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  تقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت    
  

  مقدمة  -أوال   
، والية بعثة األمم املتحدة لتحقيق )٢٠١٠ (١٩٤٤مدَّد جملس األمن، مبوجب قراره   -  ١

تنفيذ  ، وطلب إيلّ أن أقدم تقريراً عن٢٠١١أكتوبر /تشرين األول ١٥االستقرار يف هاييت حىت 
ويغطي هذا التقرير  . يوماً قبل انتهاء الوالية٤٥قرار كل ستة أشهر، ويف موعد ال يتعدى هذا ال

 )S/2010/446 (٢٠١٠سبتمرب  / أيلول١ تقريري املؤرخ  إصدارالتطورات الرئيسية احلاصلة منذ
 األمم ةــــــبعثهبا اليت تضطلع  ويعرض التقرير وصفاً لألنشطة. ٢٠١١مارس / آذار٢٠إىل 
 ،)٢٠٠٤( ١٥٤٢ األمن جملس ة إليها مبوجب قراراتـــــمتشياً مع الوالية املوكل دةـــــاملتح
 ،)٢٠٠٧( ١٧٨٠ و ،)٢٠٠٧( ١٧٤٣ و ،)٢٠٠٦ (١٧٠٢ و ،)٢٠٠٥ (١٦٠٨ و
، )٢٠١٠ (١٩٢٧ و ،)٢٠١٠ (١٩٠٨  و ، )٢٠٠٩ (١٨٩٢ و ،)٢٠٠٨ (١٨٤٠ و
 نمتضيسو. اسيةيعرض حملة موجزة عن احلالة السيكما أنه  ،)٢٠١٠ (١٩٤٤ و

 املطلوب نحوال، على ةألمني لألوضاع ا إىل جملس األمن تقييماً الذي سُيقدمتقريري املقبل
  يف هاييتةديداجلديد واحلكومة اجلرئيس الأداء مراسم ، عقب )٢٠١٠ (١٩٤٤القرار  يف

  .٢٠١١مايو /أيار يف أن جتريقرر يت من املاليمني الدستورية، ال
  

  ات السياسية واألمنيةدجتسآخر امل  -ثانيا   
 السياسة واالنتخابات    

ت اجلولـة األوىل مـن االنتخابـات الرئاسـية والتـشريعية         جر ،سابق تقريري ال  يف أعقاب   - ٢
انـدلعت أعمـال     ترهيـب واحتيـال، و      أعمـال  هاتشـاب وقد  ،  ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٨يف  

  عـن  عـالن اإل بعد   ،برانس - وأ - تبور نهايب ن مدنية يف بعض مناطق البالد، م      قلقالعنف و 
 يف بــدأت احلملـة االنتخابيـة رمسيــاً  وقـد  . ٢٠١٠ديـسمرب  /كــانون األول ٧ يف األوليـة  هـا نتائج
الــيت “ صامتةالــملــة احل” وســبق هــذه املرحلــة مــا يــسمى  ؛٢٠١٠أكتــوبر /تــشرين األول ١٥
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ت،  احلمـال جرت خالهلا أشكال أخرى مـن    غري أنه   . امللصقاتباستخدام    إال خالهلاُيسمح   مل
 خـالل   رةواتمتـ  تقـارير    وإضـافة إىل ذلـك، أفـادت      .  للقواعـد االنتخابيـة     ما يشكل انتـهاكاً    وهو

 تمــالاحل مؤيــدي ى أيــديلــعترهيــب حبــدوث أعمــال الفتــرة الــيت ســبقت يــوم االنتخابــات  
ــأعمــال ميــع املرشــحني وة جلنافــستامل ــة هــؤالء املؤيِّــدين كــانوا غالبمــع أن  هم،عنــف بين مــن  ي

 اسـتخدام أمـوال الدولـة       ووردت أيـضا أنبـاء عـن       . احلزب احلاكم   وهو ، حبزب إينيت  نياملرتبط
  .ناستي سيلدوج، عن حزب إينيت حلملة مرشح الرئاسة جيروتلل
 االنتخابـات   يف بيان مـشترك أن     للرئاسة نيرشحمن امل  ١٤يف يوم االنتخابات، أعلن     و  - ٣
 ا اُدعـي أنـه تالعـب باالنتخابـات        مـ قفـال صـناديق االقتـراع بـسبب         إلة مخس سـاعات قبـل       طاب

 ويف خـضم   ديسمرب،/كانون األول  ٧يف  و. لون حلزب إينيت  اون امل و احلكومة واملسؤول  هارتكبت
 عـدة  املظاهرات اليت قام هبا أنصار       وكذلك إىل إلغائها،    اتمزاعم عن تزوير االنتخابات ودعو    

ــس االنتخــايب املؤقــت     ــن اجملل ــة للج عــنمرشــحني، أعل ــائج األولي ــسباق    النت ــن ال ــة األوىل م ول
 ويف اليـوم ذاتـه،      .الثـاين املركـز   ن  استيـ سيلاحتـل   ا املركـز األول و    غـ  ماني حيث احتلت الرئاسي،  

ــدراجعــت ــ مانيت مريالن ــوطنيني التقــدميني (ا غ ــدميقراطيني ال  مــارتيلي ليميــشتراجــع و) جتمُّــع ال
)Répons Peyizan) ( شـهدت  و. تابـ اختناالإىل إلغـاء    الـداعي امهعـن نـدائ  ) حركة الفالحـني

ــسية    ــد مــن مــدن هــاييت الرئي ــلالعدي ــة قالق ــسبب مدني ــسلطات   خرجــت مظــاهراتب  ضــد ال
واسـتخدم مـارتيلي   . نيـه بريفـال وترشـيح سيليـستان     حكومة الـرئيس رِ   ضد االنتخابية وكذلك 

 العنـف  ت أعمـال  واسـتمر .  خاص ضـد التزويـر املزعـوم       بوجهخطابات عنيفة اللهجة    وأنصاره  
 ثالثـــة أيـــام، توقفـــت خالهلـــا األنـــشطة التجاريـــة واإلداريـــة يف معظـــم   ملـــدةههـــذ والترهيـــب

 .البالد أحناء

راســة حب قــوات البعثــة قامــت التــوتر، الــيت شــهدت تــصاعد حــدةخــالل هــذه الفتــرة و  - ٤
ــشآت امل ــا   احلن ــة وموظفيه ــاين البعث ــة ومب ــع     وأجــرى . كومي ــة م ــات مكثف ــي اخلــاص حمادث ممثل

 هــاييت  يف وقــادة اجملتمــع املــدينقــادة األوســاط التجاريــة وني الــسياسيءاوالزعمــبريفــال  الــرئيس
 النطـاق   سـع لوانقـد ا  تنـاول ال  ملأزق السياسي، و  ذا ا  الجياد حل هل   ، وذلك وأعضاء اجملتمع الدويل  

ىل اهلــدوء إ، والــدعوة بتــهاقيت أعلــازمــة األالنتخابــات وا معاجلــة يفاحلكومــة  ســلوب ألاملوجَّــه
 .الستقطابسياسية شديدة التقلب واظروف  يف

 منظمــة الــدول   إىل، طلــب الــرئيس بريفــال  ٢٠١٠ديــسمرب /كــانون األول ١٤يف و  - ٥
ــيس       ــيني، حتــت ســلطة رئ ــن اخلــرباء التقن ــق م ــة إرســال فري ــة مراقبــ  األمريكي ــات ةبعث  االنتخاب

 املـسؤولية   ت قـد تولّـت     كانـ  يت، الـ  ةاملشتركة بـني منظمـة الـدول األمريكيـة واجلماعـة الكاريبيـ            
 ات للمـساعدة يف عمليـة التحقـق مـن االنتخابـ            وذلـك  هود مراقبـة االنتخابـات،    الرئيسية عن ج  
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ويف أعقــاب هــذا الطلــب، أعلــن    . لنتــائج األوليــة ا  املرفوعــة ضــد  القانونيــةطعــونوعمليــة ال
ــة  عــن ديــسمرب/كــانون األول ١٩يف  االنتخــايب املؤقــت اجمللــس ــائج النهائي  تــأخري يف نــشر النت

 يف   عنـها  نعـال اإل والـيت كـان مـن املقـرر          نـوفمرب، /رين الثـاين  تش ٢٨ يف    اليت جرت  لالنتخابات
 .اليوم التايل

ــة  وشـــــرع  - ٦ ــة الـــــدول األمريكيـــ ــة منظمـــ ــها يف يف ت بعثـــ ــانون األول ٣١عملـــ  /كـــ
أوصى التقريـر   قد  و. ٢٠١١يناير  /كانون الثاين  ١٣ يف    رمسياً ار تقريره صد، و ٢٠١٠ ديسمرب

ــبباســتبعاد  ــات األصــوات  أو ض احملاضــرع ــنبيان ــّد ال م ــهائي لألع ــه   و،صــوات الن ــه جــاء في أن
 .“ة الثانيـ  تبـة  املر يحتـل ل  سـيتغري  ة الثالثـ  تبـة  املرشـح يف املر    ركـز  هذه التوصية، فإن م    تفذُن إذا”

 املرشح الرئاسي الذي حيتل املرتبـة الثانيـة بـدال مـن سيليـستان،                مارتيلي سيصبح   هذا أن  ومعىن
 ٣ ٠٠٠و  سـوى حنـ    حيـث مل يفـصل بينـهما      يـة،    للغا اًر بينـهما كـان صـغري      قـدَّ امل رقن الفـ  أع  م

راميـة  لاة مـن التوصـيات والنتـائج        جمموعـ  تقرير منظمة الدول األمريكيـة أيـضا          وتضمن .صوت
 .حتسني اجلولة الثانية من االنتخاباتإىل 

ها تقريـر منظمـة الـدول األمريكيـة،         تـضمن ل اجمللس االنتخـايب املؤقـت النتـائج الـيت           وقبِ  - ٧
 إىلجل ؤأن اجلولــــة الثانيــــة مــــن االنتخابــــات ســــتُ    ينــــاير /ن الثــــاينكــــانو ٢٨ يفوأعلــــن 

فربايــر، أكــد اجمللــس االنتخــايب املؤقــت  / شــباط٣ يف  أييف وقــت الحــق،و. مــارس/آذار ٢٠
يـة  ؤدخـالل احلملـة امل    و. وىل األول والثـاين مـن اجلولـة األ        ين بـاملركز  مارتيليا و غمانيفوز   رمسياً

 تيهمـا  محل  شـن   علـى  ان الرئاسـيني وحثهمـ    ملرشـحيْ مـع ا   اخلـاص    ي ممثلـ  دثاحتجلولة الثانية،    ا ىلإ
 .التنافس الشريفبروح من التسامح و

 ة وســلمية هادئــاءجــوأيف مــارس /آذار ٢٠ يــوم األحــد  احلامســةةنيــاثولــة الوجــرت اجل  - ٨
فقـدان مـواد انتخابيـة غـري     ب كانت هناك بعض املخالفات البسيطة، وتتعلق أساساً     وقد  . عموماً

 يف وقــت متــأخر، ودفــع مقاطعــة الغــرب مراكــز اقتــراع يف ة فــتح عــدتــسبب يفا ممــحــساسة، 
 - وأ - تبـور ساعة واحـدة يف منطقـة      بـ  التـصويت     وقـت  متديـد   ىلإاجمللس االنتخايب املؤقت    ب

أفــراد متكّــن  املنــاطق وعلــىرتبطــة باالنتخابــات املعنــف ال أعمــال قتــصرتوا. ةضرياحلــ بــرانس
 عـن   بلـغ وأُ.  التصويت قـدماً    مبضي عملية  مسحمما   ، النظام باتب است منالبعثة يف معظم احلاالت     

 -  عــودة الــرئيس الــسابق جــان  أنيبــدوو.  يف حــادثني منفــصلني علــى األقــل شخــصنيمقتــل
. ذكر علـى التـصويت  مل يكن هلا تـأثري يُـ  مارس /آذار ١٨فريقيا يف أريستيد من جنوب  أبرتران  

مـارس، يف حـني    / آذار ٣١النتـائج األوليـة يف      عـن    علن اجمللس االنتخايب املؤقت   يومن املقرر أن    
  .أبريل/نيسان ١٦ يوم هاعلن عنُيالنتائج النهائية سأن 
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  األمن    
قالقـل  أحـداث   بوقـوع   ر  تنـذ  ها ولكنـ  ظلت احلالة األمنية العامة يف هاييت هادئة عموماً         - ٩
مقــاطعيت  ظـاهرات عامـة عنيفـة يف   مت حـدث ، ٢٠١٠نـوفمرب  /تـشرين الثـاين  فـي  ف. اًليـ فـة حم يعن

 بأن البعثة قد تكون مسؤولة عـن تفـشي        السائد عتقادال ا ئياً جز سببها، وكان   وسطالشمال وال 
 مركبـات   ريدمتـ  أو   الفتبـإ  مجاعـات مـسلحة      ، قامـت  خـالل هـذه املظـاهرات     و. وباء الكولريا 

 ةبـد مـن نقـل عـد        ونتيجـة لـذلك، كـان ال      . ألمم املتحدة ومبانيهـا يف كـاب هايتيـان وهيـنش          ل
هبـت بعـض املـساعدات      ، ونُ  إىل أماكن أخرى    يف كاب هايتيان    يعملون ألمم املتحدة ل موظفني

 .عن آخرهربنامج األغذية العاملي لحرق مستودع أُاإلنسانية و

قاطعــة  ميفة شرتــنبعثــة املللة ابعــأن قــوات حفــظ الــسالم التبــ العــام قــادتعاالوقــد أثــر   - ١٠
. لبعثــةاة مسعــ علــى اًي ســلباًريأثتــكــولريا  الءاا كانــت هــي املــسؤولة عــن انتــشار وبــ رمبــ الوســط
 حتقيقـات    يف إجـراء   أيـضا  تشرعا و هبعثة املمارسات الصحية يف مجيع مرافق     الاستعرضت   وقد

. ءاوبــــظهــــر حــــىت اآلن أي ســــبب دقيــــق لتفــــشي ال مل ُت وهــــي التحقيقــــات الــــيتداخليــــة،
 وتقــدمي تقريــر األمــر يف  جلنــة مــستقلة مــن اخلــرباء للتحقيــق، عينــُتينــاير/الثــاين كــانون ٦ يفو
 وقـد سـافر هـؤالء اخلـرباء         .ءاوب ال  تفشي  مصدر ا يتضمنه يف مجلة م  يتضمن  وحكومة هاييت    يلّإ

ــني      ــا ب ــرة م ــاييت خــالل الفت ــر      / آذار٩ و ٧إىل ه ــدمي تقري ــزامهم تق ــن اعت ــوا ع ــارس، وأعرب م
 .أبريل/توصلوا إليه من نتائج يف نيسان عما

 ة عـد  عمليـاً حشد مـن النـاس     غلقأ،  ديسمرب/ األول كانون ١٠ و   ٧بني  ويف الفترة ما      - ١١
 علــى اإلعــالن عــن النتــائج األوليــة للجولــة األوىل مــن   الــبالد رداًن مــرقــةفمت أحنــاء  يفبلــدات

  علـى وجـه التحديـد،      تنيستهدفاجلهتني املـ   مهابعثة واجملتمع الدويل    الكن  تن مل   ولئ. االنتخابات
نت أيـضا   شُـ و. راضـر ة أخـرى بأ   مركبـ  ٥٠أصيبت  لبعثة و ل مركبات   ٨ ما ال يقل عن      فقد ُدمر 

عـالوة علـى ذلـك،    و. ا وممتلكـات خاصـة ومبـان حكوميـة    يهـ انبهجمات علـى أفـراد البعثـة وم       
 الـــشرطة  مـــن أســـلحة ناريـــةةرقت عـــد وُســـزب إينيـــتاملقر الرئيـــسي حلـــبـــحلقـــت أضـــرار 

ــة ــرة، قُ و.  كــاي يلاهلايتيــة يف الوطني  بيصــأُني و هــايتي٤تــل مــا ال يقــل عــن  خــالل هــذه الفت
 .ينخرآ شخصاً ٢٠

ن بـشكل عـام منـذ وقـوع     لي للشرطة الوطنية اهلايتيـة قـد حتـسَّ        عميف حني أن األداء ال    و  - ١٢
ط ابـ ترفـإن ا ، ٢٠١٠نـوفمرب  /تـشرين الثـاين     اليت جـرت يف    نتخاباتالسيما خالل ا   الزلزال، ال 

ف والـسطو   اطـ تخالباملخـدرات وا  ار  جتـ اال اجلرمية املنظمـة، مبـا يف ذلـك          بأوساطبعض الضباط   
 من ضـباط الـشرطة،      ١٣تل  ، قُ ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين منذ  و.  للقلق  ال يزال سبباً   ،املسلح
نس ابــر - أو - تيف بــورو عــالوة علــى ذلــك،  و. ينــاير/كــانون الثــاين  ٢٧ يف  منــهماثنــان
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الـشرطة الوطنيـة   مـن ضـباط   قـل  ى األلـ ع ابطا ضـ ١٥علـى  ن  ون مـسلح  و جمرمـ  ى اعتد ،وحدها
  .اتعتداء هذه االوراء يقيقاحل الدافع  بعدضحيت ملو.  جبروحوهمباوأصاهلايتية 
 عباصاملـ  يف هـاييت بـسبب   شكل حتـدياً يـ  البيانات املوثـوق هبـا   ل على واحلصزال  يال  و  - ١٣
بعثـة  الحـصاءات الـيت مجعتـها        اإل غـري أن  .  اإلبـالغ عـن اجلـرائم      ةلـ ق يف مجع البيانـات و     ملصادفةا

ــشري ــادة مطــردة  ت ــرة مــن عــام   يف اجلــرائم اخلطــرية إىل وجــود زي ــام ٢٠٠٩  خــالل الفت  إىل ع
عنــها، يبلَّــغ  مــالّقزال جرميــة يــي ال ذاالغتــصاب، الــويــشكل .  العمــدالقتــلهــا ، مبــا في٢٠١٠
وعـالوة علـى ذلـك،    . الغ قلـق بـ  ي، مـصدر بـه   املتعلقـة ي تتقلب اإلحصاءاتذف، ال اطتخواال
أنــه ر البعثــة  يف أعقــاب الزلــزال، تقــدِّ الــذين فــروا٥ ٦٠٠ البــالغ عــددهم  الــسجناء بــنيمــنو
 . حىت اآلنمنهم يف املائة ٨  نسبةسوىُيعد اعتقال  مل

. نسابـر  - أو - ت بـور مـن ت زيـادة يف أنـشطة العـصابات يف املنـاطق الفقـرية      وحـدث   - ١٤
املنطقـة، الـيت تعـززت       يف هـذه      املخـدرات  مقابـل  األسـلحة  يف جتـارة     ونيايتاهلـ  ونرماجملنشط  وي

 الكوكـايني    مـادة   نـسبة كـبرية مـن      رُّمتـ و.  المـتالك أسـلحة    ونسعيـ د سجناء فارين     وجو بسبب
،  هـاييت  عـرب  يـة نـسبياً   ىل الواليـات املتحـدة وأوروبـا حبرِّ       إ نقولـة ملاالقادمة مـن أمريكـا اجلنوبيـة و       

ــث ــستطيع حي ــا     ي ــسهل اختراقه ــيت ي ــابط  و جتــار املخــدرات اســتغالل احلــدود ال اســتخدام مه
ومثـة عامـل آخـر      . اصة قبالة سواحل اجلزيرة   اخلعة والقوارب والغواصات    شرواملالطائرات غري   

ــضوا  ٧٠٠دة مــا ال يقــل عــن  اعــإ مــن عوامــل زعزعــة االســتقرار وهــو    مــواطن إىل هــاييت، ق
ني يف أنـشطة   لعاضـ  وانكـا  غريهـم    ٥٠ ومـا ال يقـل عـن         ،عقوبات جنائية يف الواليـات املتحـدة      
 .إجرامية يف اجلمهورية الدومينيكية

 داخـل املنـاطق      هي تلـك الـيت تعـيش        للخطر  من غريها  عرضة أكثر املوظلت اجملتمعات     - ١٥
 تتـاح هلـا      الـيت ال   ة الغـرب، مبـا يف ذلـك خميمـات املـشردين داخليـاً             مقاطعـ املكتظة بالـسكان يف     

ن وستخدم الـسجناء اهلـارب    ويـ .  إنفاذ القـانون   ئراودلجوء إىل    ل ة حمدودة أو متقطع   اتإمكاني إال
 هــاوبالتـايل، يبـدو أن اجلرميـة، مبـا في    . م قاعــدة هلـ لمـشردين داخليـاً  ل خميمـات  ةدوالعـصابات عـ  

يف و.  زادت يف املخيمــــاتي، قــــد اجلنــــسالتحيــــزالعنــــف اجلنــــسي والعنــــف القــــائم علــــى  
لشرطة الوطنية اهلايتيـة، وهـي وحـدة متخصـصة          لتابع ل  ا ينصراقال  محاية  لواء دفاأ،  ٢٠١٠ عام
 األطفـال مـن بـني      ٢ ٥٠٩  بـأن   ضـد األطفـال،     املرتكـب  عنـف  حلـاالت ال   صديلتى ا لعبة  مدرَّ

ة واملطــار  ـش احلدوديــ ـ عنــد نقــاط التفتيــ  ــهم فحــص  الــذين جــرى  ١١ ٧٧٤ البــالغ عــددهم 
 الطفـ  ٤٥٩ بـّين أن  وقـد ت  .  مستند قانوين   أي دونب ينفراس كانوا م  نس،ابر - أو - بورت يف

 . بالبشرالجتارا ضحايا آخرين هم من
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   والتنميةات على صعيد الشؤون اإلنسانية واإلنعاشدجتسآخر امل  -ثالثا   
 نمــوســنة أزمــات متعــددة،  انــت  ك٢٠١٠ ســنةفتــرة طويلــة أن لن وهلــايتيســيتذكَّر ا  - ١٦

 قريبـا   تومـاس إعـصار    وررومـ   نتيجـة لـه؛     مليـون شـخص    ٢,٣الزلزال ونـزوح    : ضمنها ما يلي  
ــبالد   ــن ال ــاء الكــولريا وتفــشي ؛ جــدا م ــدان و؛وب ــس اع ــم االســتقرار ال ــصلة عباصياسي وامل  املت

علـى  ت  ظمـ ُناالسـتجابة الـيت       عمليـات  وكانت استجابة األمم املتحدة مـن أكـرب       . باالنتخابات
 يـة غذ األحيـث قُـدمت هلـم      مليـون شـخص      ١,٥ا يقرب من    مل املأوى   أُتيح،  وعموماً. قاإلطال

 أو  مـراض حتـدث هنـاك حـاالت كـربى لتفـشي األ          ومل  واملياه النظيفة والرعايـة الطبيـة بانتظـام،         
هـود  اجل  يف فريـق األمـم املتحـدة القطـري        وقد ركـز  .  الزلزال  من العنف بني السكان املتضررين   

 اإلنــسانية واإلنعــاش، مبــا يف ذلــك عــودة املــشردين  مــسائل اإلغاثــةاملتواصــلة الــيت يبــذهلا علــى  
ــاً ــداخلي ــاكن أخــرى  أو توطين ــل، واهم يف أم ــار  آلصديت ــولريا  و ،موســم األعاصــري ث ــاء الك وب

 والعنـف القـائم علـى       ،خاطر واحلد من الكوارث   امل ة وختفيف حد  ،) أدناه  اخلامس فرعال انظر(
 .ي اجلنسالتحيز

 إىل غايــةملنظمــة الدوليــة للــهجرة، كــان هنــاك     ا  صــدر عــن  ألحــدث تقريــر وفقــاًو  - ١٧
ــ ُيعـــددمـــارس /آذار  عـــشوائية ة مـــستوطن١ ٠٦١  شـــخص يعيـــشون يف٦٨٠ ٠٠٠ ـقـــدر بـ
 ي األقـــصى الـــذي ُســـجل يف  ريقـــدالت العـــددل أقـــل مـــن نـــصف   ميثـــ اهـــو مـــ مـــة، وومنظَّ
 علـى أن عـددا مـن ضـحايا          يـلٌ هذا االجتـاه دل   و.  مليون شخص  ١,٥والبالغ   ٢٠١٠ يوليه/متوز

 هــذه الفئــة مــن الــسكان   تظــلومــع ذلــك،. خيمــاتامللعــيش يف ا  عــن بــدائلواالزلــزال وجــد
ن غــري رمسيــة، ممــا جيعــل  اطياســت خميمــات ومواقــع إىل ثــةالث وة ثانيــحيــث ســترحل مــرة ةلــتنقِّم
 .دقة على وجه الحصاءاتإلت وامن التنقالالصعب للغاية التحقق  من

 ارتفـع بـسرعة    وقـد .، انتشر وباء الكـولريا يف هـاييت       ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول يف  و  - ١٨
 ممارســات الــصرف الــصحي رداءةو يـة مــصادر امليــاه ا محعــدم ءاجــر  اإلصــابة بــهعـدد حــاالت 

األمـم  ونت الـسلطات اهلايتيـة    وشـ .صحية، والفيـضانات، واخلـوف وتنقـل الـسكان        والنظافة الـ  
.  عـدد الوفيـات    د مـن  حلـ ، مما ساعد علـى ا     له صديتلسريعة ل محلة  ن  واملتحدة والشركاء الدولي  

ــات  خنفــضاو ــدل الوفي ــسبة  جــراء اإلصــابة  مع ــن ن ــة يف ٢,٤ م ــاين  يف املائ ــشرين الث ــوفمرب /ت ن
ة  حالـ  ٢٥٢ ٦٤٠ بلغ عن أُ  حيث ،٢٠١١مارس  /آذار ١ حىت يف املائة    ١,٨  نسبة إىل ٢٠١٠
 .وفاةحالة  ٤ ٦٧٢ إصابة و

 ةري كــثةملــاعأيــدي   تقتــضيمــشاريعيف  شــخص ٤٠٠ ٠٠٠ ن مــ أكثــرمت توظيــفو  - ١٩
 كجـزء مـن جهـد مـشترك     ،٢٠١٠نـوفمرب   /تشرين الثـاين  وفرباير  /شباطبني  للغاية يف الفترة ما     

 ةتـضرر مـع بـني هـدم املنـازل امل        جت  يتزالـة األنقـاض، الـ      مـشاريع إ   تواصـل تكما  . لألمم املتحدة 
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ى لـ عوسـاعدت هـذه املـشاريع       .  فرص العمل يف اجملتمعات احملليـة املتـضررة مـن الزلـزال            إجيادو
ــازحني إىل   ــتــسهيل عــودة الن ــد. هم األصــليةئاأحي ــع وعن ــةت، متــ٢٠١١  عــاممطل ــسبة إزال   ن

  مــرتل،٤٠٠ ٠٠٠ تقيــيم أكثــر مــن لبفــضو.  النامجــة عــن الزلــزالنقــاضاملائــة مــن األ يف ٢٠
 يـيم قعمليـة الت  املائة من املنازل اليت تضررت من جراء الزلزال ل         يف ٩٠ خضعت حىت اآلن نسبة   

ــياهل ــل، . يكل ــامج أ  ووباملث ــن برن ــزال   ل وســعكجــزء م ــاطر ال ــن خم ــأكزل، لحــد م ــامج لم  برن
 سعىتـ و. نسابـر  - أو -  بـورت يفتقسيم املناطق الزلزالية الكلي عملية املتحدة اإلمنائي   األمم

 نظـام   استحداث هبدف    وذلك خاطر الزالزل احملتملة،  مبهذه الدراسة إىل تقييم العوامل املتصلة       
  . كارثة الزلزال آثارللتخفيف من

ــاداتوقــد بــدأت ال  - ٢٠ ــة   يف احلاصــلةزي ــ أســعار الوقــود واملــواد الغذائي ــة ت ر علــى ثِّؤالعاملي
.  األخـرى سعار املـواد الغذائيـة املـستوردة واملنتجـات     ارتفاع واضح يف أحيث حدثاهلايتيني،  

ش الـسوي  يالعـ مـن و علـى األ  خماطر  ستكون لهك ذلنفإ ارتفاع األسعار دون رادع،    ظلإذا  و
 لتخفيف مـن  كفيلة با لا لتحديد التدابري العالجية     عمل األمم املتحدة واحلكومة معاً    وت. يف البالد 

لتغذيـة التكميليـة لألطفـال والنـساء احلوامـل،          للة   بـرامج شـام    بوسائل منـها   هذه املخاطر،    حدة
  الــسيولةوطين التغذيــة املدرســية، وتكثيــفالــربنــامج ال تقــدمي الــدعم ملراكــز التغذيــة وةواصــلوم

ــة ــربامج ال املتاحــةالنقدي ــوفري البــذور واألدوات الالزمــة ل قــسائم التغذيــة، وتوظيــف ل ــأ وت  نيمت
  .احلصاد القادم

  
  م املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييتأنشطة بعثة األم  -رابعا   

  النتخايبا معدال    
بالتعــاون الوثيــق مــع أصــحاب املــصلحة  وبعثــة األمــم املتحــدة، وفقــا لواليتــها  قامــت   - ٢١

 للعمليـة االنتخابيـة      املقـدَّم  ق الدعم الدويل  ينسبت مبا يف ذلك منظمة الدول األمريكية،        ،اآلخرين
لنــاخبني اتــسجيل ل مركــز ١ ٥٠٠ قامــةنتخــايب املؤقــت إلين إىل اجمللــس االتقوتقــدمي الــدعم الــ

قامـت   هـاييت العـشر، و     تاطعـ امق يف    مـستكَملة  نـاخبني  وزعت البعثـة أيـضا قـوائم      و. يندرشامل
 البـالغ   مراكـز االقتـراع  يف احلـساسة وغـري احلـساسة        يـة نتخابالااسـترجاع مجيـع املـواد       وتسليم  ب

 ةمتكاملـ  طنيـة اهلايتيـة خطـة أمنيـة انتخابيـة         بالتنـسيق مـع الـشرطة الو      أعّدت  ، و ١ ٥٠٠ عددها
ــ ــات مــشاركة   . اهتذونفّ ــة األوىل مــن االنتخاب   للــسباق الرئاســي،  مرشــحا١٩ًوشــهدت اجلول
ــشاغرة  مرشــحا٩٥ً و ــشغل املقاعــد ال ـــ ل ــشيوخ ١١  ال ــشغل  مرشــحا٨١٤ً و ، يف جملــس ال  ل
 .جملس النوابيف  ٩٩ ة الـشاغرالقاعد امل
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 العنــف واملــشاكل ى أد فقــداجمللــس االنتخــايب املؤقــت،  مــن مــستمدةوفقــا لبيانــاتو  - ٢٢
البـالغ   من مراكز االقتـراع  ٩٧ يف بيانات األصواتاألمنية خالل االنتخابات إىل عدم استرداد  

بعثـات  واجمللـس االنتخـايب املؤقـت    وبعثـة  ال توعقب اجلولة األوىل، استعرضـ . ١ ٥٠٠عددها  
 السياسية األحـداث الـيت وقعـت يـوم االنتخابـات بغيـة           األحزابكذا  املراقبة الدولية والوطنية و   

لتزم اجمللس االنتخايب املؤقت بتنفيـذ أكـرب عـدد           وا .ة الثاني لةوحتديد التدابري الالزمة لتحسني اجل    
 اسـتبدال مـوظفي   اهكـان مـن بينـ    و. ممكن من هذه التـدابري قبـل اجلولـة الثانيـة مـن االنتخابـات              

 ملـساعدة    أخـرى  ، فضال عـن اختـاذ تـدابري       نيف أو احتيايل   سلوك ع   أي  يف لعنياالضاالنتخابات  
ا غـ لمبوقـدمت جهـات ماحنـة دوليـة         . م مراكز التصويت املخصصة هلـ     على  يف التعرف  الناخبني
  البالغـــةيزانيــة االنتخابيـــة املتفــق عليهـــا  امل يف  مـــسامهة منـــها مليــون دوالر ٢,٤ ا قـــدرهإضــافي 
 .ات هذه التحسين بإجراءمليون دوالر للسماح ٢٨,٩

ــدوال  و  - ٢٣ ــايب املؤقــــت جــ ــنــــشر اجمللــــس االنتخــ ــاً زمنيــ ــداً انتخابيــ ــ اً جديــ ــومددحيــ   يــ
ويف الوقـت   .  للجولة الثانية مـن االنتخابـات، وفقـا لقـانون االنتخابـات            موعداًمارس  /آذار ٢٠
ــ ــة،     ال ته، استعرضــذات ــة اهلايتي ــشرطة الوطني ــع ال ــاون م ــة، بالتع ــات األمناألبعث ــةولوي  ملراكــز ي

وشـهدت اجلولـة الثانيـة مـشاركة        .  خالل اجلولة األوىل    اليت وقعت   ضوء األحداث  االقتراع يف 
مـن  زال  يـ   اليت ال  الستةمقاعد جملس الشيوخ    شغل   مرشحا ل  ١٤  و ن للسباق الرئاسي،  مرشحْي

 يف اجلولــة حــسمجملــس النــواب الــيت مل ُتيف  ٧١ ـلمقاعــد الــل ا مرشــح١٤٢ ؤهــا، و ملتعنياملــ
  . حزبا سياسيا١٨لة الثانية ما جمموعه  اجلو يفشاركقد و. وىلاأل
  

  العنصر العسكري
 واصل العنصر العسكري للبعثة تقدمي الدعم األساسـي جلهـود اإلنعـاش خـالل الفتـرة                  - ٢٤

 آمنـة   أوضـاع تـوفري    )أ (: عمله على ثالثة جماالت ذات أولوية هي       ز يف  ورك .املشمولة بالتقرير 
 والفئـات الـضعيفة، ومـن ضـمنها النـساء           خليـاً ومستقرة، خاصة مـن خـالل محايـة املـشردين دا          

 ومشـل ذلـك     ومواجهة الكوارث الطبيعيـة،    )ب(؛   واجملتمعات احمللية اليت تستضيفهم    واألطفال،
، مـارس /آذار ١٦ويف . وتـوفري الـدعم لالنتخابـات    )ج( القيام بتداريب ومتارين مـع الـشركاء؛   

ــ ـــ  ١ ٧٢٧شر ُن ــراد العــسكريني، مــن بــني ال ــذين أذن ب ا٢ ٠٠٠  مــن األف م نــشرهإلضــافيني ال
 هندسـية مـن إندونيـسيا    ةتوقـع أن تنتـشر سـري   من امل  و .)٢٠١٠ (١٩٠٨ هقراريف  األمن   جملس

 .ا العامذ هيف ص موظفون طبيون من األرجنتنينتشريو

 آمنـة ومـستقرة،     أوضـاع  احلفـاظ علـى      يف ة كـبري  مسامهةوسامهت زيادة عدد القوات       - ٢٥
 صرنـ ع دةازيـ  ال  هـذه  دتزوعلـى وجـه اخلـصوص،       و. الزلـزال عاش هـاييت بعـد      تان  يف توساعد

 مـع قـدر أكـرب مـن         ةائلـ اهل ة القدرة علـى دعـم جهـود اإلغاثـة الطارئـ            من زيدمبالبعثة العسكري   
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ندســية اهلوحــدات العــززت و.  مــدة أطــول الــيت تــستغرق والتعامــل مــع فتــرات األزمــة،األمــن
 مبا يف ذلـك هتيئـة       ،ة اإلعمار واإلغاثة  دعم عمليات إعاد  ى  لعضافية قدرة العنصر العسكري     اإل

ــرق     ــولريا وحتــسني ط ــالج الك ــز ع ــدخولاألراضــي ملراك ــعا ال ال ــري   ةم ــاض وتطه ــة األنق  وإزال
 .املياه قنوات

 األمــن واالســتقرار بالتعــاون مــع  إحــاللوواصــل العنــصر العــسكري إجــراء عمليــات    - ٢٦
  خميمـاً  ٨٦٣ ايل حـو   يف يـة أهليـات   الشرطة الوطنية اهلايتية وشـرطة األمـم املتحـدة، وتـوفري دور           

.  األكثـر عرضـة للخطـر      يت تعتـرب  ، مبـا يف ذلـك تلـك الـ         هـا وخارج نسابر - أو - داخل بورت 
املتحـدة   األمـم   البعثـة األخـرى وشـركاء      صـر ناعكما عمل العنصر العسكري بشكل وثيق مـع         

وة علـى   وعـال .  ولوجـسيت واسـع النطـاق للعمليـة االنتخابيـة          وحكومة هـاييت لتـوفري دعـم أمـين        
 اهلجرة واجلمارك والشرطة الوطنيـة اهلايتيـة وشـرطة          ضباط مع ،ع العنصر العسكري  ذلك، وسّ 

 الـدوريات الربيـة      مـن  زيـد م دعمه ألنشطة إدارة حدود الدولة من خـالل           نطاق األمم املتحدة، 
  .والبحرية واملراقبة اجلوية

  
  عنصر الشرطة

راميـة إىل تنفيـذ خطـة إصـالح الـشرطة           واصلت البعثة منذ تقريـري األخـري جهودهـا ال           - ٢٧
ــة ــة اهلايتيــ ــرةالوطنيــ ــ. ٢٠١١-٢٠٠٦  للفتــ ــبتمرب /أيلــــول ٢ي ففــ ــوجل ا، بــــدأ٢٠١٠ســ  فــ

 امـرأة،   ٦٤ بينـهم    اًجمنـد  ٩١٣م   يض يالذالوطنية اهلايتية،   طالب الشرطة    والعشرون من  الثاين
لني  املـــسجَّاألفـــرادمـــن بـــني  مجيـــع الطـــالب، وفـــرزوقـــد مت . تدريباتـــه يف أكادمييـــة الـــشرطة

فــض بعــض الطــالب ألســباب وُر.  امــرأة٥٨بينــهم فــرداً  ٨٧٩  اســُتبقي،٩١٣ عــددهم غلبــاال
ة، ضرينس احلـ ابـر  - أو -  شرطة يف منطقة بورت   ن ضباطَ و اخلرجي  وسيعمل .ةتأديبي صحية أو 

باإلضـافة  و. وحـدة مكافحـة املخـدرات     وسجون والـشرطة البحريـة      دائرة الـ  وكذلك مع إدارة    
 متخصـصة   اتالـشرطة الوطنيـة اهلايتيـة يف تـدريب        مـن   بط  ا ضـ  ٨٠٠رك أكثـر مـن      إىل ذلك، شا  

 .السيطرة على احلشود والعدالةو، املباشرةماية احلذات صلة بأنشطة احلدود، و

 اســترداد قاعــدة ظلــت تقتــصر علــى منــذ وقــوع الزلــزال، والفــرزوقــد توقفــت عمليــة   - ٢٨
 فيهـا   نـشأة املـشتركة الـيت ستوضـع       امل حتديـد    وعالوة على ذلك، مل يتم بعـد      . اتلفاملالبيانات و 

 غـري  .تأخري إعادة إطـالق العمليـة  مما زاد يف ،  معاشرطة األمم املتحدة والشرطة الوطنية اهلايتية     
لى املفتش العـام قبـل   عت ُعرض ةيقض ٣ ٥٨٥ا متابعة ولص الشرطة الوطنية اهلايتية وا    يق حمقِّ أن

لـشرطة  لهلا جهات ماحنة لبناء مكاتـب   متّواعو مشر تنفيذ اثنني وعشرينوجيري .وقوع الزلزال 
نس، ابـر  - أو - ل بنـاء مقـر الـشرطة الوطنيـة اهلايتيـة اجلديـدة يف بـورت       تـشم الوطنية اهلايتيـة،   

نـوب  واجل  مقـاطعيت الغـرب     الرئيـسية املتـضررة مـن الزلـزال يف          الـشرطة  وإعادة بنـاء مفوضـيات    
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ــريبال ــستودع مركــزي غ ــشاء م ــةتوســعو ،، وإن ــر     أكادميي ــاء مق ــادة بن ــدة، وإع ــشرطة اجلدي ة ال
 .املفتشية العامة

ــسمرب /كــانون األول يف تكتملوســ  - ٢٩ ــة  دي ــة اهلايتي ــشرطة الوطني ــرةخطــة إصــالح ال   للفت
 هقـرار يف   األمـن   جملـس  ها، وأيـد  ٢٠٠٦  عـام   حكومـة هـاييت يف     ا اعتمدهت يتلا ٢٠١١-٢٠٠٦
تقيـيم  إجـراء    ٢٠١١  عام عدطالق هذه اخلطة لفترة ما ب     إعادة  إتطلب  توس). ٢٠٠٦ (١٧٠٢
وكـذا   اخلطـة األوليـة،       إطـار   يف  املنفـذة  ميـع األنـشطة   جل ، مـع الـشرطة الوطنيـة اهلايتيـة        ،مشترك
فـضَّل أن   ومـن امل  .  اآلخـرين   مناقشات مع احلكومة املنتخبـة حـديثا والـشركاء الرئيـسيني           إجراء
، كمـا كـان احلـال مـع         تأييد من جملـس األمـن     اللة، عند اكتماهلا،    ستكمصالح امل اإل خطة تلقى

  .اخلطة احلالية
  

  محاية الفئات الضعيفة    
خالل الفترة املشمولة بالتقرير، اخنفض عدد األشـخاص الـذين يعيـشون يف املخيمـات                 - ٣٠

إال أن خروج مئات اآلالف مـن       .  شخص ٦٨٠ ٠٠٠ مليون شخص إىل حوايل      ١,٥من حنو   
 كــبريا قــد طــرأ علــى الظــروف  تلــك املخيمــات ال يعــين بــأي شــكل مــن األشــكال أن حتــسنا   

ــسائدة فيهــا   ــة األساســية ال ــصادية واالجتماعي ــسكان   . االقت ــل االجتاهــات يف حتركــات ال فتحلي
يــزال جاريــا، غــري أن املعلومــات األوليــة املتــوافرة تــشري إىل أن بعــض األشــخاص قــد عــادوا  ال

 رمسيـة مـستحدثة   أدراجهم إىل جمتمعات األحياء الفقرية فيمـا انتقـل آخـرون إىل جمتمعـات غـري       
 بــرانس حيــث ختتلــف الظــروف قلــيال عــن مثيالهتــا يف املخيمــات، -  أو- يف ضـواحي بــورت 

وتواصـلت خــالل الفتـرة املـشمولة بــالتقرير    . إهنـا يف بعـض احلــاالت قـد تكـون أســوأ منـها      بـل 
ويف هـذا الـصدد،     . ٢٠١٠مـارس   /أو الطرد من املخيمات اليت بدأت يف آذار       ‘ اإلخالء’عملية  
  . تقدمأي ال عجز احلكومة عن اختاذ القرارات ميثّل عقبة رئيسية تعطل إحراز ال يز
 خـالل الفتـرة     والعنف القـائم علـى التحيـز اجلنـسي        واستمرت حوادث العنف اجلنسي       - ٣١

فعلى غرار ما وقع يف املاضي، شكّل ضـعف قـدرات وأداء الـشرطة الوطنيـة           . املشمولة بالتقرير 
 هلــذه  الدولــةتــصدي يف البلــد قيــودا شــديدة للغايــة حــّدت مــن      اهلايتيــة والــسلطة القــضائية  

وكإجراء وقائي، قامت البعثة مـرارا وتكـرارا مبراجعـة دوريـات املراقبـة الـيت تنفّـذها                  . احلوادث
شــرطتها وأفرادهــا العــسكريون لكــي تــشمل املنــاطق الــيت يبــدو أن حــوادث العنــف اجلنــسي      

وبـدأت شـرطة األمـم املتحـدة     . ر انتـشارا فيهـا   هـي األكثـ    والعنف القـائم علـى التحيـز اجلنـسي        
وتلــك أيــضا مــشروعا يرمــي إىل تعزيــز وحــدات متخصــصة معنيــة مبكافحــة اجلــرائم اجلنــسية     

 داخـل الـشرطة الوطنيـة اهلايتيـة، وتعزيـز تنـسيق أعمـال مـوظفي         املرتكبة بدافع التحيـز اجلنـسي   
ــة    ــة اهلايتي ــة األمــم  . الــشؤون اجلنــسانية وشــؤون املــرأة يف الــشرطة الوطني ــة وهيئ ونظمــت البعث
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ربني ركّــزت علــى اآلليــات  دورة تدريبيــة للمــدِّللمــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأةاملتحــدة 
 إىل الــدوائر والعنــف القــائم علــى التحيــز اجلنــسياملتعلقــة بإحالــة النــاجني مــن العنــف اجلنــسي 

ــسي    ــانوين والنف ــدعم الق ــدمي ال ــة بتق ــاعي- املعني ــدة   والطــيب، وذ االجتم ــك لفائ  ضــابطا ٤٩ل
كـانوا  )  ضـباط مـن الـشرطة الوطنيـة اهلايتيـة          ٥ ضابطا منهم مـن شـرطة األمـم املتحـدة و           ٤٤(

  . يضطلعون بتنفيذ دوريات أمنية يف خميمات املشردين داخليا
وخالل الفترة املـشمولة بـالتقرير، حافظـت وحـدة خميمـات املـشردين داخليـا ووحـدة                    - ٣٢

، علــى ٢٠١٠يوليــه /ان لــشرطة األمــم املتحــدة، واملُنــشأتان يف متــوز الــشؤون اجلنــسانية التابعتــ
حـضورمها الـدائم يف سـبعة خميمـات للمــشردين داخليـا يف العاصـمة وواصـلتا القيـام بــدوريات         

.  خميمـــا إضـــافيا ويف الـــضواحي األقـــرب إىل تلـــك املنـــاطق ٧٠مراقبـــة يف منـــاطق معينـــة ويف 
احملليــة، وثّقــت وحــدة خميمــات املــشردين داخليــا وبالتمــاس هنــج قــائم علــى خفــارة اجملتمعــات 

بيد أن عدم مـشاركة الـشرطة الوطنيـة اهلايتيـة يف            . عملها مع جلان املخيمات والسكان احملليني     
القيام مبهام دوريات املراقبة واحلماية نظرا حملدوديـة قـدراهتا حـال دون إحـداث التـأثري الكامـل                   

مــم املتحــدة للطفولــة ووحــدة املــشردين داخليــا  ويــّسرت منظمــة األ. املتــوخى مــن هــذا النــهج
ــة      ــام ســرية محاي ــم املتحــدة قي ــشرطة األم ــة ل ــة   القاصــرينالتابع ــة اهلايتي ــشرطة الوطني ــة لل  التابع

وعـالوة  .  شـخص  ٢٣٦ ٠٠٠ مشلت أكثر مـن       حيث  من املخيمات  ١٠٢بدوريات مراقبة يف    
مها الغـرض اسـتخد    خميمـات    ٣على ذلك، أنشأت شـرطة األمـم املتحـدة حاويـات جـاهزة يف               

  . مراكَز شرطة مؤقتة
 أمـن  ترمـي إىل تعزيـز     عمليـة ، وضعت األمم املتحـدة خطـة        ٢٠١٠أغسطس  /ويف آب   - ٣٣

 يف خميمات املشردين داخليا، بأن كفلـت زيـادة انتظـام عمليـات رصـد حـوادث العنـف              النساء
حالـة للنـاجني    ومجع املعلومات عنها ووضـع نظـام إ  والعنف القائم على التحيز اجلنسي    اجلنسي  

وباإلضافة إىل ذلـك، بـدأت البعثـة    . والعنف القائم على التحيز اجلنسي العنف اجلنسي   هذا من
 والعنف القائم على التحيز اجلنـسي     إجراء حتليل منتظم للمعلومات عن حاالت العنف اجلنسي         

خميمـات   التقـارير الـواردة عـن حـوادث العنـف يف             واملذكورة يف اليت يتم اإلبالغ عنها للشرطة      
املشردين داخليا، وباالستعانة باملنظمات غـري احلكوميـة واملنظمـات النـسائية العاملـة يف امليـدان          

وقد جرى أيضا تقدمي الدعم التقين لنظام مجع البيانـات الـذي وضـعه              . يف مجع املعلومات عنها   
 ثالثيـة    ضـد املـرأة، وهـي آليـة تنـسيق           املرتكبـة خصيـصا     العنف  أشكال املنتدى الوطين ملكافحة  

ــع املـــدين و  ــة واجملتمـ ــةبعـــض تـــضم احلكومـ ــات الدوليـ ــتظم  . املنظمـ ــام منـ ــشاء نظـ ــد أن إنـ بيـ
   .موثوقية جلمع البيانات ميكن أن يستخدمه اجلميع، ال يزال حتديا ماثال وذي
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وأطلقت البعثة أيضا محلـة ترمـي إىل تثبـيط أعمـال العنـف اجلنـسي وتقـدمي املعلومـات                      - ٣٤
ــضحايا العنــف اجلنــسي   ــسي  ول ــز اجلن ــائم علــى التحي ــدين  العنــف الق ــة واملعت  واجملتمعــات احمللي

والعنـف  ويتمثل اهلدف من ذلك عموما يف كفالة تلقي الناجني مـن العنـف اجلنـسي                . احملتملني
االجتماعيـة وحـصوهلم علـى       - العـالَج الطـيب واملـساعدة النفـسية          القائم علـى التحيـز اجلنـسي      

  . املعلومات القانونية
  

   اجملتمعي العنف احلد من    
 اجملتمعــي مــشروعا يف جمــال احلــد مــن العنــف ٩٩ مــن أصــل ٩٤أكملــت البعثــة إجنــاز   - ٣٥

.  مليـون دوالر   ١٤كانت قد بدأهتا يف أعقاب الزلزال الذي وقع يف البلد، بقيمة إمجالية بلغت              
تركز مايو حيث سـ   / أيار ٣١ شهرا حبلول    ١٢ تنفيذ املشاريع اخلمسة املتبقية ومدهتا       وسيكتمل

علــى تــدريب الــشباب املعــرض للخطــر علــى تعلــم املهــارات املهنيــة وتعزيــز قــدرة املــرأة علــى    
 االجتمــاعي للفئــات الــضعيفة مــن - مباشــرة األعمــال احلــرة وتــوفري الــدعم الــصحي والنفــسي

يف وســان مــارك  يومشلــت األعمــال املنجــزة يف كــاب هايتيــان وغونــا     . األطفــال والــشباب 
ــرا   ــسييه وغ ــان وغري ــواف ويف   وليوغ ــويت غ ــواف وب ــة ن غ ــة  اجلماعــات احمللي ــسعة للمقاطع  الت

ــاء مــا جمموعــه      ــاء الفقــرية مــن العاصــمة، بن ــة، ووادي أرتيبونيــت واألحي  ســد ١ ٩٠٠اجلنوبي
 واديـا يف منطقـة املـستجمع      ١٥ كيلـومترا يف     ٤٥جداري صخري على مساحة طول مسافتها       

 قنـاة تـصريف   ٥٦ إىل جانب مـشاريع تـرميم     ويعمل يف هذه املشاريع،   . عاصمةلل احملاذيةاملائي  
 امـرأةً مــن األحيـاء املُحتمــل وقــوع   ١٤ ٦٣٩  شــابا مـن املعرضــني للخطــر و ٣٤ ١٥٧مـائي،  

ــرية       ــاء الفقـ ــا واألحيـ ــشردين داخليـ ــات املـ ــضانات يف خميمـ ــن الفيـ ــد مـ ــا، ويف احلـ العنـــف فيهـ
  . العاصمة يف
ضطلع هبــا البعثــة يف اجلهــود  الــيت تــاجملتمعــيوأســهمت أيــضا بــرامج احلــد مــن العنــف   - ٣٦

 جهـاز تـصفية   ٤ ٠٠٠الرامية إىل التقليل من انتشار وباء الكولريا وذلـك بـأن قامـت بتركيـب          
مياه يف األحيـاء املعرضـة لإلصـابة يف وادي أرتيبونيـت وسـان مـارك ومريباليـه وكـاب هايتيـان                 

 يوميـا ألكثـر   وتوفر هذه األجهزة ميـاه الـشرب  . نسا بر- أو – وغوناييف وجاكميل وبورت  
 مشروعا من مشاريع احلد من العنف األهلـي باملوافقـة           مخسة عشر وحظي  . من مليون شخص  

  . مليون دوالر٢,١ بلغت قيمتها اإلمجالية  حيثيف إطار السنة املالية احلالية،
  

  دعم املؤسسات احلكومية     
مركزيـة بـأن    واصلت البعثـة تقـدمي الـدعم لـوزارة الداخليـة وعـززت عمليـة حتقيـق الال                   - ٣٧

 حماســبا بلــديا، ٧٣قامــت بتــدريب فريــق أساســي مــن مــوظفي اإلدارة احملليــة املــدنيني، منــهم    
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وعّينــت البعثــة أيــضا تــسعة مــوظفني .  مهندســا بلــديا وتدريبــهم٢٢واملــساعدة علــى اســتقدام 
 املقاطعـات حيـث تركـز حكومـة هـاييت          منـدوبيات وطنيني إضافيني لتقـدمي املـشورة التقنيـة إىل          

  . بلدية١٤٠اردها التقنية هبدف تعزيز أداء بلديات البلد البالغ عددها مو
يـف وممثلـي اخلـاص مـذكرة        وماكس بيل  - فرباير، أبرم رئيس الوزراء جان    /ويف شباط   - ٣٨

). ٢٠١٠ (١٩٢٧تفاهم تقضي بقيام البعثة بتوفري الدعم اللوجسيت عمال بقـرار جملـس األمـن              
دة اللوجـستية املؤقتـة الـيت سـتقدمها البعثـة إىل حكومـة         وتوجز مـذكرة التفـاهم شـروط املـساع        

هــاييت لبنــاء قــدرات مؤســسات ســيادة القــانون والتعجيــل بتنفيــذ اســتراتيجية احلكومــة إلعــادة  
وحتـدد املـذكرة أيـضا مـسؤوليات الـسلطات اهلايتيـة عـن املعـدات واألصـول                  . توطني املشردين 

  . اململوكة لألمم املتحدة اليت ستتم إعارهتا
 ذلــك، حـــددت البعثــة، وبالتعــاون مـــع وزارَتــي الداخليــة والتخطـــيط،      ويف غــضون   - ٣٩

ــشاء مقــار املقاطعــات        ــة إلعــادة إن ــاين املكاتــب ومعــداهتا املؤقت ــشيَّد فيهــا مب األمــاكن الــيت سُت
خـالل األشـهر القادمـة، سـُتكمل البعثـة تـوفري مبـاين              و.  ومكاتـب التخطـيط    واجلماعات احملليـة  
  .  موقعا ذا أولوية يف املناطق املتضررة من الزلزال١٣املؤقتة يف املكاتب واملعدات 

وبناء على طلب قدمته السلطات اهلايتية، تـضطلع البعثـة بتـشييد حيـز مكاتـب مؤقـت          - ٤٠
 موظــف إداري تــابع للمجلــس التــشريعي    ١٠٠ تــشريعية و اهليئــة عــضوا يف ١٢٩سيــشغله 

أبريـل، إىل   / نيـسان  ٢١كتمل إجنـازه حبلـول      وسيتواصل استخدم هذا املرفق، الذي سـي      . ٤٩ الـ
 أيــضا وحــدة الــدعم الربملــاين التابعــة وســيأويحــني االنتــهاء مــن تــشييد مــبىن الربملــان املؤقــت، 

للبعثة وذلك يف إطار املـساعي الراميـة إىل كفالـة أكـرب قـدر مـن التقـارب والتعـاون بـني البعثـة                         
  .والربملان اهلاييت

ع الشرطة الوطنية اهلايتية، احتياجـات شـرطة األمـم املتحـدة        حددت البعثة بالتعاون م   و  - ٤١
نس لتيـسري وتـشجيع اشـتراك شـرطة األمـم           ا بـر  - أو -لعشرة مبان جـاهزة إضـافية يف بـورت          

وقد أصبح موقعان من أصل عـشرة       . املتحدة والشرطة الوطنية اهلايتية يف العمل يف موقع واحد        
وال يـزال يـتعني حتديـد    . عثـة سـتة مواقـع أخـرى       مواقع، جاهزين لإلشغال، يف حني تـستطلع الب       

  . موقعني آخرين
  

  سيادة القانون    
أصـدقاء  فريق   عقده   الذيجتماع  االمواكبةً لألفكار اليت أعرب عنها ممثلي اخلاص يف           - ٤٢

ــشرين األول   ــورك يف ت ــاييت يف نيوي ــوبر /ه ــب أولوياهتــا     ٢٠١٠أكت ــادة ترتي ــة إع ، بــدأت البعث
  . فاق بشأن سيادة القانون لوضع اتومواردها دعماً
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ومــن شــأن االتفــاق املقتــرح، باإلضــافة إىل إســهامه يف تــأمني التــزام الــسلطات اهلايتيــة    - ٤٣
واملنظمات الشعبية والقطاع اخلاص واجملتمع الدويل بإصـالح سـيادة القـانون، أن يكـون مبثابـة                 

 وكفالـة أن تقـدم اجلهـات         العـدل وتـوفري األمـن القـانوين        بإقامة عموم الناس    مطالبةأداة لتعزيز   
املاحنة والقطاع اخلـاص دعمـا منـسقا لإلصـالحات، مبـا يفـضي إىل اجلمـع بـني سـيادة القـانون                       

وســتتوىل أطــراف االتفــاق املقتــرح االضــطالع بــأدوار ومــسؤوليات،       . والتنميــة االقتــصادية 
 قيـادات   فـاق  االت وسـتدير . من جانبه، هدفها تعزيز واحترام سيادة القانون بأوسع معانيهـا          كل

وطنية استنادا إىل مبدأ املساءلة املتبادلة بني مجيع األطراف امللتزمة مبجموعة من النتائج اتفقـت               
  . عليها السلطات اهلايتية وقطاعات اجملتمع املعنية واجملتمع الدويل

  
  القضاء    

 خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، انـصب اهتمـام قـسم العدالـة علـى ختطـي التحـديات                      - ٤٤
املتكررة اليت تواجه املؤسسات القضائية يف هاييت، وهي حتديات تتمثل حتديـدا يف إقامـة العـدل        

ــة وذلــك بتحــسني إدارة عــبء القــضايا ونُ    ــصورة يومي ــز    ب ــسجالت ودعــم جتهي ظــم حفــظ ال
 قاضــيا مــن قــضاة هــاييت يف فرنــسا،  ٢٠ودعمــت البعثــة أيــضا تــدريب  . القــضايا والبــت فيهــا

ــدهتم دورات ــامج األمــم املتحــدة     ونظمــت لفائ ــة داخــل البلــد يف إطــار شــراكة مــع برن  تدريبي
وعــالوة علــى ذلــك، قــدمت البعثــة املــساعدة التقنيــة إىل جلنــة خاصــة معنيــة بإصــالح . اإلمنــائي

قــانون العقوبــات وقــانون اإلجــراءات اجلنائيــة ملــساعدهتا علــى إجنــاز مــشاريع املقترحــات الــيت   
  .سُتقدم إىل احلكومة املنتخبة حديثا

 بالتعـاون مـع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، بتركيـب ثـالث حاويـات                   ،قامت البعثـة  و  - ٤٥
واســتخدمت البعثــة أيــضا األمــوال . مكاتــب جــاهزة ومكتــبني عبــارة عــن خيــام يف وزارة العــدل

  . نسا بر- أو- اجلنائية يف بورتالتحقيقاتاملرصودة للمشاريع السريعة األثر، إلصالح معهد 
ــة  ٥٤تقريــري األخــري، وافقــت وزارة العــدل علــى نــشر   ومنــذ   -٤٦  خــبريا يف جمــال العدال
وســيعمل معظــم هــؤالء اخلــرباء يف وزارة العــدل والنيابــة العامــة يف       . ســبيل اإلعــارة  علــى
وريثما حيدث ذلك، أوفـدت البعثـة       . نس، يف حني سُينشر بعضهم يف املناطق      ا بر -أو - بورت

 القضائية والنيابـة العامـة ليـضطلعوا مبهـام تتعلـق بقـضايا              موظفني متفرغني إىل معهد الدراسات    
  .احلبس االحتياطي املطول

  
  املؤسسات اإلصالحية    

عملت البعثة مع مديرية إدارة السجون اهلايتيـة، وحكومـات كـل مـن كنـدا واململكـة                    - ٤٧
ة واليابـان   والنـرويج والواليـات املتحـدة األمريكيـ       لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية         املتحدة  
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 األساسـية يف مجيـع أحنـاء هـاييت ترمـي إىل احلـد مـن        الـبىن  مـشاريع  وضـع وشركاء آخرين على  
فمنــذ تقريــري األخــري، ازدادت  . االكتظــاظ يف الــسجون وحتــسني ســالمة الــسجناء وحالتــهم 

 يف املائـة حيـث بلـغ متوسـط مـساحة خليـة كـل           ١٥املساحة اإلمجاليـة خلاليـا الـسجون بنـسبة          
 عـن  وهي مساحة تقل مبقدار كـبري  متر مربع على الصعيد الوطين،      ٠,٦ة لذلك،   سجني، نتيج 
  . املعايري الدولية

البعثـة مـن اإلسـهام يف احلـد مـن حـاالت             ب اإلصـالحية   املؤسـسات  ولقد متكّن موظفـو     - ٤٨
االحتجاز املطول وغري املشروع وذلك من خالل تعزيـز قـدرة مـديري األحكـام الـصادرة عـن             

ونــتج عــن تلــك  . الــسجون علــى إحالــة تلــك القــضايا إىل املؤســسات القــضائية  مديريــة إدارة 
وأُحــرز أيــضا تقــدم كــبري يف . ٢٠١٠ســبتمرب / معــتقال منــذ أيلــول٢٠٩اجلهــود اإلفــراج عــن 

وضع الـسياسات الالزمـة إلضـفاء الفعاليـة علـى عمـل الـسجون، مـن قبيـل املبـادئ الـيت تـنظم                         
 وطــرح إمكانيــة ، الــصحية الــشؤون وإدارة،األحكــامإدارة األزمــات واســتخدام القــوة وإدارة 

  . إدخال تعديالت على األنظمة املعمول هبا حاليا يف السجون
مـدريب مديريـة إدارة     لعـشرة مـن     ينـاير التـدريب الـذي قُـّدم         /واكتمل يف كـانون الثـاين       - ٤٩

. لـشرطة  اأكادمييـة  موظف استقدمتهم املديريـة حـديثا تـدريبا يف    ٣٠٠السجون، ويتلقى حاليا  
وعالوة على ذلك، تعاونت وحدة السجون تعاونا وثيقا مـع املنظمـات غـري احلكوميـة العاملـة                  

ــة يف جمــال  ــصحالرعاي ــة  يال ــصليب األمحــر الدولي ــة ال ــة   ،ة وجلن ــم املتحــدة للطفول  ومنظمــة األم
  . الكولريا داخل السجونوباء ومنظمة الصحة العاملية على إدارة التصدي النتشار 

لسجون اهلايتية نقـصا يف املـواد الغذائيـة هـو الثالـث مـن نوعـه خـالل العـام                     وشهدت ا   - ٥٠
ينـاير،  / كانون الثاين  وبعد. املاضي بسبب املشاكل اليت اعترت عقود وزارة العدل مع املوردين         

ــث أدت إىل نقــص كامــل للمــواد الغذائيــة يف بعــض           اســتفحلت املــشكلة إىل حــد كــبري حي
بعثــة املــساعدة يف حتديــد شــركاء وفّــروا املــواد الغذائيــة  واســتجابة لــذلك، قــدمت ال. الــسجون

الالزمة، إال أن تلك التربعات مل متثل إال احلد األدىن من مستلزمات املعيشة للـسجناء وكانـت                
وأثنــاء هــذه األزمــة، وجهــت البعثــة رســالة خطيــة إىل رئــيس الــوزراء   . تــدبريا مؤقتــا لــيس إال

وعقـب هـذه املبـادرة، أمـر وزيـر املاليـة يف منتـصف               . أعربت فيها عن قلقها إزاء ذلـك الوضـع        
. مارس باإلفراج أخريا عن األموال املطلوبة، ممـا أتـاح مواصـلة تقـدمي اإلمـدادات الغذائيـة                 /آذار
 تكــرار أن عمليــة تقــدمي طلبــات العــروض الالزمــة مل تكتمــل بعــد، ممــا يزيــد مــن خمــاطر     غــري

  .حدوث هذه املشاكل
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  حقوق اإلنسان     
ال حقوق اإلنسان، ركزت البعثة على أنـشطتها علـى مكافحـة عمليـات القتـل،                يف جم   - ٥١

ــة احملتجــزين؛       مبــا يف ذلــك عمليــات اإلعــدام دون حماكمــة؛ والتوقيــف التعــسفي وســوء معامل
كـذلك   يف املخيمـات واألحيـاء الفقـرية؛ و        والعنف القائم على التحيز اجلنـسي     والعنف اجلنسي   

ومـع  . قيـق مـع مـرتكيب انتـهاكات حقـوق اإلنـسان وحماكمتـهم             اجلهود اليت تبذهلا الدولـة للتح     
يناير، عملت البعثة أيضاً على حنـو       / كانون الثاين  ١٦كلود دوفالييه إىل هاييت يف       - عودة جان 

وثيــق مــع مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان لتــشجيع احلكومــة علــى الوفــاء بالتزماهتــا     
 أثنـاء   ارتكبـت ؤولني عـن االنتـهاكات اجلـسيمة الـيت          القانونية الدولية مبقاضـاة األشـخاص املـس       

 ال تـزال    ضائية برفع دعاوى قـ    ، فقد سارعت  قلة قدرات سلطات الدولة   ورغم  . حكم دوفالييه 
  . مستمرة

ملــسائل املتعلقــة باحلمايــة، مبــا فيهــا معاجلــة اودعمــت البعثــة أيــضاً الــسلطات احملليــة يف   - ٥٢
 قــسم حقــوق نظــمو.  واســع مــن املخيمــات عمليــات اإلخــالء ونقــل األشــخاص علــى نطــاق  

اإلنـــسان دورات تدريبيـــة للمـــسؤولني واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة علـــى مـــستوى اإلدارات،  
واضطلع جبهود يف جمال الدعوة لتوخي منظور مراعٍ حلقوق اإلنسان يف العمـل الـذي تقـوم بـه       

تمـع املـدين يف إجـراء       كما ساعدت البعثـة مـسؤويل احلكومـة واجمل        . اللجنة املؤقتة إلنعاش هاييت   
لميزانيــات الوطنيــة واإلقليميــة، وقــدمت الــدعم ملكتــب محايــة  لحتليــل متعلــق حبقــوق اإلنــسان  

  . البالد أمني املظامل يف هيئةاملواطن، الذي يعمل مبثابة
  

  الشؤون اجلنسانية     
املـرأة  فـال تـشكل     . زال متثيل املرأة يف عمليات صنع القـرارات يعـّد حتـدياً يف هـاييت               ما  - ٥٣

، وهي من أقـل نـسب متثيـل    ٤٨ يف املائة من النواب يف اجمللس التشريعي الـ ٤,٦٥سوى نسبة   
مخــس وشــاركت يف االنتخابــات األخــرية يف هــاييت . املــرأة يف الربملــان يف نــصف الكــرة الغــريب

ــون ــحتان     وأربعـ ــشيوخ، ومرشـ ــدة جمللـــس الـ ــحة واحـ ــشريعي، ومرشـ ــحة للمجلـــس التـ  مرشـ
ــات الرئاســي  ــشيوخ واجمللــس التــشريعي، انُتِخَبــت       . ةلالنتخاب ــني املرشــحات جمللــس ال ومــن ب

مرشحتان للمجلس التشريعي مباشرة يف اجلولة األوىل، وشـاركت سـت مرشـحات للمجلـس           
  . التشريعي يف اجلولة الثانية

. ٤٥وقدمت البعثة الدعم اللوجـسيت والـتقين جلميـع مرشـحات اجمللـس التـشريعي الــ                    - ٥٤
 العامــة والتلفزيــونمحلــة إعالميــة، أجريــت مــن خــالل شــبكات اإلذاعــة   ومشــل ذلــك إطــالق  

وعـالوة علـى ذلـك، أُقيمـت يف         . واخلاصة، بالتعاون الوثيق مع جمموعة من املنظمـات النـسائية         
تــسع إدارات حلقــات عمــل للتوعيــة بــشأن املــسائل اجلنــسانية واالنتخابــات، وُوزَِّعــت مــواد     
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ــة  ــة بـــشأن املنازعـــات االنتخابيـ ــدة بعـــض   . تدريبيـ ــة لفائـ ــة تقييمـــات أمنيـ ــا أجـــرت البعثـ كمـ
  .املرشحات، بناًء على طلبهن

  
  محاية الطفل    

ــى رصــد          - ٥٥ ــة عل ــل بالبعث ــة الطف ــالتقرير، ركــزت وحــدة محاي ــشمولة ب ــرة امل خــالل الفت
، القاصـرين واستناداً إىل تقارير واردة مـن لـواء محايـة           . انتهاكات حقوق الطفل واإلبالغ عنها    

يل املـشتركة للبعثـة، وشـرطة األمـم املتحـدة، ومنظمـات غـري حكوميـة، اسـتمرت                   وخلية التحل 
ــصاهبم، واال   ــشروع يف اغت ــصاب القــصَّر وال ــبين غــري  باألطفــالجتــار حــوادث اغت  ألغــراض الت

ــا      ــغ هبـ ــاالت املبلـ ــدد احلـ ــاك اخنفـــاض يف عـ ــسلح، إال أن هنـ ــسطو املـ ــسرقة والـ ــانوين، وللـ القـ
، ارتفـع   القاصرينووفقاً للواء محاية    . ية أو لالعتداء عليهم   يتعلق خبطف القصَّر لطلب فد     ما يف

جتـار باألطفـال إىل بلـدان جمـاورة، أغلبـها إىل اجلمهوريـة              مع ذلك عدد احلاالت املَُبلَّغـة عـن اال        
ويف تـدبري اتُِّخـذ علـى سـبيل الـردع،      . أو اسـتغالهلم جنـسياً    /الدومينيكية، ألغراض تـشغيلهم و    

لعمل مع جهـات نظـرية هلـا علـى الـصعيد الـوطين والـدويل بتوعيـة                  قامت وحدة محاية الطفل با    
  . اجملتمعات واملسؤولني احملليني على النقاط احلدودية، عن طريق وسائل اإلعالم

ويف جهد لتعميم العمل املتعلق حبمايـة األطفـال، قامـت وحـدة محايـة الطفـل بتـدريب            - ٥٦
ــهم   ــة، ومـــن بينـ ــرطة األمـــ ١٧٣مـــوظفي البعثـ ــراد شـ ــدة، و مـــن أفـ ــرداً مـــن ٦٥٤ م املتحـ  فـ

 متـدرباً   ٩٧٨  و ينصـر ا لـواء محايـة الق     ضـباط  من   ٤٣ موظفاً مدنياً، وكذا     ١٥ العسكريني، و 
من الشرطة الوطنية اهلايتية، على تعزيز حقوق الطفل ومحايتها، مع التركيز بوجه خـاص علـى                 

 مجع املعلومـات    وحدة أيضاً الوواصلت  . اجة إىل محاية خاصة   حباألطفال املستضعفني ومن هم     
وجهــود املتابعــة بــشأن احلــاالت الفرديــة مــن األطفــال احملتجــزين أو ضــحايا ســوء املعاملــة أو     

جتـار والتـشرد، واألطفـال الـذين        مهال، مبـن فـيهم ضـحايا العنـف واالسـتغالل اجلنـسيني واال             اإل
  . ارتكبوا أفعاالً خمالفة للقانون أو املرتبطني بعصابات مسلحة

  
  اإليدز/ناعة البشريةفريوس نقص امل    

اإليـدز أنـشطتها يف جمـال إذكـاء         /واصلت الوحدة املعنية بفريوس نقص املناعة البـشرية         - ٥٧
ــة  ــوعي يف البعث ــامج األمــم      . ال ــضافها برن ــة است ــيم إقليمي ــة تقي ــضاً يف بعث وشــاركت الوحــدة أي

كإحــدى اإليــدز، أبــرزت أمهيــة إدراج مــسألة الفــريوس     /املتحــدة املــشترك املعــين بــالفريوس   
 لقيـادة  متينـة األولويات يف برامج ما بعد حـاالت الطـوارئ، مبـا يف ذلـك إنـشاء آليـات تنـسيق                     

وبالتعـاون مـع    . جهود التصدي لإليدز، وتعزيز اهلياكل الوطنية من أجل التـدخالت املـستدامة           
فائــدة االئــتالف اهلــاييت املعــين بــاملرأة واإليــدز، ُنظَِّمــت محلــة للــدعوة إىل تعزيــز صــحة املــرأة ل   
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وبــاء  و نقــص املناعــة البــشريةكمــا أطِلقَــت محلــة للوقايــة مــن فــريوس. املرشــحات لالنتخابــات
 نقـص  وختامـاً، ُعِقـَدت دورة تدريبيـة بـشأن فـريوس      . الكولريا يف مناطق خمتلفة أثناء الكرنفـال      

ــشرية  ـــ املناعــة الب ــشرطة، و  ٩١٠ ل ــة ال ــدين يف أكادميي ــة،  ٢ ٧٨٤  مــن اجملن ــوظفي البعث  مــن م
موظفـاً مـن مـوظفي البعثـة خـدمات التمـاس        ٩٧٥ من قادة اجملتمع احمللي، بينما تلقـى     ٢٢٩ و

  .املشورة والفحوص بصورة طوعية
  

  األثرة شاريع السريعامل    
من أجل دعم جهود اإلنعـاش وإعـادة البنـاء يف هـاييت، وتعزيـز عالقـة البعثـة بالـسكان               - ٥٨

 مليـون دوالر    ٧,٥ إىل   ٢٠١٠/٢٠١١ األثر للفترة    ةعشاريع السري املاهلايتيني، مت زيادة ميزانية     
 وإىل غايــة.  دوالر١٠٠ ٠٠٠يف الــسنة املاليــة احلاليــة، حبــد أقــصى للمــشروع الواحــد قــدره    

 مــشروعاً ٣٢ مــشروعاً وعلــى وشــك البــدء يف ١٤١مــارس، كــان العمــل جاريــاً يف /آذار ١٥
 علـى تقـدمي اخلـدمات       املاضـية على مدى األشـهر الـستة        األثر   ةشاريع السريع وركزت امل . آخر

ــل    ــادة تأهي ــية وإع ــبىناألساس ــية، ال ــث  األساس ــة    حي ــاين بلدي ــة مب ــُتخِدَمت إلصــالح ثالث   ،اس
 مفوضـيات  وأربعـة    سـجينني،  و الـصلح،  وستة من حمـاكم      ، شبكة للمياه  ١٢  و ، مدرسة ١٧ و

 ة األثـر يعشاريع الـسر املـ كمـا مكنـت   . صحيةالـ   للرعايـة   وثالثة مراكـز   ،للشرطة الوطنية اهلايتية  
 إصـالح  للميـاه علـى املـدارس ملكافحـة وبـاء الكـولريا، ومـن              جهـاز تـصفية    ١ ٥٠٠من توزيع   

  .ثالثة جسور ومثانية طرق ريفية
  

  السلوك واالنضباط    
ركزت وحدة السلوك واالنضباط جهودها علـى تعزيـز التـدابري الوقائيـة يف البعثـة مـن                    - ٥٩

 موظفـاً   ٢ ٢١٧  مـا جمموعـه    وجـرى تـدريب   . ثـة خالل تدريب املوظفني من مجيع عناصـر البع       
ــة بــشأن   ــربمــن مــوظفي البعث ــة ل١٢ ســوء ســلوك، اشــتملت علــى  مــا يعت ــراد  دورة تدريبي ألف

لعــسكريني يف البعثــة، ودورتــني ألفــراد شــرطة األمــم املتحــدة العــاملني يف املكاتــب اإلقليميــة،  ا
ت قامـ و. نسابـر  - أو   - وثالث دورات ألفـراد وحـدات الـشرطة املـشكلة الواقعـة يف بـورت              

يب، ويل كـاي، وبوكـا    - دو - ثالث زيـارات تقييميـة إىل بـورت      بوحدة السلوك واالنضباط    
 هبــا علــى عقــد  تضــطلعاواشــتملت جهــود التوعيــة الــيت  .  اجلمهوريــة الدومينيكيــةيفشيكا تــ

لقــاءات مفتوحــة للمــدنيني أثنــاء الزيــارات التقييميــة، وتوزيــع كتيبــات وملــصقات عــن معــايري  
ــام بزيــارات ملخيمــات   ا ــدورات التدريبيــة، والقي ــاء ال  العــسكري وخميمــات  العنــصرلــسلوك أثن

 الفريــق أيــضاً جمموعــة متنوعــة مــن الوثــائق واملــواد   أتــاحو. لبعثــةا يفوحــدة الــشرطة املــشكلة 
ــيهم املوظفـــ   ــن فـ ــة مبـ ــستجدين يف البعثـ ــدنيوللمـ ــدوليون املـ ــسلوك  ،نون الـ ــسائل الـ ــق مبـ  تتعلـ

  .واالنضباط
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  م والتوعيةاإلعال    
واصلت البعثة جهودها يف جمال اإلعالم والتوعية من خـالل نـشر البيانـات الـصحفية،                  - ٦٠

وتنظــيم املــؤمترات الــصحفية، وكــذا إنتــاج الــربامج التلفزيونيــة وتوســيع نطــاق أنــشطة التوعيــة  
يونيـة  كما أنتجت البعثة سلسلة منتظمة مـن الـربامج التلفز         . لتصل إىل خميمات املشردين داخلياً    

 العامة، وذلك لدعم العملية االنتخابية، والوقايـة        اليت تبث عرب الشبكات   عالنات  اإلواإلذاعية و 
ويف هذا السياق، أقامت حمطة إذاعة البعثة علـى موجـة           .  الكولريا، والتأهب للكوارث    وباء من

يب وكـاب هايتيـان، وأطلقـت     - دو -  جهازي إرسال إضـافيني يف بـورت      FMتضمني التردد   
 مجيــع أحنــاء البلــد بــرامج خاصــة تــربز مــا تقدمــه البعثــة مــن دعــم تقــين وأمــين ولوجــسيت إىل يف

  .احلكومة واجمللس االنتخايب املؤقت يف إطار التحضري لالنتخابات الرئاسية والتشريعية
واستمرت وحدة اإلعالم والتوعية، بالتعاون الوثيق مع أقسام البعثـة ووكـاالت األمـم                - ٦١

 دقيقة الـيت تـذاع يف       ١٥الفيديو ومدهتا   ب املسجلةى، يف إنتاج براجمها األسبوعية      املتحدة األخر 
، ويف املنــاطق يف  املوجــودةســبع قنــوات تلفزيونيــة وطنيــة، ويف مراكــز وســائط اإلعــالم التــسعة

وركزت هذه الربامج علـى عمـل البعثـة يف          .  التلفزيونية للمغتربني يف الواليات املتحدة     احملطات
  الـسريعة  شاريعاملـ من، واحلد من العنف اجملتمعـي، والبيئـة، واملـساعدة االنتخابيـة، و            جماالت األ 

ــة        ــا يف ذلــك مــسائل احلماي ــسان، مب ــة وحقــوق اإلن ــة بالعدال ــع اجلوانــب املتعلق ــر، ويف مجي األث
، ويف تقدمي الدعم حلمالت التوعية اليت تطلقهـا املؤسـسات           التحيز اجلنسي والعنف القائم على    

  .الوطنية
  

  دعم البعثة    
إعـادة بنـاء أمـاكن العمـل واإلقامـة،       علـى    تركيـز اهتمامهـا      ةواصلت شـعبة دعـم البعثـ        - ٦٢

وقـد  ).  أدنـاه  ٦٥انظـر الفقـرة     (واستقدام املوظفني لتمكني البعثة من تنفيذ األنشطة املكلفة هبا          
ة مقـر للبعثـة      وضع خطط إلقامـ    وجيري. يناير/أُِجنز العمل يف مقر البعثة املؤقت يف كانون الثاين        

 يف القـوات وأفـراد       املرتقبـة  واستمرت البعثـة أيـضاً يف إعـداد مواقـع للزيـادة           . يف األجل األطول  
  .الشرطة

وواصلت البعثة جهودها املبذولة لتوفري أمـاكن للعمـل واإلقامـة جلميـع مـوظفي البعثـة                   - ٦٣
ماكن العمـل املقـرر     واستمرت عمليات التفتيش اهليكلية جلميع أ     . تكون مالئمة ومأمونة وآمنة   

 شخـصاً يف بدايـة شـهر        ٢٥٠وأُِجنز العمل يف بناء خمـيم سـكين يـسع           . أن يشغلها موظفو البعثة   
 بعـد   ا للـسكن   مت اسـتئجاره   أبرم مع سفينة  ، وتزامن ذلك مع انتهاء عقد       ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول

  . وقوع الزلزال
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انتو دومينغـو إىل أمـاكن      سـ  املوجود يف    التصال والدعم اويف الوقت نفسه، ُنِقل مركز        - ٦٤
عالوة على ذلـك    و. العمل الدائمة، واستمر يف تقدمي الدعم اإلداري إىل البعثة جبميع عناصرها          

بالتنـسيق مـع فريـق األمـم املتحـدة القطـري مكتـب إقليمـي متكامـل يف ليوغـان،                     وأُنشئ أيـضاً    
  . أجالالحتياجات األطولاتقييم العمل ل بينما جيري

 املـشمولة بـالتقرير، سـعت البعثـة لتحقيـق هـدف رئيـسي مبـلء الوظـائف                   وأثناء الفتـرة    - ٦٥
ــزام للفتــــرة    ــلطة االلتــ ــا مبوجــــب ســ ــأذون هبــ ــرة و ٢٠١٠/٢٠١١اجلديــــدة املــ ــة الفتــ ميزانيــ

 هبـدف التركيـز حـصراً علـى عمليـة االسـتقدام             “لنمـور افريـق   ”وأسهم نشر   . ٢٠١٠/٢٠١١
وقـد كـان للمـوظفني      .  املـوظفني يف البعثـة     املذكورة إسهاماً كبرياً يف معاجلة النقص الـشديد يف        

ــددهم    موظفـــاً الـــذين مت  ٣٣٤ موظفـــاً واملـــوظفني الـــدوليني وعـــددهم    ١٧١الـــوطنيني وعـ
 دور هام يف القيام بعبء العمـل الـذي       ،٢٠١٠أغسطس  /فريق يف آب  الاستقدامهم منذ إنشاء    

  . البعثة هبا اليت كلفتنشطةاألنشأ عن قدوم القوات وأفراد الشرطة وعن اتساع نطاق 
  

  اإلنسانية واإلنعاش والتنمية  اإلغاثة أنشطة  -خامساً  
  التنسيق بني البعثة وفريق األمم املتحدة القطري     

ختطــيط   الفريــق القطــري والبعثــة، بعــد وقــوع الزلــزال بوقــت قــصري، يف عمليــةاخنــرط  - ٦٦
تكاملـة التابعـة للبعثـة       فرقة العمـل امل    أقرتو.  بصياغة إطار استراتيجي متكامل    ُتوجتمشتركة  

ومــن . فربايــر/ حكومــة هــاييت يف شــباطوأقرتــه، ٢٠١٠نــوفمرب /هــذا اإلطــار يف تــشرين الثــاين
خالل اإلطار االسـتراتيجي املتكامـل، الـذي أصـبح اإلطـار الربنـاجمي الرئيـسي جلميـع كيانـات                    

ــائج اســت        ــى أهــداف ونت ــة عل ــامج القطــري والبعث ــق الربن ــاييت، اتف ــم املتحــدة يف ه راتيجية األم
مشتركة تتوافق مباشرة مع األولويـات احملـددة يف خطـة العمـل الوطنيـة لإلنعـاش والتنميـة الـيت                     

  . وضعتها حكومة هاييت
ويف الوقت الذي صيغ فيه اإلطار االستراتيجي، كثفت البعثـة والفريـق القطـري أيـضاً                  - ٦٧

ــذها   ــشتركة وتنفيـ ــرامج مـ ــع بـ ــا لوضـ ــران . جهودمهـ ــن حزيـ ــرة مـ ــ/ويف الفتـ ــانون يونيـ ه إىل كـ
 مـشروعاً وصـياغة مالحمهـا وتقـدميها     ١٤، قام الفريـق القطـري باختيـار         ٢٠١٠ ديسمرب/األول

ــة حــوايل        ــها اإلمجالي ــغ قيمت ــاييت، تبل ــاش ه ــة إلنع ــة املؤقت ــها  ٣٠٠إىل اللجن ــون دوالر، من  ملي
ومــن بــني املــشاريع املقدمــة    . زالــت دون متويــل   يف املائــة، مــا ٧٥مليــون دوالر، أي  ٢٢٤
.  منــها وكــالتني علــى األقــل مــن وكــاالت األمــم املتحــدة١٠ مــشروعاً، ضــمت ١٤دها وعــد

ة والعنـف   ي الـصح   والرعايـة   مبجـاالت التعلـيم والتوظيـف والزراعـة         تتعلق هذه املشاريع وكانت  
  .  واحلد من خماطر الكوارث الطبيعيةالتحيز اجلنسيالقائم على 
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املتحدة من إحراز بعـض التقـدم يف تلبيـة          وبفضل هذه اجلهود املشتركة، متكنت األمم         - ٦٨
ــام      ــسكان يف ع ــسانية امللحــة لل ــسبة    . ٢٠١٠االحتياجــات اإلن ــال، أمكــن لن ــبيل املث ــى س   فعل

 املــشردين داخليــاً احلــصول علــى خــدمات الرعايــة الــصحية، ات يف املائــة مــن ســكان خميمــ٩٠
وال يقـل   . ة شبه دائمة   مدرس ١٠٠ فصالً تعليمياً مؤقتاً، وجرى بناء ما يزيد عن          ٣٦٧وارتياد  

 فرصــة عمــل ألجــل قــصري، ومت إنــشاء مــا يقــرب مــن        ٥٠٠ ٠٠٠عــن ذلــك أمهيــة تــوفري    
  . أسرة١٥٨ ٠٠٠ ملجأً مؤقتاً تؤوي ٣١ ٦٥٦

  
   الكولريا لوباء التصدي    

 نـداءً  احملليـة  الـسلطات  مع املتحدة األمم أطلقت ،٢٠١٠ نوفمرب/الثاين تشرين ١١ يف  - ٦٩
 قطاعـات  االسـتراتيجية  هـذه  وتشمل .الكولريا لوباء موال إضافية للتصدي  بأ للتربع استراتيجيا
 الــصحية؛ والنظافــة الــصحي والــصرف وامليــاه ةيالــصحالرعايــة : بينــها مــن للتــصدي، رئيــسية
 جمموعهــا يبلــغ بتكلفــة واالتــصاالت، واللوجــستيات؛ وتنــسيقها؛ املخيمــات  شــؤونوإدارة
مـن   بـالكولريا  املتـصلة  القطاعات متويل نسبة لغتب مارس،/آذار ١٥ إىلو .دوالر مليون ١٧٥
  .املائة يف ٤٦ التربع نداء

 هندسـيا  دعمـا  بعثـة ال قـدمت  الكـولريا،  لوبـاء  نطاقـا  األوسع الدويل التصدي إطار ويف  - ٧٠
 ألطقـم  النطـاق  ةواسـع  توزيـع عمليـة    يف أيـضا  البعثـة  وشـاركت  .الكولريا عالج مراكز إلنشاء
 امليـاه  جمموعـة  اقادهتـ  ،الفمويـة  اإلماهـة  وأمـالح  امليـاه،  تطهري وأقراص ة،العائلي الصحية النظافة

 والـــصرف للمـــاء الـــصاحل للـــشرب الوطنيـــة واملديريـــة الـــصحية والنظافـــة الـــصحي والـــصرف
 .اليونيسيف قدمتها إمداداتوذلك بفضل  الصحي،

ــة محــالت وشــركاؤها هــاييت حكومــة وقــادت  - ٧١ بوســائل  علمــا الــسكان إلحاطــة توعي
 باالشـتراك  الـصحة،  وزارة أعـدهتا  رسـائل وذلـك بواسـطة      عالجها،سبل  و الكولريا من لوقايةا

اليت تبـث علـى موجـة تـضمني           البعثة إذاعة يف وأذيعت واليونيسيف، العاملية الصحة منظمة مع
 توعيــة محلــة  تنظــيمالتعلــيم جمموعــة يــسرتو .أخــرى إذاعيــة حمطــات جانــب إىل ،FMالتــردد 
 الطفـل  حلمايـة  الفرعيـة  اجملموعـة  ومتكنـت  البلـد،  يف املـدارس  عدد نصف لتمش الكولريا بشأن
عـالوة علـى    و .الـبالد  استـشفائيا علـى صـعيد      مركـزا  ٦٤٠ يف طفل ٣٨ ٠٠٠ مع التعامل من

 الطبيعيــة واملــوارد الزراعــة وزارة مــع والزراعــة ألغذيــةل  األمــم املتحــدةمنظمــة عملــتذلــك، 
 عــن وعمليــة واضــحة رســائل وصــول لــضمان الزراعــة وعــةجمم يف والــشركاء الريفيــة والتنميــة
 .الغذائي األمن ولضمان الزراعي، اإلنتاج على االقتصادي األثر لتقليل املزارعني، إىل الكولريا

ــر،/شــباط أواخــر ويف  - ٧٢ ــَد كــان فرباي   الكــولريا، لعــالج مركــزا ٩٨ هــاييت يف العمــل قي
ــة هــةلإلما موقعــا ٦٤٢ و الكــولريا، لعــالج وحــدة ٢١٥ و ــرة وخــالل .الفموي  املــشمولة الفت
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ــالتقرير، ــت ب ــسلطات بعــض كان ــة ال ــرددة احمللي ــد يف مت ــع حتدي ــالج ملراكــز مواق ــز الع  ومراك
 ومل تكـن   .املواقـع  تلـك ل العامـة املناوئـة    املظـاهرات  ضـوء  يف ،مدافن هلا و النفايات التخلص من 

 .التقرير هذا إعداد وقت  عديدة يف هذا الشأن قد صدرتقراراتمن 
  

  هلاييت اخلاص بعوثامل مكتب    
 يف ٣٠,٤ صـرفوا  قـد  العـام  القطـاع  مـن  الـدوليون  املـاحنون  كـان  مارس،/آذار ١٠ يف  - ٧٣
 وخـالل  .٢٠١٠/٢٠١١ للفتـرة  الزلـزال  مـن  جلهود اإلنعـاش   هبا تعهدوا اليت األموال من املائة
 املتحــدة األمــم جبرنــام جانــب إىل ،اخلــاص املبعــوث مكتــب واصــل بــالتقرير، املــشمولة الفتــرة
 املؤقتـة  اللجنـة  إنـشاء  يف كـبرية  مـسامهة  أيـضا  وساهم هاييت، إىل املقدمة املعونة متابعة ،اإلمنائي
 مستـشار  وتعـيني  اللجنـة،  رئيـسي  إىل الـتقين  الـدعم  تقـدمي  طريـق  عـن  ها،وتشغيل هاييت إلنعاش

 يف أيـضا  كتـب امل ركوشـا  .التابعـة للجنـة   الركاموالجئ امل إدارة أفرقة مع  يعمل لكي للمالجئ
 عمليـة  يف الوقت الـراهن يـدعم      وهو اللجنة، إىل املقدمة للمشاريع البيئية العناصر وتنقيح تقييم

وبـاء   ملواجهـة  املبذولـة  اجلهـود  ذلـك  ويشمل الصحة، وزارة تقودها اليت ةالصحي وضع اخلطط 
 .الكولريا

  
   املالية اجلوانب  - سادسا  

 دوالر ٨٥٣ ٨٢٧ ٤٠٠ مبلـغ  ٦٥/٢٥٦ قرارهـا  مبوجـب  العامـة،  اجلمعيـة  خصصت  - ٧٤
ــة علــى نفــاقلإل ــرة يف هــاييت يف االســتقرار لتحقيــق املتحــدة األمــم بعث ــه/متــوز ١ مــن الفت  يولي

 مـــن للفتـــرة للبعثـــة املقترحـــة امليزانيـــة وقـــد قـــدمت. ٢٠١١ يونيـــه/حزيـــران ٣٠ إىل ٢٠١٠
 اجلـزء  خالل فيها للنظر مةالعا اجلمعية إىل ٢٠١٢ يونيه/حزيران ٣٠ إىل ٢٠١١ يوليه/متوز ١

  . املستأنفةوالستني اخلامسة دورهتا من الثاين
 للحــساب املدفوعــة غــري املقــررة األنــصبة بلغــت ،٢٠١١ مــارس/آذار ١٠ وإىل غايــة  - ٧٥

 جلميــع املــسددة غــري املقــررة األنــصبة جممــوع بلــغ و.دوالر مليــون ٢٤٧,٥ للبعثــة اخلــاص
 .دوالر مليون ١ ٩٢٦,٣ التاريخ ذلك يف السالم حفظ عمليات

 املــسامهة للبلــدان املــستحقة املبــالغ جممــوع بلــغ ،٢٠١١ فربايــر/شــباط ٢٨ وإىل غايــة  - ٧٦
ــالقوات ــشرطة وبوحــدات ب ــشكلة ال ــة يف امل ــون ٥٩,٦ البعث ــاليف رد وجــرى .دوالر ملي  تك
ــرة عــن للوحــدات اململوكــة واملعــدات القــوات ــدة الفت    ٢٠١٠ ســبتمرب/أيلــول ٣٠ حــىت املمت

 .الفصلي السداد جلدول وفقاً التوايل، على ،٢٠١٠ يونيه/زيرانح ٣٠ و
 



S/2011/183  
 

11-27298 23 
 

  مالحظـــات  - سابعاً  
ــزال أعقبــت الــيت الــسنة كانــت  - ٧٧ ــاير/الثــاين كــانون ١٢ يف وقــع الــذي الكــارثي الزل  ين

 والتكيـف  البنـاء  إعـادة  يف املتمثلة الصعبة املهمة هاييت واجهت  فقد .للغاية عسرية سنة ٢٠١٠
 منـهم؛  هلـا  حـصر  ال أعـداد  فيهـا وأصـيبت    مواطنيهـا  مـن  ٢٣٠ ٠٠٠ يـث قتـل   ها، ح عواقب مع

 يربـو  مـا  وإصـابة  شخص ٤ ٦٠٠ عن يقل ال ما وفاة إىل اآلن حىت أدت اليت الكولريا وتفشي
 وعــدم ؛مــّر بقــرب شــديد منــها الــذي تومــاس وإعــصار بالعــدوى؛ شــخص ٢٤٠ ٠٠٠ علــى

ــ مــن بــذلك يتــصل ومــا .الــسياسي  واملــأزقاالســتقرار  املــستمر التــشرد ويعــد .انتخــايب فعن
 ُيـذكِّــر  ممـا  اهلـايتيني  مـن  ٨٠٠ ٠٠٠ علـى  يربـو  ملـا  بـاخلطر  احملفوفـة  املعيـشة  ظروف واستمرار

  .البناء إعادة جهود وترية تعجيل إىل باحلاجة يوميا

 مــن يزيــد الــيت اهلائلــة التحــديات مــن جمموعــة القادمــة هــاييت حكومــة تــرث وســوف  - ٧٨
 العــام، القطــاع خــربة يف شــديد ونقــص األعاصــري، مواســم مــن آخــر ســممو حلــول تعقيــدها
 االجتمـاعي  والنظـام  الراهنـة  السياسية القيادة إزاء السكان عموم بني باإلحباط الشعور وتنامي

 التعــايش مــن ممتــدة فتــرة القــادم هــاييت رئــيس وســيواجه .بعيــد أمــد منــذ القــائم واالقتــصادي
  احلكومـة فرعـي  علـى  وسـيتعني  .من الصعب التحكم فيهوقد يكون    منقسم برملان مع الصعب
 الــيت اإلصــالحات وحتقيــق اهلــاييت الــشعب تطلعــات لتلبيــة معــاً يعمــال أن والتــشريعي التنفيــذي
  .طويل ألمد منها حرموا

 حزمــة علــى التــصديق ضــرورة علــى اآلراء يف توافقــا هنــاك أن يبــدو أنــه وممــا يــسرين  - ٧٩
 مراسـيم تأديـة    قبـل  ،٢٠٠٩ سـبتمرب /أيلـول  يف الربملـان  عليهـا  فـق وا الـيت  الدسـتورية  التعديالت
 وسـيتعني  .مـايو /أيـار  ١٤ يتجـاوز  ال موعـد  يف ريجتـ  من املقرر أن  يتال اليمني، اجلديد الرئيس
ــى ــان عل ــد الربمل ــضا اجلدي ــرارا يتخــذ أن أي ــشأن ق ــد ب ــانون جتدي ــةق ــصادر الطــوارئ  حال  يف ال
 هـاييت  إلنعـاش  املؤقتـة  اللجنـة  تـستمر  أن تقـرر  إذا هنفـاذ  اسـتمرار  أو ٢٠١٠ بريلأ/نيسان ١٥
 جهودهــا تــضاعف أن جانبــها مــن اللجنــة علــى وســيتعني .أكتــوبر/األول تــشرين بعــد مــا إىل

  . رهينا هبااالجتماعي االستقرار للعيان سيكون حتقيق واضحة بناء إعادة لتحقيق

ــ للــهايتيني ينبغــي دائمــني، وازدهــار ســالم ولتحقيــق  - ٨٠  .القــانون ســيادة وا مببــدأأن يؤمن
 الـشعب  أمـام  مـسؤول  وبرملـان  وفعـال،  مـستقل  قـضاء  بإنـشاء  احقيقيـ  االتزامـ  ذلـك  وسيقتضي

ــة خاصــة، ملــصاحل خيــضع وال ــسم وحكوم ــشفافية تت ــستجيب بال ــد الحتياجــات وت ــل البل  ومتث
 شـامل  سـجل  إنـشاء  القـانون  سـيادة  تـشمل  أن جيـب  ذلـك،  إىل وإضـافة  .حبـق  اهلـاييت  الـشعب 
 أن وجيـب  .جتاريـة  وقـوانني  والبنـاء،  للتـشييد  قـوانني  جانب إىل شامل، مدين وسجل ضيلألرا
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 لتيـسري  كوسـيلة  كافيـة  قانونيـة  محايـة  وضـمان  الـضرائب  توصـيل  علـى  الدولـة  قـدرة  يف تجلىت
  .االقتصادية التنمية

 عـام  إصـالح  حتقيـق  أجـل  مـن  الـدويل  اجملتمـع  مـن  متواصـل  دعـم  إىل هـاييت  وستحتاج  - ٨١
 جمهـود  يف املتحـدة  واألمـم  احلكومـة  مـع  يعملـوا  أن الدوليني بالشركاء وأهيب .القانون ةلسياد
 متفـق  إطـار  علـى  اجملهـود  هـذا  يقـوم  أن وينبغي .هاييت يف القانون سيادة لتدعيم ومتسق منسق
قـدر   عـن  سوى تسفر مل واليت اآلن، حىت سادت اليت الثنائية الرتعة على التغلب إىل يرمي عليه
  .الدائمة النتائج  حيثمن قليل

 املـضطرب  التـاريخ  األذهان إىل دوفالييه كلود - جان عودة أعادت السياق، هذا ويف  - ٨٢
 األمهيـة  ذات األمـور  ومـن  .احلكومة ترعاه كانت الذي العنف يف واملتمثل البالد شهدته الذي
 ومـن  .املـسألة  هـذه  يف والقـضائية  القانونيـة  املـسارات  مجيع اهلايتية السلطات تسلك أن احليوية
 إىل واضـحة  رسـالة  يوجـه  أن شـعبهم  ضـد  ارتكبوهـا  الـيت  اجلـرائم  عن املسؤولني مقاضاة شأن
 أيـضا  القادمـة  اإلدارة عـاتق  علـى  ويقـع  .العقـاب  من اإلفالت ميكن ال أنه مفادها هاييت شعب
 لدولـة ا ترعـاه  كانـت  الـذي  الـسياسي  العنـف  أهنت اليت بريفال، رئاسة إجنازات من تستفيد أن

  .التعبري وحرية اجلمعيات تكوين حبرية التمتع للهايتيني وأتاحت

 يف هــاييت يف األمنيــة واالحتياجــات للتحــديات مشــوال أكثــر تقيــيم تقــدمي أعتــزم وإنــين  - ٨٣
 غريمهـا  جانـب  إىل النـهائيان،  الرئاسـيان  املرشـحان  تعهـد  وقـد  .األمـن  جملس إىل املقبل تقريري

أن  وينبغــي .هــاييت يف عــسكرية قــوة إنــشاء بإعــادة االنتخابيــة، ةاحلملــ خــالل املرشــحني، مــن
 ومـستقبلها  البعثـة  وجـود  علـى  تـأثريه  ذلـك  مبـا يف   القادمـة،  األشـهر  يف السياسي املوقف يتضح

 وزيـادة  اهلايتيـة  الوطنيـة  الـشرطة  لتـدعيم  جهودهـا  البعثة ستواصل ،غضون ذلك  ويف .وواليتها
 .األمن جملس من ، على حنو ما أذن بهحجمها

 القيــادة علــى وجيــب .جديــدة بــإدارة جديــدة انطالقــة يف املــضي فرصــة هــاييت وأمــام  - ٨٤
 واخلـدمات  والتعلـيم  الوظـائف  تـوفر  وأن بـشدة  منقسم جمتمع جراح مداواة حتاول أن اجلديدة
 ومجيـع  اجلديـدة  احلكومـة  مع املتحدة األمم وستعمل .االقتصادية الناحية من املعسرين للسكان
 مـن  الـسكان  متكـن  وكفالـة  هـاييت،  يف القـانون  سـيادة  تـدعيم  أجـل  من اهلاييت اجملتمع قطاعات
 .األساسية واملدنية واالجتماعية االقتصادية حبقوقهم الكامل التمتع

 ومبعـوثي  ؛موليـه  إدمـون  اخلـاص،  ملمثلي الصادق امتناين عن أعرب أن اخلتام يف وأود  - ٨٥
 األمـم  بعثـة  يف والنـساء  وللرجـال  كلينتـون، . ج وليـام  السابق املتحدة الواليات رئيس اخلاص،
 وتفـانيهم  شـجاعتهم  علـى  القطـري،  املتحـدة  األمـم  وفريـق  هاييت يف االستقرار لتحقيق املتحدة

 .البلد هذا تاريخ من للغاية عسرية مرحلة خالل أفضل هاييت بناء أجل من
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