيةالو

  ١٩١  ١٨٩  -  ٢    اليابان
  ٨ ٥٤٨  ٨ ٢٦٧  ١٥٠  ١٢٤  ٧  اجملموع  

  
  .مبا يف ذلك جندي من بريو ملحق بالوحدة الربازيلية  )أ(  
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  املرفق الثاين
  ين وقوام قوات الشرطة يف بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت تكو    
  )٢٠١٠أغسطس / آب٢٣حىت (    

  
  عدد وحدات الشرطة املشكلة   عدد أفراد شرطة األمم املتحدة  
  ذكور  إناث  ذكور  إناث  البلد

  صفر  صفر   ٨  ١  االحتاد الروسي
  صفر  صفر   ٢١  صفر  األرجنتني
  ٣١٩  صفر   ٥٤  صفر  األردن
  صفر  صفر   ٣٢  ٢  إسبانيا

  صفر  صفر   ٦  ١  اندونيسيا
  صفر  صفر   ٥  صفر  أوروغواي

  ١١٧  صفر   ١  صفر  إيطاليا
  ٢٨٠  صفر   ٢٣  ١  باكستان
  صفر  صفر   ٤  صفر  الربازيل

  ٢٠٠  ١٢٠   ٧  صفر  بنغالديش
  صفر  صفر   ٤٢  ١  بنن

  صفر  صفر   ٢٩  ٣  بوركينا فاسو
  صفر  صفر   ٤  صفر  بوروندي

  صفر  صفر   ١٤  ٥  تايلند
  صفر  صفر   ٣٥  صفر  تركيا
  صفر  صفر   ١٩  ٢  تشاد
  صفر  صفر   ٤  صفر  توغو

  صفر  صفر   ٨  فرص  جامايكا
  صفر  صفر   ٨  ٣  مجهورية أفريقيا الوسطى

  صفر  صفر   ٣١  ٣٠  رواندا
  صفر  صفر   ١٧  ٦  رومانيا

  صفر  صفر   ٢٦  صفر  سري النكا
  صفر  صفر   ١٢  ٣  السلفادور
  ١٤٠  صفر   ٣٣  صفر  السنغال
  صفر  صفر   ٢  ١  السويد
  صفر  صفر   ١٢  ٣  شيلي
  صفر  صفر   ٥  صفر  صربيا
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  عدد وحدات الشرطة املشكلة   عدد أفراد شرطة األمم املتحدة  
  ذكور  إناث  ذكور  إناث  البلد

  رصف  صفر   ١٣  ٣  الصني
  صفر  صفر   ٣  صفر  غرينادا
  صفر  صفر   ٤٢  صفر  غينيا

  صفر  صفر   ٥  ٢   بيساو-غينيا 
  ٧٣  ١   ٥٨  ٥  فرنسا
  صفر  صفر   ٣٢  ٥  الفلبني

  صفر  صفر   ٢  صفر  قريغيزستان
  صفر  صفر   ١٠  ١  الكامريون
  صفر  صفر   ٣  صفر  كرواتيا
  صفر  صفر   ٩٨  ١٤  كندا

  صفر  صفر   ٧٧  ١١  كوت ديفوار
  صفر  صفر   ٢١  صفر  كولومبيا
  صفر  صفر   ٢  صفر  ليتوانيا
  صفر  صفر   ٥٦  ٣  مايل

  صفر  صفر   ٢٨  صفر  مدغشقر
  صفر  صفر   ٢٤  صفر  مصر
  ١٢٨  ١٢   ٦٢  ٣  نيبال
  صفر  صفر   ٤٤  ٣  النيجر
  ١١٨  ٢٢   ٢  ٥  نيجرييا
  ٢٩٩  صفر   ٧  ٣  اهلند

  صفر  صفر   ٣٨  ٦   الواليات املتحدة األمريكية
  صفر  صفر   ١٧  صفر  اليمن

  ١ ٦٧٤  ١٥٥   ١ ١٠٦  ١٢٨  
  ١ ٨٢٩   ١ ٢٣٤  اجملموع   
  ٣ ٠٦٣  اجملموع الكلي  
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