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  تقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت    
  

  مقدمة  -أوال   
ــراره    - ١ ــن بقــــ ــّدد جملــــــس األمــــ ــؤرخ ) ٢٠١١ (٢٠١٢مــــ ــشرين األول١٤املــــ /  تــــ

ــوبر ــاييت حــىت       ٢٠١١ أكت ــتقرار يف ه ــق االس ــم املتحــدة لتحقي ــة األم ــة بعث ــشرين ١٥، والي  ت
ن أقــّدم تقريــرا عــن تنفيــذ واليــة البعثــة كــل ســتة أشــهر،   ، وطلــب إيلَّ أ٢٠١٢أكتــوبر /األول

ويتنـاول هـذا التقريـر التطـورات        .  يومـا علـى األقـل      ٤٥وذلك قبل تاريخ انتهاء والية البعثة بــ         
ــؤرخ      ــري امل ــن إصــدار تقري ــدءا م ــسية ب حــىت ) S/2011/540 (٢٠١١أغــسطس / آب٢٥الرئي

ــر /شــباط ٢٨ ــيت قامــت هبــ   ٢٠١٢فرباي ــشطة ال ــها مبوجــب   ، وُيْجمــل األن ــا لواليت ــة وفق ا البعث
ــن    ــس األمـــــ ــرارات جملـــــ ، )٢٠٠٦ (١٧٠٢، و )٢٠٠٥ (١٦٠٨، و )٢٠٠٤ (١٥٤٢قـــــ

، )٢٠٠٩ (١٨٩٢، و       )٢٠٠٨ (١٨٤٠، و       )٢٠٠٧ (١٧٨٠، و       )٢٠٠٧ (١٧٤٣ و
  ). ٢٠١١ (٢٠١٢، و )٢٠١٠ (١٩٤٤، و )٢٠١٠ (١٩٢٧، و )٢٠١٠ (١٩٠٨ و
  

  آخر التطورات السياسية واألمنّية   -ثانيا   
  الوضع السياسي    

وبعــد صــدور تقريــري الــسابق الــذي بــّين جتّمــد الوضــع الــسياسي بــني رئــيس هــاييت      - ٢
ويف . والربملـــان اهلـــاييت، مت يف النهايـــة التوصُّـــل إىل حـــل وســـط بـــشأن تعـــيني رئـــيس للـــوزراء

ســبتمرب، بعــد مــضي أربعــة أشــهر علــى واليــة الــرئيس ميــشيل جوزيــف مــارتيلّي،   /أيلــول ١٦
وصـّدق  . نّواب باإلمجاع تأييدا ملرشحه الثالث لرئاسـة الـوزراء، غـاري كونيـل            صّوت جملس ال  

جملس الشيوخ بعد ذلك بوقت قصري على من وقع عليه اختيار الرئيس مارتيلّي، وذلـك عقـب           
ــوزراء    ــول تــــشكيل جملــــس الــ ــوطيس حــ ــة الــ ــة حاميــ ــشة ومفاوضــ ــشرين ١٨ويف . مناقــ  تــ

ونيـة هـو وجملـس وزرائـه الـذي ضـم العديـد مـن                أكتوبر، أدى السيد كونيل اليمني القان     /األول
  .بطانة الرئيس مارتيلّي
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ــه أمـــام الربملـــان يف      - ٣ ــارتيلّي يف خطابـ ــانون ٩وعلـــى الـــرغم مـــن دعـــوة الـــرئيس مـ  كـ
يناير إىل حتقيق توافـق يف اآلراء علـى الـصعيد الـوطين بـني األجهـزة التنفيذيـة والتـشريعية                     /الثاين

احلكومة، فقد نـشب نزاعـان سياسـيان كـبريان أسـهما يف             والقضائية، لضمان تناسق إجراءات     
وقد كـان وراء    . توتري العالقة بني اجلهازين التنفيذي والتشريعي خالل الفترة املشمولة بالتقرير         

املقاطعـة  (أكتوبر، علـى النائـب أرنيـل بيليزيـر          /هذين الرتاعني، القبض، يف أواخر تشرين األول      
نـوفمرب  /ربملانية، واملزاعم اليت أطلقها يف أواخر تشرين الثـاين  ، على الرغم من حصانته ال     )الغربية

 شـارل مـويس، متـهما الـرئيس مـارتيلّي وبعـض كبـار املـسؤولني              -عضو جملس الشيوخ جـان      
وقد أدت احلادثـة األوىل     . احلكوميني حبمل جنسية أجنبية، وهو أمر حيظره بشدة دستور هاييت         

نـوفمرب، حتـت وطـأة ضـغوط     /لُـوِي، يف تـشرين الثـاين    -إىل استقالة وزير العـدل، خوزيـه بـيري     
فربايـر، قـدمت اللجنـة الربملانيـة الـيت حققـت يف ظـروف اعتقـال                 / شباط ٩ويف  . برملانية شديدة 

بيليزيــر تقريرهــا الــذي أفــاد بكــون االعتقــال تعــسفيا، مــع اهتــام رئــيس هيئــة االدعــاء الــسابق     
دوجـة سلـسلة مـن املواجهـات احلرجـة بـني            وأثـارت مـزاعم اجلنـسية املز      . بإصدار أمر االعتقال  

وكاد ذلك أن يـؤدي إىل وقـف التعـاون بينـهما، وتعطيـل التقـدُّم حنـو وضـع                    . الرئاسة والربملان 
ــة      ــة، واعتمــاد امليزانيــة الوطنيــة، ونــشر جــدول زمــين لالنتخابــات اجلزئي خطــة تــشريعية توافقّي

لــيت أنــشأها جملــس الــشيوخ للتحقيــق يف  وال تــزال اللجنــة ا. التــشريعية والبلديــة واحملليــة املقبلــة
  . مسألة ازدواج اجلنسية تقوم بعملها

ــرئيس       / شــباط٢٤ويف   - ٤ ــتقالته إىل ال ــل، اس ــاري كوني ــوزراء، غ ــيس ال ــدم رئ ــر، ق فرباي
وأعقب هـذا تـوترات طـال أمـدها بـني الـرئيس ورئـيس الـوزراء،                 . مارتيلّي، الذي قبلها الحقا   

اء يف احلكومــة ينبغــي هلــم، كمــا اقتــرح الــسيد كونيــل، بــشأن مــسائل منــها مــا إذا كــان الــوزر
ويتوقــع أن يواصــل رئــيس . تقــدمي وثــائقهم إىل جلنــة جملــس الــشيوخ املعنيــة باجلنــسية املزدوجــة
  .الوزراء وجملس وزرائه عملهم مؤقتا ريثما يتم تعيني حكومة جديدة

 نـادي مدريـد، أعلـن       ديسمرب، ومبناسبة زيارة إىل هاييت قام هبـا       / كانون األول  ٢١ويف    - ٥
. الرئيس مارتيلّي عزمه السري قُدما يف عمليـة نـشر التعـديالت الدسـتورية يف التوقيـت املناسـب                  

ينـاير بأنـه سـوف ينتظـر نـشر جلنـة جملـس الـشيوخ اخلاصـة           / كانون الثاين  ١٣غري أنه صرح يف     
أي بعــض ويبــدو أن موقــف الــرئيس مــارتيلّي يعّبــر عــن ر. تقريرهــا عــن التعــديالت الدســتورية

األطراف السياسية الفاعلة واملستشارين الرئاسيني الـذين يفـضلون اعتمـاد دسـتور جديـد بـدال                 
مث إنّ إحجام الرئيس مـارتيلّي عـن نـشر التعـديالت الدسـتورية مـع                . من تعديل الدستور احلايل   

مـل  ، يعين أنه مـن احملت     ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٢٩قيامه حبل اجمللس االنتخايب املؤقت يف       
ــه يف         ــصوص علي ــدائم املن ــدال مــن اجمللــس ال ــد، ب ــشاء جملــس مؤقــت جدي ــر إن ــستلزم األم أن ي

فربايـر دعـا زعمـاء عـدد مـن األحـزاب            /ينـاير وشـباط   /ويف كانون الثاين  . التعديالت الدستورية 
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التجمـع الـدميقراطي الـوطين التقـدُّمي، وحـزب االنـدماج، ومنظمـة الـشعب               السياسية، مبا فيها    
 قيام احلكومة بالتشاور مع األحزاب الـسياسية بـشأن إنـشاء جملـس انتخـايب يتـسم             ، إىل املناضل

  .باملصداقية والشفافية، بغَض النظر عن القرار النهائي فيما يتعلق بنشر التعديالت الدستورية
ينــاير، / كــانون الثــاين٩ يف ٢٠١٢وقــد افُتتحــت الــدورة العاديــة األوىل للربملــان لعــام    - ٦

 كـانون  ٣١ة مـشتركة بـني جملـس الـشيوخ وجملـس النـواب بالتـصديق يف                وشهدت قيـام جلـس    
وقـد عّبـرت    . يناير على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة          /الثاين

هذه النتيجة عن التزام القيادة الربملانية اجلديدة بالتصديق على عدد من املعاهدات واالتفاقيـات              
وهبـذه املناسـبة نفـسها، ألقـى الـرئيس      . ية اجمللس التشريعي التاسع واألربعني التارخيية خالل وال  

 االقتـصادية اخلطـرية الـيت       -مارتيلّي خطابا أوضح فيه املشكالت اهليكلية والقضايا االجتماعية         
تؤثر يف هاييت، وأعرب عن رغبته يف تغري هذا الوضع من خالل سياسات عامة فّعالـة حتـّد مـن                    

  . نيه ماليني اهلايتينيالفقر الذي يعا
ونظرا إىل وعد الـرئيس مـارتيلّي يف محلتـه االنتخابيـة بإعـادة بنـاء اجلـيش اهلـاييت، فقـد                        - ٧

ويف . سـبتمرب، عـن خطـة أّوليـة حتـدد مهمـة اجلـيش اجلديـد وقوامـه         / أيلـول ١٦أماط اللثام، يف   
 إعــادة بنــاء القــوات ينــاير أعلــن أن اللجنــة املدنيــة املكلفــة باســتعراض مــسألة /كــانون الثــاين ١

ــضى مرســوم رئاســي صــدر يف كــانون األول      ــشئت مبقت ــيت أن ــسلحة، وال ــسمرب/امل ، ٢٠١١ دي
أكملت تقريرها األّويل وأن التقرير سوف يقّدم قريبا للتـشاور بـشأنه مـع أجهـزة احلكومـة                   قد

 واسـتجابة خلطـة الـرئيس مـارتيلّي، أشـاد         . الثالث، فـضال عـن اجملتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص            
غري أهنم نّبهوا إىل ضـرورة أن       . الشركاء الدوليون إىل حق هاييت السيادي يف إنشاء جيش دائم         

حـساب   خيضع جيش املستقبل للرقابة واملـساءلة بـروح دميقراطيـة، وأنـه ال ينبغـي إعادتـه علـى                  
نطاقا من قبـل     تطوير الشرطة الوطنية اهلايتية، وينبغي أن خيضع حجمه وتشكيله ملراجعة أوسع          

  .كما أوضحوا أن هذا املشروع لن يلقى دعما ماليا من اجملتمع الدويل. قطاع األمينال
وعلى حني مل تكن هنالك دعوات عامة إىل إعـادة تعبئـة القـوات املـسلحة، عـاود، يف                 - ٨

فرباير، عدد من اجلماعات املنظمة واملسلحة فيما يبدو، من األفراد الـسابقني يف             /أواسط شباط 
هلــاييت، الظهــور يف عــدة مقاطعــات، وهــو مــا يــشكل مــصدرا حمــتمال لعــدم    القــوات املــسلحة 

فرباير، ويف أعقاب اجتماع مع ممثلي اخلاص، أهاب وزير الداخليـة           / شباط ١٤االستقرار، ويف   
هبذه اجلماعات الكف عمـا تفعـل والعـودة إىل منازهلـا، مـصرحا بـأن احلكومـة مل تـسمح هبـذه                      

 سـوف تتحقـق يف الوقـت املناسـب علـى أن تـدار علـى              وأضاف أن إعادة جيش هـاييت     . التعبئة
وعلــى الــرغم مــن نــداء الــوزير، شــوهدت جمموعــات متزايــدة مــن عناصــر  . حنــو وثيــق ومــنظّم
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فربايـر،  /اجليش السابقة وجمندين جدد يقومون بتدريبات يف شىت أرجـاء البلـد يف أواخـر شـباط                
  .مما يثري تساؤالت عن مصدر دعمهم ومتويلهم

  
  ضع األمينتقييم الو    

يكـن   ظل الوضع األمين طوال الفترة املشمولة بالتقرير مستقرا نـسبيا بوجـه عـام، وإن                - ٩
هشا، من جراء أحداث متفرقة من االضطرابات املدنية اليت تعـزى أساسـا إىل غمـوض الوضـع                 

وقد تقلّص على حنو ملموس معـدل أعمـال العنـف           . السياسي واملظامل االجتماعية واالقتصادية   
ويف هـذا اإلطـار، بـدأت بعثـة حتقيـق االسـتقرار التخفـيض التـدرجيي                 . فوعة بعوامل سياسية  املد

املقرر للقدرات العسكرية والشرطية اليت كان قـد مت تعزيزهـا بقـوة يف أعقـاب الزلـزال، حبيـث                    
  .٢٠١٢يونيه /ُيستكمل هذا التخفيض بنهاية حزيران

 القتــل، واالغتــصاب واالختطــاف، ومل حيــدث تغيُّــر ملمــوس يف معــدل اجلــرائم، مثــل   - ١٠
ــالتقرير     ــشمولة ب ــسابقة امل ــرة ال ــع الفت ــةً م ــول   . مقارن ــن أيل ــرة م ــي الفت ــانون  /فف ــبتمرب إىل ك س

ــسمرب /األول ــاييت إىل    ٢٠١١دي ــل يف ه ــدد حــوادث القت ــع   ٦٥، اخنفــض ع ــة م  شــهريا مقارن
ختطـاف املبلـغ    وازداد قليال معـدل حـوادث اال      . شهريا يف الفترة السابقة املشمولة بالتقرير      ٧٦

.  حادثة شهريا يف الفتـرة الـسابقة       ١٢ حادثة شهريا مقارنة مع      ١٣عنها ليصل إىل ما متوسطه      
 حالـة يف    ٤٣ حالـة شـهريا مقارنـة مـع          ٤٠واخنفض معدل حاالت االغتصاب املبلـغ عنـها إىل          
 يـشري إىل  علما بأن هذا االجتـاه األخـري قـد    . املتوسط شهريا يف الفترة السابقة املشمولة بالتقرير      

  .اخنفاض معدل التبليغ عن حاالت االغتصاب ال اخنفاض العدد الفعلي حلاالت االغتصاب
وواصل أفـراد البعثـة مـن العـسكريني والـشرطة قيـامهم بـدور حيـوي يف احلفـاظ علـى              - ١١

وعلى الـرغم مـن أن أداء الـشرطة الوطنيـة اهلايتيـة يتحـسن تـدرجييا،                 . األمن واالستقرار عموما  
.  تصل بعد إىل الوضع الذي يؤهلها بتحمل املسؤولية كاملة عـن تـوفري األمـن الـداخلي         فإهنا مل 

وتواصل البعثة تركيز جهودها على محاية الفئات املستضعفة، وخباصة النساء واألطفال، سـواء             
ــز وجودهــا       ــد مــن تعزي ــة يف شــىت أحنــاء هــاييت، أو باملزي ــز اســتراتيجيات اخلفــارة اجملتمعي بتعزي

ففـي الفتـرة مـن      . لشُّرطي يف املناطق املعرضة للعنـف، وخميمـات املـشردين داخليـا           العسكري وا 
، قامـت العناصـر العـسكرية والـشُّرطية للبعثـة           ٢٠١١ديـسمرب   /سبتمرب إىل كـانون األول    /أيلول
ــا ــه  مب ــور      ٤ ٤٥٥جمموع ــة يف ب ــة اهلايتي ــشرطة الوطني ــع ال ــشتركة م ــة م ــرانس - أو - دوري  ب

ويف خـالل هـذه الفتـرة، قامـت         .  مشتركة يف بقيـة أحنـاء البلـد         دورية ١٥ ٠٠١وضواحيها، و   
 دوريـة يف خميمـات املـشردين داخليـا       ٢٩ ٤٧١العناصر العسكرية والشُّرطية للبعثة مبا جمموعـه        

   دوريــة يف خميمـــات خـــارج  ١٠ ٤٥٧ بــرانس احلـــضرية الكـــربى، و  - أو -يف منطقــة بـــور  
  . برانس-أو  -بور 
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سكرية والشُّرطية للبعثة بعمليات مشتركة مع الـشرطة الوطنيـة          كما قامت العناصر الع     - ١٢
. اهلايتية ملكافحة اجلرمية، مثل عمليات حماصرة وتفتيش أفراد العـصابات وإلقـاء القـبض علـيهم               
ــؤازرة ودعــم        ــزم مــن م ــا يل ــة م ــراد البعث ــوفر أف ــدين، ي . ويف حــاالت التظــاهر واالضــطراب امل

، قامــت البعثــة مبــا جمموعــه ٢٠١١ديــسمرب /ن األولســبتمرب إىل كــانو/الفتــرة مــن أيلــول ففــي
 برانس احلضرية الكربى، هبدف تعطيل أنـشطة        - أو   - عملية مشتركة يف منطقة بور       ٦ ٨١١

وقـد  . ومت خـالل تلـك الفتـرة القـبض علـى مخـسة مـن أفـراد العـصابات                  . العصابات اإلجراميـة  
  . لوماتدعم هذه اجلهود عمليات متكاملة لتحليل األخطار وجتميع املع

  
 جهود اإلنعاشويف اإلنسانية يف جمال املساعدات املستجدات   -ثالثا   

، مـع وجـود أعـداد       كبرية يف جمـال املـساعدات اإلنـسانية       ال تزال هاييت تواجه حتديات        - ١٣
ــوا يعتمــدون علــى املــساعدة مــن أجــل حــصوهلم        ــذين مــا زال كــبرية مــن ســكان املخيمــات ال

ــى ــية   علـ ــاء األساسـ ــات البقـ ــاين و. مقومـ ــانون الثـ ــاير /يف كـ ــوايل   ٢٠١٢ينـ ــاك حـ ــان هنـ ، كـ
 ا مواقـع، أغلبـه  ٧٠٧سكان املخيمات، منـهم املـشردون داخليـا، يعيـشون يف       من ٥١٥ ٠٠٠

 شـــخص ١١٩ ٠٠٠ مقـــدارهوميثـــل هـــذا اخنفاضـــا   . بـــرانس أو حواليهـــا  - أو - يف بـــور
 اسـتمرار وبـاء     وأدى. ٢٠١١يونيه  / موقعا منذ حزيران   ٣٩٤ و) يف املائة من اجملموع    ١٩ أو(

الكولريا، وانعدام األمـن الغـذائي والـضعف الـشديد للبلـد يف مواجهـة الكـوارث الطبيعيـة، إىل                    
شمولة بــالتقرير، ظــل أكثــر مــن وخــالل الفتــرة املــ.  الــيت يواجههــا ســكان هــاييتاملــشاقتفــاقم 
 مليـون طفـل، يعتمـدون علـى املـساعدة الغذائيـة الـيت يقـدمها                 ١,١مليون شخص، منهم     ١,٥

 .العاملي برنامج األغذية

ــاش و    - ١٤ ــود اإلنعـ ــرز جهـ ــتعمريوُتحـ ــا  الـ ــان بطيئـ ــدما، وإن كـ ــاقَ.  تقـ ــام َصوتنـ  االهتمـ
 والـصرف الـصحي يف املخيمـات،        باملـاء باالحتياجات اإلنـسانية احلرجـة، وخباصـة فيمـا يتعلـق            

  أنـشطتهم بـسبب نقـص      يف جمـال املـساعدة اإلنـسانية أهنـوا بالتـدريج          حيث أن بعـض الـشركاء       
 مليـون دوالر، أي مـا ميثـل         ٢١٠,٤ مببلـغ    ٢٠١١ُموِّل النداء املوحد هلاييت لعـام       فقد  . التمويل

ديـسمرب  /ويف كـانون األول   ).  مليـون دوالر   ٣٨٢,٤( يف املائة فقط من احتياجاته املنقحـة         ٥٥
ــساعدة اإلنـــسانية  ، ٢٠١١ ــع املـ ــق جمتمـ ــام  أطلـ ــد لعـ ــداء املوحـ ــ٢٠١٢ النـ ــدمي ا، داعيـ  إىل تقـ
اإلجـراءات  ، و املنقـذة للحيـاة   اإلنـسانية   املساعدة  ون دوالر كتمويل إضايف لربامج      ملي ٢٣٠,٥

وخــالل الفتــرة . تركــز علــى التأهــب حلــاالت الطــوارئ واالســتجابة هلــا  احملــددة اهلــدف الــيت  
 قـدرة مديريـة احلمايـة املدنيـة يف هـاييت علـى            تعزيزاملشمولة بالتقرير، حتقق املزيد من التقدم يف        

، علــى الــصعيدين الــوطين يف شــىت أحنــاء البلــدلكــوارث والوقايــة منــها امواجهــة قيــادة جهــود 
ــي ــشراك    . واحملل ــسيق وال ــز التن ــادرات لتعزي ــدة مب ــشركاء يف   اتواُتخــذت ع ــة وال ــني املديري  ب
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األنشطة اإلنسانية واألمم املتحدة واملنظمات احمللية، مثل عمليات احملاكاة املشتركة اليت مشلـت             
 منهم البعثة، وفريـق األمـم املتحـدة القطـري، واملنظمـات غـري احلكوميـة               شريكا، ٥٠أكثر من   

ووضـعت إحـدى عـشرة خطـة للطـوارئ، مشلـت           . الدولية واحمللية، وأعضاء مـن اجملتمـع املـدين        
 العـشر يف البلـد، مبـساعدة مـن األمـم املتحـدة              املقاطعـات خطة وطنية وخطة لكـل واحـدة مـن          

 مكاتـــب ومعـــدات اإلمنـــائيامج األمـــم املتحـــدة ووفـــر أيـــضا برنـــ. وشـــركاء دولـــيني آخـــرين
ــز عمليــات          ــدرات مراك ــزز ق ــوطين، وع ــوارئ ال ــات الط ــز عملي ــات ملرك ــا املعلوم لتكنولوجي

العشر، وذلك من خـالل توظيـف املزيـد مـن املـوظفني وتـوفري معـدات                املقاطعات  الطوارئ يف   
ويف كـانون  . نيـة يف املنـاطق  ، كافالً بالتايل حـضورا أكثـر اسـتدامة ملديريـة احلمايـة املد           االتصال
، خصص الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ، الذي يديره مكتـب تنـسيق       ٢٠١٢يناير  /الثاين

 ماليــني دوالر للتــصدي لالحتياجــات امللحــة للــسكان الــضعفاء الــذين   ٨الــشؤون اإلنــسانية، 
 .يزالون يعيشون يف املخيمات ال

ــة ا      - ١٥ ــهاء والي ــسبب انت ــاش هــاييت ب ــق إنع ــشرين    وأُعي ــاييت يف ت ــة إلنعــاش ه ــة املؤقت للجن
 والغمــوض احملــيط بتجديــدها أو باختــاذ ترتيبــات بديلــة للتنــسيق بــني        ٢٠١١أكتــوبر /األول

ــاحنني ــاين . امل ــاير /ويف كــانون الث ــة واملؤســسات   ٢٠١٢ين ــددة ، قامــت احلكومــات الوطني املتع
ــة ٥٢,٩ بــصرف األطــراف ــار دوالر٢,٣٨( يف املائ ار دوالر مــن  مليــ٤,٥٠مــن أصــل )  ملي

وســامهت هــذه اجلهــات  . ٢٠١١-٢٠١٠األمــوال الــيت تعهــدت هبــا لــربامج اإلنعــاش للفتــرة   
نــوفمرب /ويف تــشرين الثــاين.  مليــون دوالر لتخفيــف عــبء ديــن هــاييت٩٩٦املاحنــة أيــضا مببلــغ 

ــسانية جمتمــع املــساعدة  ر، أدا٢٠١١ ــشييد  اإلن ــة ت ــة٩٠أي  (١٠٠ ٠٠٠ عملي علــى )  يف املائ
ـــ  ـــاألقــــل مــــن املـ ــة الــ ــام ١١١ ٠٠٠ آوي االنتقاليــ ــررة لعــ ، ووفــــرت الــــسكن ٢٠١١ املقــ

عدة بـرامج إلعـادة التـوطني، تـديرها احلكومـة بـدعم مـن فريـق                 مث إن   .  شخص ٤٢٠ ٠٠٠ لـ
وفـضال  .  أسـرة إىل أحيائهـا الـسكنية       ١ ٥٠٠سرت عـودة أكثـر مـن        يـ األمم املتحدة القطري،    

مبـساعدة مـن    وذلـك    الزلـزال،    امرهـ  مـسكن كـان قـد د       ٢٥ ٠٠٠عن ذلك، ُشـيِّد مـن جديـد         
 مليــون أورو لبنــاء ٣٣بتقــدمي يب أيــضا وحتــاد األور االتعهــدو. الــشركاء يف األنــشطة اإلنــسانية

ومــع ذلــك، فــال يــزال حــوايل  . بــرانس - أو -  مــسكن يف حــيني ســكنيني يف بــور ١١ ٠٠٠
 .  من سكان املخيمات حيتاجون إىل حلول إسكانية٥١٥ ٠٠٠

والـتعمري بعـد الزلـزال إزالـة أكثـر مـن نـصف              املنظور يف جهـود اإلنعـاش       ومشل التقدم     - ١٦
 يف املائـة مـن      ١٠، وقـد أزيـل      ٢٠١٢فربايـر   /احلطام الذي خلّفه الزلزال، وذلـك حبلـول شـباط         

 شخص ملـدة    ٤٠٠ ٠٠٠ومت تشغيل أكثر من     . احلطام من خالل برامج تدعمها األمم املتحدة      
ــة أشــهر يف إطــار بــرامج ا   ديــسمرب /وحبلــول كــانون األول. لنقــد مقابــل العمــل متوســطها ثالث

 مدرسـة   ١٥٩ دائمـة و     - مدرسة نـصف     ٤٧٧ مدرسة؛ منها    ٦٣٦، بنيت من جديد     ٢٠١١
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 يف املائـة مـن البنايـات    ١٦دائمة، وذلك بدعم مـن شـركاء يف قطـاع التعلـيم، ممـا ميثـل حـوايل                
 املائـة مـن األطفـال الـذين          يف ٨٠وعـالوة علـى ذلـك، فـإن         . املُدّمرة أو غري القابلة لالسـتعمال     

ــذهبون إىل املدرســة     ال ــشون يف املخيمــات كــانوا ي ــون يعي ــع كــبري يف   . يزال ــا جــرى توّس كم
خــدمات التغذيــة الوقائيــة والعالجيــة لألطفــال والنــساء، حيــث دعمــت األمــم املتحــدة إنــشاء    

 . وحدة داخلية للتثبيت٢٤ وحدة خارجية للمعاجلة التغذوية و ٢٩٠
  

  األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييتة بعثةأنشط  -رابعا   
 تقدمي الدعم للعملية السياسية    

 البعثــة، مــن خــالل املــساعي احلميــدة ملمثلــي تواصــلمنــذ تنــصيب احلكومــة اجلديــدة،   - ١٧
 مــع متخــذي القــرار الــسياسي الرئيــسيني يف هــاييت مــن أجــل تــشجيع    بــدأبعمــل الاخلــاص، 

كـال  ، احلـوار بـني قـادة        مـرارا وقـد سـهلت البعثـة،       . عية والتنفيذيـة  التعاون بني السلطتني التشري   
قــدما يف العمليــات متيحــة هلــم املــضي   وبــني أطــراف فاعلــة سياســة رئيــسية أخــرى الــسلطتني 
 للــدورة الربملانيــة احلاليــة، واإلصــالح    ة تــشريعيخطــة، مثــل وضــع  البالغــة األمهيــة الــسياسية 

.  جهاز الـشرطة، واالسـتعدادات املتعلقـة باالنتخابـات          احملكمة العليا، وإصالح   أداءالقضائي، و 
علـى األولويـة الرئيـسية الـيت صـدر          يتركز بصورة متزايـدة      الدعم الذي تقدمه البعثة      علما بأن و

هبا تكليف، وهي تعزيـز مؤسـسات هـاييت علـى الـصعيدين الـوطين واحمللـي، وذلـك عـن طريـق                 
 .وتنميتهاهاييت الدعوة إلبرام ميثاق سياسي للمضي قدما باستقرار 

لــرئيس ورئــيس الــوزراء ورئيــَسي إىل اوقــد قــدم ممثلــي اخلــاص عــددا مــن املقترحــات    - ١٨
جملــس الــشيوخ وجملــس النــواب، حــول كيفيــة قيــام البعثــة، متــشيا مــع واليتــها، بتقــدمي الــدعم   

لـى   السياسيني يف هـاييت ع     الزعماءونتيجة لذلك، تعمل البعثة مع      . الفعال ألهدافهم السياساتية  
 املؤسـسات،   لتقويـة  اختاذهـا الالزم  اإلجراءات   املتصلة ب  املتبادلةوضع خريطة طريق لاللتزامات     

ويـشمل الـدعم االسـتراتيجي الـذي     . وحتسني سيادة القانون، وتعزيز التنمية املستدامة يف هاييت     
 الـسلك   يف ذلـك   مبـا تقدمه البعثة للعملية السياسية التعاون الوثيق مـع شـركاء هـاييت الـدوليني،               

 . نس، إلعطاء زخم لألولويات احلكوميةابر - أو - الدبلوماسي يف بور
  

 تقدمي الدعم لالنتخابات املقبلة    

 يقــضي حبــل ٢٠١١ديــسمرب / كــانون األول٢٩أصــدر الــرئيس مــارتيلي مرســوما يف    - ١٩
غـش يف   اجمللس االنتخايب املؤقت، إثر فترة من الشلل املؤسسي الناتج عن ادعاءات بالفـساد وال             

ورغـم أن اإلجـراءات القـضائية       . حق ثالثة مستشارين، منهم رئـيس اجمللـس غـايو دورسـانفيل           
يف حــق الــسيد دورســانفيل قــد بــدأت، فإنــه قــد رفــض حلــد اآلن املثــول أمــام قاضــي التحقيــق  
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خـالل  وقد َحدَّ غياب جملس عامـل       . متحججا بكون الدستور مينحه حصانةً من والية احملكمة       
وانصب العمل علـى  . دعم املؤسسات ل هود اليت تبذهلا البعثة   اجلمن أثر   لة بالتقرير   الفترة املشمو 

، ومنها إتـالف املـواد احلـساسة، واالسـتعدادات         ٢٠١١-٢٠١٠إمتام املهام املتصلة بانتخابات     
 االنتخابـات   ُتجـرى وُيتوقـع اآلن أن     . اخلاصة باالنتخابات اجلزئية احمللية، والبلديـة، والتـشريعية       

. ٢٠١١نـوفمرب  /إجراؤهـا يف تـشرين الثـاين   يف األصـل  ، بعد أن كان من املقرر      ٢٠١٢ يف عام 
 هلذه االنتخابات، الـيت سـتجدد ثلـث أعـضاء جملـس الـشيوخ وسـتنتخب           احتساباوتعمل البعثة   

، مركـزة   )، وأعضاء جمـالس ومجعيـات األقـسام احملليـة         بلدات، ومندويب   ُعَمد(مسؤولني بلديني   
وبــسبب . حلــدود وإدخــال التعــديالت احملتملــة علــى قــانون االنتخابــاتحلــد اآلن علــى تعــيني ا

 جديـد ويف اإلعـالن عـن اجلـدول الـزمين لالنتخابـات،             انتخـايب  وإنشاء جملس    تسميةالتأخر يف   
، وهو التاريخ الذي يبلـغ فيـه ثلـث أعـضاء     ٢٠١٢مايو / أيار ٨لن يتسىن تنظيم االنتخابات يف      
ومـن شـأن الفـراغ املؤسـسي املترتـب عـن ذلـك أن               .  واليتهم جملس الشيوخ احلاليني هناية فترة    

، رمبا يتطلـب تنظـيم اجلولـة        ة األولي اتووفق التقييم . ر بني احلكومة واملعارضة   تيفاقم حدة التو  
 مخسة أشهر، ابتـداء مـن تـاريخ اإلعـالن عـن موعـدها           قد تصل إىل  األوىل من االنتخابات مدة     

 .مبرسوم رئاسي
  

 العنصر العسكري    

ــة        - ٢٠ ــة آمن ــة يــؤدي مهامــه املتعلقــة باحلفــاظ علــى بيئ مــا زال العنــصر العــسكري يف البعث
ومستقرة، فـضال عـن إدارة احلـدود، وتقـدمي املـساعدة اإلنـسانية، والتأهـب للكـوارث، ودعـم              

. اللوجــسيت لالنتخابــات املقبلــةاألمــين ولــدعم لوقــد بــدأ التخطــيط . الــتعمريجهــود اإلنعــاش و
ي يف البعثــة يف عــدة عمليــات ملكافحــة اجلرميــة، منــها عمليــة هــوب   وشــارك العنــصر العــسكر

اليت نفذت باالشتراك مع الشرطة الوطنية اهلايتية وعنصر الشرطة يف البعثـة، وذلـك يف               ) األمل(
نس ابــر - أو - ومتــت هــذه العمليــة يف أحيــاء ســكنية يف بــور . ٢٠١١أكتــوبر /تــشرين األول

عدة أعضاء يف العصابات اإلجرامية ونقـص نـشاط تلـك            شديدة اخلطر وأدت إىل اعتقال       تعترب
وأظهـرت عـدة عمليـات أمنيـة مـشتركة بـني الـشرطة الوطنيـة          . العصابات يف املناطق املستهدفة   

اهلايتية والعنصر العسكري وعنصر الـشرطة يف البعثـة حتـسن مـستوى التكامـل، قياسـا إىل فتـرة         
لعـسكري وعنـصر الـشرطة يف البعثـة تـدابري           ويف هذا الـصدد، اعتمـد العنـصر ا        . التقرير السابقة 

 تكفل تـويل الـشرطة الوطنيـة اهلايتيـة قيـادة هـذه العمليـات املـشتركة                  إجراءات تشغيلية موحدة  
 . على الدوام

ــتج عــن التخفــيض،       - ٢١ ــالتقرير، ن ــرة املــشمولة ب ــدرجيي املقــرر وخــالل الفت ، لقــدرات الت
مقــاطعيت حب ســريتني عــسكريتني مــن بعــد الزلــزال ســالــيت ُعــّززت بقــوة العنــصر العــسكري 
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مـارس  / اجلنوبيـة حبلـول هنايـة آذار       املقاطعـة ومـن املقـرر سـحب كتيبـة مـن           . ونيـب  آنس غراند
 الــشمالية الغربيــة علــى وصــول وحــدة شــرطة  املقاطعــةويتوقــف ســحب فــصيلة مــن  . ٢٠١٢

عثـة تـشكيل     العـسكريون يف الب    األفـراد وباملوازاة مع تنفيذ هذا التخفـيض، أعـاد         . مشكلة بديلة 
ــة البعثــة إىل أقــصى حــد    الفجــوة األمنيــة الناجتــة عــن ســحب   ســّدوقــد مت . القــوة لزيــادة فعالي

 . وحدات الشرطة املشكلة التابعة للبعثةقبل من املقاطعاتالوحدات العسكرية يف هذه 

وتواصل القدرات اهلندسية العسكرية التابعة للبعثة دعم جمموعـة واسـعة مـن أولويـات                 - ٢٢
 للـتعمري ألمـد   ش احلكوميـة املتـصلة بتخفيـف أخطـار الكـوارث وتـوفري الظـروف املؤاتيـة                  اإلنعا
ــيت     . أطــول ــسرايا اهلندســية ال ــالتقرير، نفــذت ال ــرة املــشمولة ب ــهاوخــالل الفت  إكــوادور، قدمت

 مهمـة  ٥٣ وشيلي، ومجهورية كوريا، واليابان ما جمموعـه        ،وإندونيسيا، وباراغواي، والربازيل  
ومشلـت هـذه املـشاريع      . ٢٠١١ مهمة أُكمـل تنفيـذها يف عـام          ١٦٨من أصل    للتعمريهندسية  

إزالة بنايات حكومية ومستشفيات ومالجئ لأليتام ومدارس كـان قـد دمرهـا الزلـزال؛ وهتيئـة                 
 الكــولريا؛ وإصــالح الطــرق؛ وحفــر اآلبــار؛ ملعاجلــةاألرض لتــشييد مبــان جديــدة منــها مراكــز 

يف أمــاكن منــها خميمــات املــشردين (داً ملوســم األمطــار ســتعدااوصــرف ميــاه األهنــار والقنــوات 
  . حتسني الريمشاريع؛ وخمتلف )داخليا

  
  عنصر الشرطة    

ظل إصالح وتعزيز الشرطة الوطنية اهلايتية يـشكل أولويـة لبعثـة األمـم املتحـدة خـالل                    - ٢٣
لوطنيــة ، شــاركت الــشرطة ااألطــراف املعنيــةوبالتــشاور مــع مجيــع  . الفتــرة املــشمولة بــالتقرير 

تطـوير الـشرطة الوطنيـة اهلايتيـة        مخسية جديدة ل  خطة  اهلايتية وعنصر الشرطة يف البعثة يف وضع        
ويبلـغ القـوام احلـايل      . وتنتظر اآلن موافقة حكومة هاييت النهائية عليها      . ٢٠١٦-٢٠١٢للفترة  

  . امرأة٧٦٠ من ضباط الشرطة، منهم ١٠ ١٠٦للشرطة الوطنية اهلايتية 
يف التـدريب   ا طالبـ ٥٥٠حنـو  الـيت تـضم   ن الدفعـة الثالثـة والعـشرو   بـدأ  ت أن  ومن املقرر   - ٢٤

وكـان مـن    . بسبب التمويل ومسائل إداريـة    التدريب  وقد تأخر البدء يف     . ٢٠١٢أبريل  /نيسان
بني أسباب التأخري األخرى تباين وجهـات نظـر الـشرطة الوطنيـة اهلايتيـة وبعثـة األمـم املتحـدة                     

وتتواصـل  . بشأن توقيـت الـدورة ومـدهتا وعـدد الطـالب يف الـصف             واألطراف املعنية األخرى    
ــد للدفعــة الرابعــة والعــشرين    ــة التجني ــسبة اإلنــاث فيهــا  مــستهدفة بلــوغ  عملي ــة٣٠ن .  يف املائ

مجيـع ضـباط الـشرطة      فـرز   بعثة عملية   الواستأنفت جلنة مشتركة تضم الشرطة الوطنية اهلايتية و       
ملشمولة بالتقرير، توصلت اللجنة املـشتركة إىل قـرار         وخالل الفترة ا  . ٢٠١١سبتمرب  /يف أيلول 

 مـن القـوة مـن أصـل مـا جمموعـه             “غـري موصـى هبـم     ” ضابط شرطة    ١٣٨هنائي يقضي بفصل    
ــة الــذين مت       ٣ ٥٨٣ ــة اهلايتي ــشرطة الوطني ــن ضــباط ال ــرزهم م ــانون األول ف ــذ ك ــسمرب /من دي
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قـوق اإلنـسان علـى      حل هباإلضافة إىل ذلك، ركز عنـصر الـشرطة يف البعثـة ومستـشار            . ٢٠٠٦
بنــاء القــدرات املتعلقــة باملراقبــة واإلبــالغ يف الــشرطة الوطنيــة اهلايتيــة حــول انتــهاكات حقــوق  

  .اإلنسان اليت يرتكبها ضباط الشرطة الوطنية اهلايتية
ومـن بـني    . والتـدريب والفـرز   وقد أعاق عدد مـن التحـديات وتـرية عمليـات التجنيـد                - ٢٥

مرافق مـن   تشييد  لتعجيل يف ترميم أو     واادة هيكلة نظام التجنيد،     هذه التحديات احلاجة إىل إع    
،  والعليـا مسؤويل إنفاذ القانون من الرتب املتوسطة    املوجهة إىل   أجل توسيع الدورات التدريبية     
، وإقامـة دورات تدريبيـة علـى حنـو أكثـر        صـفوف أكـرب حجمـا     وزيادة مـوارد امليزانيـة لتمويـل        

. ب الــذين تلقــوا تدريبــهم مــؤخرا علــى رواتبــهم الــشهريةتــواترا، والتأكــد مــن حــصول الطــال
  .بوضع خيارات ملعاجلة هذه التحدياتواألطرف املعنية األخرى بعثة الوتقوم 
بعثــة تقــدمي املــشورة التقنيــة لعــدد مــن املــشاريع الــيت متوهلــا اجلهــات املاحنــة   الوتواصــل   - ٢٦

أكادميية شـرطة   تشييد  من   ٢٠١٣ام  وينبغي االنتهاء حبلول ع   . مرافق الشرطة إلصالح وتشييد   
وجيــري التخطــيط لبنــاء مرافــق . جديـدة لتــدريب ضــباط الــشرطة مــن الرتــب املتوســطة والعليــا 

إضــافية لوحــدات الــشرطة الوطنيــة اهلايتيــة املتخصــصة، مبــا يف ذلــك وحــدات خفــر الــسواحل   
ضـابطا يف    ٣ ٢٤١وسـيبدأ ختفـيض قـوام الـشرطة التابعـة للبعثـة املـأذون بـه إىل                  . والنظام العام 

  .٢٠١٢يونيه /حزيرانحبلول مارس وينبغي أن ينتهي /آذار
  

  محاية الفئات الضعيفة    
ــة جهودهــا يف         - ٢٧ ــالتقرير، واصــلت البعث ــرة املــشمولة ب ــارة اجملتمعيــة  خــالل الفت يف اخلف

الـشرطة التـابع للبعثـة      عنصر  وعمل  . خميمات املشردين داخليا بتنسيق وثيق مع جلان املخيمات       
ى إرشاد ضباط الشرطة الوطنية اهلايتية وساعد يف إقامة مركـز شـرطة ثـانوي يف خمـيم جـان                    عل

عـالوة  . نسابـر  -أو   - ات وأكثرهـا انعـداما لألمـن يف بـور         ماري فنـسنت وهـو أكـرب املخيمـ        
على ذلك، حيافظ عنصر الشرطة يف البعثة الـذي يعمـل يف موقـع مـشترك مـع الـشرطة الوطنيـة                      

ساعة ويقـوم بتـسيري دوريـات قويـة يف سـبعة خميمـات              الـ أمـين علـى مـدار       اهلايتية، علـى وجـود      
يوميـــا يف حنـــو تناوبيـــة وتقـــوم بأعمـــال دوريـــات شـــديدة خـــاطر معرضـــة ملشردين داخليـــا ملـــ

وردا علــى عمليــات اإلخــالء القــسري للمــشردين، وال ســيما يف  . “غــري دائمــة”خميمــا  ١٥٠
 جمموعـة احلمايـة مـع الـسلطات اهلايتيـة           ، عملـت  ٢٠١٠ليوغان، مركز الزلزال الذي وقع عام       

وسـتربط اخلطـة املقترحـة مواعيـد إغـالق       . املخيمـات إلغـالق   شـاملة   تأييـد اعتمـاد خطـة       على  
 - ويف بـور  . تـوطني علـى املـدى الطويـل       توفري سكن بديل، وحتديد مواقع إلعادة ال      ب اتاملخيم

 “١٦/٦”ة التــوطني نس، أحــرزت احلكومــة تقــدما ملحوظــا يف تنفيــذ برنــامج إعــاد ابــر -أو 
لتقدمي معونات الستئجار املنازل وإصـالحها للمقـيمني يف سـتة خميمـات يف األحيـاء البـارزة يف        
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ويتلقـى  . حيـاً ُشـرِّد منـها معظـم هـؤالء األشـخاص            ١٦بإصالح  واقترنت هذه املبادرة    . املدينة
  .هذا الربنامج الدعم من عدد من أعضاء فريق األمم املتحدة القطري

 املنـاطق    العنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس مصدر قلق، ال سـيما يف             وظل  - ٢٨
ويف . نس، ويف خميمات املشردين داخليا ويف املناطق النائية من البلـد          ابر -أو   - الفقرية يف بور  
ــوبر /تــشرين األول ــة ووزارة    أنــشأت ، ٢٠١١أكت ــة اهلايتي ــة بالتعــاون مــع الــشرطة الوطني البعث

قوق املرأة مناطق استقبال خاصة لضحايا العنف اجلنسي والعنـف القـائم علـى      شؤون املرأة وح  
ــة مــن أ  ــر - أو -كثــر املخيمــات تعرضــا للخطــر يف بــور   نــوع اجلــنس يف ثالث وجتــري . نساب

ــة العاصــمة       ــسبعة يف منطق ــشرطة ال ــة يف مراكــز ال ــق اســتقبال مماثل ــة مراف . االســتعدادات إلقام
ــالتقرير،    ــرة املــشمولة ب ــسيق واالســتجابة للعنــف     وخــالل الفت ــا للتن ــضا مكتب ــة أي ــشأت البعث أن

ــة     ــة اهلايتي ــشرطة الوطني ــة  . اجلنــسي والعنــف القــائم علــى نــوع اجلــنس يف ال كمــا أقامــت البعث
للمـدربني يف الـشرطة الوطنيـة       يف هـذا الـصدد      وبرنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي دورات تدريبيـة          

حلقـات عمـل    بتنظـيم   هـؤالء املـدربون     قام  املقابل،  ويف  . العشر يف هاييت  املقاطعات  اهلايتية من   
حول تقنيات التحقيق بشأن العنف اجلنسي والعنف القائم علـى نـوع اجلـنس لـضباط الـشرطة                  

  .الوطنية اهلايتية
 حالة اغتصاب مـسجلة يف      ٦٢، رصدت البعثة متابعة التحقيقات يف       ويف غضون ذلك    - ٢٩

وتـبني هلـا أنـه مل ترفـع وال حالـة           . نسابـر  - أو   -ور   للشرطة الوطنية اهلايتيـة يف بـ       أربعة مراكز 
من هـذه احلـاالت إىل احملكمـة بـسبب عـدم كفايـة القـدرة علـى إجـراء التحقيقـات، أو إجـراء                         
تسويات خارج نطاق احملاكم، أو بسبب رفض الضحايا املثول أمـام قاضـي التحقيـق، ممـا يـثري                   

  .ءخماوف كبرية بشأن مدى كفاية استجابة الشرطة والقضا
  

  احلد من العنف األهلي    
ــزال   - ٣٠ ــي   ال ي ــف األهل ــن العن ــات      احلــد م ــة ملعاجلــة التقلب ــدابري االســتقرار احليوي أحــد ت

. السياسية اجلارية، وضـعف املؤسـسات األمنيـة واسـتمرار التحـديات االجتماعيـة واالقتـصادية           
حملليـة قـد يـؤدي إىل زيـادة     وملّا كان التأخري املتوقع يف تنظـيم االنتخابـات التـشريعية والبلديـة وا      

تـساعد علـى التخفيـف مـن حـدة هـذه            قـد   حدة التوتر، فإن مشاريع احلـد مـن العنـف األهلـي             
  .التوترات يف اجملتمعات احلضرية اهلشة اليت تشكل حمور هذا الربنامج

ومتشيا مع تشديد حكومة هاييت على تـوفري فـرص العمـل، واصـلت البعثـة العمـل مـع                      - ٣١
وواسـعة النطـاق،   اليـد العاملـة     الوطنيني والدوليني املنفذين يف مشاريع كثيفـة        ين  املنفذالشركاء  

ــاد  والتنــسيب الــوظيفياملهــارات، علــى تــدريب الو رات ، واملــساعدة القانونيــة، فــضال عــن املب
ــور   ــة يف ب ــة واحلمائي ــر -أو  - االجتماعي ــل   اب ــاييت وجاكمي ــاييف وكــاب ه ــذ . نس وغون ومن
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 مـشروعا للحـد مـن العنـف األهلـي      ٦٣ مشروعا مـن أصـل      ٣٢ة  ، أجنزت البعث  املاضيتقريري  
 مـن هـذه املـشاريع علـى احملافظـة علـى البيئـة ووفـرت              ٢٦ وركز   ؛ ماليني دوالر  ٩تبلغ قيمتها   

ودعمـت البعثـة أيـضا      . للمخـاطر من الشباب املعرضني     ٢٠ ٠٠٠فرص عمل قصرية األجل لـ      
 الـــشباب  مـــن١ ١١٠الـــوظيفي لــــ تقـــدمي املـــساعدة يف التنـــسيب وتواصـــل التـــدريب املهـــين 

وتقـدم البعثـة    . يف هـاييت  بالشراكة مـع القطـاع اخلـاص ومؤسـسات الدولـة            للمخاطر  املعرضني  
امـرأة، مبـن فـيهن سـجينات مـن           ٢ ٠٠٠الدعم التعليمـي والـصحي والنفـسي واالجتمـاعي لــ            

  .األحداث، ومن ضحايا العنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس
  

  الدعم املقدم ملؤسسات الدولة    
املــستمر جلهــود حتقيــق الالمركزيــة يف وزارة الداخليــة والــدفاع  البعثــة  يف ســياق دعــم  - ٣٢

البعثــة وقامــت . ميزانياهتــاإجنــاز  بلديــة بــشأن ١٤٠الــوطين، قــدمت البعثــة املــشورة الفنيــة إىل  
ــشرة     بتثبيـــت  ــات العـ ــدويب املقاطعـ ــيني يف مكاتـــب منـ ــوظفني فنـ ــة مـ ــأربعـ ــولدد اجلـ  /يف أيلـ
وساعدت البعثـة أيـضا يف حتديـد        .  عينهم الرئيس مارتيلي لتقدمي املشورة التقنية      ٢٠١١ سبتمرب

 ةالتـــشريعياخلطـــة األولويـــات التـــشريعية الرئيـــسية مـــن أجـــل برملـــان هـــاييت الـــيت ســـتدرج يف 
  .٢٠١٢ لسنة
ــة خــال      - ٣٣ ــسلطات اهلايتي ــدعم ال ــة واملعــدات ل ــة التحتي ــرة واســتمرت مــشاريع البني ل الفت

 مـشروع  ١٢١، حـددت البعثـة والـسلطات اهلايتيـة     ٢٠١١يوليه  /ومنذ متوز . املشمولة بالتقرير 
ــاء    ــة ببن ــاء حكــومي جديــد، وقامــت البعث ــاً ٣٥بن ــز تــ  مكتب  إدارة عامــة ٢١ضم ســابق التجهي

وزارة التخطـيط   و،   واألمـن العـام    وزارة العدل لمرافق  كاتب  وستضم هذه امل  . وتزويده باللوازم 
، ومكتـب الـسجل املـدين، وسـت حمـاكم            والدفاع الوطين  عاون اخلارجي، ووزارة الداخلية   والت

  .، وإدارة السجون الوطنية، ومكتب خفر السواحلللصلح
  

  املشاريع ذات األثر السريع    
خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، واصــلت البعثــة التركيــز علــى تطــوير املــشاريع ذات    - ٣٤

تمعات احملليـة املتـأثرة بـالزلزال، ويف الوقـت نفـسه حتديـد مـشاريع يف                 األثر السريع من أجل اجمل    
ــول       ــة يف أيل ــادة البعث ــيت حــددهتا قي ــة ال ــة ذات األولوي ــاطق األربع ــي٢٠١١ســبتمرب /املن : ، وه

؛ والبنيـــة  التحتيـــةالطـــرق والـــبىنوإصـــالح  واإلنـــارة األمنيـــة؛ ؛الكـــولرياالتخفيـــف مـــن آثـــار 
ــة ــانون  التحتي ــسيادة الق ــدرها  ومبي. ل ــة ق ــون  ٧,٥زاني ــرة   ملي ــسريع للفت ــر ال ــشاريع األث دوالر مل
، تواصل البعثة تركيز جهودها على دعـم اجملتمعـات احملليـة الـيت هـي يف أمـس             ٢٠١٢-٢٠١١

. احلاجــة إليهــا، ويف املنــاطق الــيت تفتقــر إىل املــساعدة احلكوميــة الكافيــة ومــن اجلهــات املاحنــة   
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 مـشروعا  ٧٨ مـشروعا قيـد التنفيـذ، و    ٥١، كـان  ٢٠١٢ينـاير  / كانون الثاين  ٣٠واعتبارا من   
  .دوالرمليون  ٥,٥٧ مشروعا بقيمة ١٢٩آخر على وشك أن تبدأ، أي ما جمموعه 

  
  سيادة القانون وبناء القدرات    

، لـوي أعاقت االضطرابات السياسية اليت أحاطت باستقالة وزير العدل، جوزويه بـيري              - ٣٥
وأدىل . عم املقدم من البعثة إىل وزارة العـدل واألمـن العـام   ، الد٢٠١١نوفمرب  /يف تشرين الثاين  

التـزم فيهـا    عامـة   ديـسمرب، ببيانـات     / بروناشـيه، الـذي عـني يف كـانون األول          يل بيري خلفه، ميش 
ويف حـني يوجـد اتفـاق واسـع يف الـدوائر احلكوميـة             . بإدخال إصـالحات علـى سـيادة القـانون        

ل البعثـة الرامـي إىل      ، فقـد أعـاق عمَـ       العليـا  ويـات األولهي ضمن   أن مسألة سيادة القانون     على  
فر اإلرادة إلجـراء تغـيريات حقيقيـة، وشـيوع ثقافـة اإلفـالت مـن                ا تـو  دعم سيادة القانون عـدمُ    

وتوجد هياكـل موازيـة     . العقاب، ال سيما داخل الطبقة السياسية يف هاييت ويف صفوف النخبة          
باســتخدام ت داخــل اجملتمــع اهلــاييت   جلماعــاتــسمح عميقــة اجلــذور داخــل اجملتمــع اهلــاييت،     

كمـا أعـاق التقـدم احملـرز يف تعزيـز سـيادة       . املمارسات الفاسـدة للتحايـل علـى النظـام القـانوين         
  .فقط شهرا ١٢نس خالل ابر - أو -ن تعاقب مخسة مدعني عامني يف بور القانو
س احملكمـة  وخالل الفترة املشمولة بـالتقرير، عـني الـرئيس مـارتيلي رئـيس ونائـب رئـي            - ٣٦

وظـل منـصب رئـيس احملكمـة العليـا          . املرشحني أحاهلـا إليـه جملـس الـشيوخ        من  العليا من قائمة    
فرباير، أعلن وزير العدل أن الرئيس مارتيلي سيـصدر         / شباط ١٤ويف  . ٢٠٠٤شاغرا منذ عام    

روع قريبا مرسوماً مللء الشواغر القضائية اخلمسة املتبقية، لكي تـتمكن احملكمـة العليـا مـن الـش        
بإصـالح  معنيـا  ، أنـشأ الـرئيس مـارتيلي فريقـا عـامال         ٢٠١٢يناير  /ويف كانون الثاين  . يف عملها 
ومــنح الفريــق العامــل . اقتراح التــدابري املناســبة لتنفيــذ إصــالح العدالــةمــع اختــصاصه بــالعدالــة 

ــه  ٢٤ ــذ واليت ــامج األمــم     . شــهرا لتنفي ــة وبرن ــالتقرير، عقــدت البعث ــرة املــشمولة ب وخــالل الفت
 ضـمت زعمـاء     كل مقاطعات البلـد العـشر     ملتحدة اإلمنائي اجتماعات حول سيادة القانون يف        ا

اجملتمعات احمللية والسلطات البلدية وممثلني عن السلطة القضائية والشرطة الوطنيـة للتوصـل إىل              
  .السياسيةالنعدام األمن والرتاعات حلول حملية 

  
  العدالة    

حقيق االستقرار يف هاييت تقدمي الدعم الفـين واللوجـسيت          املتحدة لت  واصلت بعثة األمم    - ٣٧
وقام احتاد أمم أمريكا اجلنوبيـة مـؤخرا،        . مكتبا للمساعدة القانونية يف مجيع أحناء البلد       ١٨إىل  

املتحـدة، بقـراره     الشريك يف متويل املعونة القانونية، بإبالغ األطراف املعنية، مبا فيها بعثة األمم           
وأوضحت حكومـة هـاييت للبعثـة أهنـا تعتـزم تـويل             .  املعونة القانونية يف هاييت    إهناء متويل برنامج  
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ــة  ــة القانوني ــامج املعون ــاين ويف كــانون. إدارة برن ــاير عــام /الث ــشأت وزارة العــدل  ٢٠١٢ ين ، أن
واألمن العام فريق عمل انتقاليا مبشاركة البعثة َوجِهـات معنيـة أخـرى، مـن أجـل إعـداد خطـة                     

للمعونــة القانونيــة واســتعراض مــشروع القــانون املتعلــق بإنــشاء النظــام    لتطــوير نظــام مــستدام  
املتحدة اإلمنـائي، عقـدت البعثـة حلقـيت          وباالشتراك مع برنامج األمم   . الوطين للمعونة القانونية  

 بوكيــه وجريميــي لتــدريب جمموعــة مــن  - دي -عمــل اســتغرق كــل منــهما يــومني يف كــروا  
اة وأعـضاء النيابـة العامـة، مـن بينـهم أربـع نـساء، علـى               فردا من أفراد الـشرطة ومـن القـض         ٣٠

وواصـــلت البعثـــة باالشـــتراك مـــع برنـــامج  . تقنيـــات التحقيـــق يف حـــاالت االعتـــداء اجلنـــسي 
املتحدة اإلمنائي تقدمي الـدعم الفـين واللوجـسيت مـن أجـل إنـشاء اجمللـس األعلـى للقـضاء                      األمم

د واللــوائح، وعلــى نقــل الكفــاءات مــن بتقــدمي املــساعدة إىل فريقــي عمــل علــى صــياغة القواعــ
  .وزارة العدل واألمن العام إىل اجمللس

  
  اإلصالحيات    

أخــذت املــساعدة الــيت تقــدمها البعثــة يف جمــال اإلصــالحيات شــكل بنــاء القــدرات يف    - ٣٨
اجملال األمـين، وتلبيـة االحتياجـات مـن التوظيـف والتـدريب ووضـع الـسياسات وحتـسني البنيـة             

مســح الوجــود اليــومي ألفــراد البعثــة يف مجيــع الــسجون يف البلــد البــالغ عــددها وقــد . األساســية
ســيما علــى الــصعيد   ســجنا بإدخــال حتــسينات يف مجيــع هــذه اجملــاالت ذات األولويــة، ال   ١٦
تـزال سـجون هـاييت تعـاين مـن االكتظـاظ وتـصور اإلدارة واإلفـراط يف                   ومـع ذلـك، ال    . احمللي

يتعلق بالفـصل    ولوحظ حدوث حتسنات فيما   .  الغذاء واملاء  االحتجاز قبل احملاكمة والنقص يف    
وكـان علـى    . بني القُصَّر يف مجيع السجون فيما عدا ثالثة منها، ويف الظروف الـصحية عمومـا              

قمة أولويات البعثة دعم مكتـب مـدير إدارة الـسجون يف وضـع إجـراءات وممارسـات موحـدة                    
ــد يف كــروا   ــه- دي -لتــشغيل الــسجن اجلدي ىت اآلن، وقــع مــدير إدارة الــسجون  وحــ.  بوكي

وسـتعرض اإلجـراءات   .  إجراء١٢ من اإلجراءات املوحدة املقترحة البالغ عددها   ٩رمسيا على   
وخـالل  . الثالثة املتبقيـة علـى وزيـر العـدل وقيـادة الـشرطة اهلايتيـة للتحقـق منـها بـشكل هنـائي                

ج عـن الـسجناء احملتجـزين      الفترة املشمولة بالتقرير، انصب التركيـز بـشكل خـاص علـى اإلفـرا             
ونتيجــة جلهــود البعثــة، أُطلــق ســراح . قبــل احملاكمــة، أو أولئــك الــذين جتــاوزوا مــدة عقوبتــهم 

. ٢٠١٢ ينـــاير/ الثـــاين  إىل كـــانون٢٠١١ســـبتمرب /معـــتقال خـــالل الفتـــرة مـــن أيلـــول ٢٦٩
 سـامها يف  وباإلضافة إىل ذلك، مت االنتهاء من مشروعني للبعثة من املشاريع ذات األثـر الـسريع            

وعـالوة علـى   . حتسني ظروف العمل واملعيشة يف سجنني يف ليـه كـاي وغرانـد ريفـيري دو نـور            
 من مـوظفي اإلصـالحيات الـوطنيني بـشأن تقيـيم      ٤٢ذلك، قدمت البعثة تدريبا ميدانيا لفائدة      
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 موظفـا إضـافيا مـن مـوظفي         ١٤وقـد قامـت البعثـة بتـدريب         . أداء املوظفني اجلدد يف السجون    
  .حيات على أساليب إجراء املقابالت الشخصية والتفتيش وتقييد اليديناإلصال

  
  حقوق اإلنسان    

اســتمرت البعثــة يف تركيزهــا علــى التحقيــق يف انتــهاكات حقــوق اإلنــسان واإلبــالغ      - ٣٩
ومـــــن خـــــالل مفوضـــــية األمـــــم املتحـــــدة حلقـــــوق اإلنـــــسان، نـــــشرت البعثـــــة يف . عنـــــها
 عمليــات قتــل غــري قانونيــة يــدعى قيــام أفــراد مــن  تقريــرين عــن٢٠١١ ديــسمرب/األول كــانون

بـالرغم مـن بعـض اجلهـود الـيت بذلتـها            الشرطة الوطنية اهلايتية هبا وأعربت عن أسفها على أنـه           
الشرطة والقضاء للتحقيق يف عمليـات القتـل، فـإن هنـاك نقـصا ملموسـا يف قـدرة الدولـة علـى            

يـضا عـن كثـب حماكمـة أفـراد الـشرطة            وتراقـب البعثـة أ    . مالحقة ومعاقبـة اجلنـاة بـشكل فعـال        
ومــوظفي الــسجون املتــهمني بارتكــاب عمليــات قتــل غــري قانونيــة خــالل أعمــال الــشغب الــيت 

وأسـفرت احملاكمـة عـن إدانـة        . ٢٠١٠ ينـاير /الثـاين  كـانون  ١٩وقعت يف سـجن ليـه كـاي يف          
اييت الــذي ينــاير، أعلــن القاضــي اهلــ/الثــاين كــانون ٣٠ويف . مثانيــة متــهمني وتربئــة ســتة آخــرين

كلـود دوفالييـه أن قـانون التقـادم مينـع احملاكمـة              يرأس التحقيـق يف قـضية الـرئيس الـسابق جـان           
على جرائم حقوق اإلنسان املوثقة جيدا اليت ارُتكبت يف ظل نظام حكم دوفالييه، وأن الـسيد                

وواصـلت  . اروأعربت البعثة عن أسفها هلذا القر     . بتهم الفساد  دوفالييه ال ينبغي أن ُيحاكم إال     
البعثة تأييد ودعم اختاذ الدولة إجراءات لـضمان املـساءلة عـن انتـهاكات حقـوق اإلنـسان الـيت                    

ــه   ــرة حكــم دوفاليي ــة    . ارتكبــت خــالل فت ــربامج التدريبي ــضا جمموعــة مــن ال ــة أي ونظمــت البعث
ــاء القــدرات يف جمــال ســيادة القــانون وال      ــة لبن ــادة اجملتمعــات احمللي ــة وق  ســيما للــسلطات احمللي

  .يتعلق حبقوق اإلنسان، وقدمت الدعم ملكتب محاية املواطنني فيما
  

  املسائل اجلنسانية    
، قامــت البعثــة بالتعــاون مــع وزارة شــؤون وحقــوق  ٢٠١١نــوفمرب /الثــاين يف تــشرين  - ٤٠

املرأة ومنظمتني نسائيتني، بتدشني مشروع متوله لكسمربغ من أجـل تعزيـز مـشاركة املـرأة يف                 
كما ساعدت البعثة التجمـع الربملـاين النـسائي      . ة على الصعيدين الوطين واحمللي    املناصب القيادي 

على وضع مشاريع ذات أثر سريع من أجـل تعزيـز مـشاركة املـرأة يف صـنع القـرار علـى مجيـع                        
املــستويات وحتديــد اســتراتيجيات لــضمان متثيــل املــرأة يف املناصــب العامــة بنــسبة ال تقــل عــن    

  .املائة يف ٣٠
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  الطفلمحاية     
ــة تقــارير عــن      - ٤١ ــالتقرير، تلقــت البعث ــرة املــشمولة ب حــاالت اغتــصاب  ١١٠خــالل الفت

ــصَّر، و     ــسي ضــد القُ ــال    ١٥ وغــريه مــن أشــكال العنــف اجلن ــد األطف ــة مــن حــاالت جتني  حال
 قـضايا   ٧ حالـة مـن حـاالت االختطـاف و           ١٢ واستخدامهم من جانب عصابات مـسلحة، و      

وتعمـل البعثـة مـع املنظمـة        . ها أثنـاء تبـادل إلطـالق النـار        تنطوي على قتـل قُـصَّر، وقعـت بعـض         
الدوليــة للــهجرة واليونيــسيف علــى املــسامهة يف إدخــال تعــديالت علــى مــشروع قــانون بــشأن 
االجتار بالبشر ليتواءم مع بروتوكول بالريمو ملنـع وقمـع ومعاقبـة االجتـار باألشـخاص، وخباصـة           

ويف جمــال قــضاء األحــداث، . ٢٠٠٩  عــامالنــساء واألطفــال، والــذي صــدقت عليــه هــاييت يف 
وباإلضـافة إىل   . واصلت البعثة الدعوة لإلسراع بإدارة القضايا وحتسني ظروف احتجاز القُصَّر         

املتحـدة ثالثـة دورات للتـدريب والتوعيـة يف املقاطعـة الغربيـة هبـدف                 ذلك، قدمت بعثـة األمـم     
ــز قــدرات   ــة    ٤٢تعزي ــق بقــضايا محاي ــة فيمــا يتعل ــا منظمــة جمتمعي ذلــك العنــف   يف  األطفــال مب

  .اجلنسي، وقضاء األحداث، واالجتار باألطفال
  

  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية    
املتحـدة القطـري آليـات التنـسيق واهلياكـل الوطنيـة املعـززة               عززت البعثة وفريق األمم     - ٤٢

تدريبيـة والـربامج    ذلـك الـدورات ال     يف وتواصلت أنشطة التوعية، مبـا    . ملكافحة اإليدز يف هاييت   
اإلذاعية، يف مجيع أحناء هاييت للوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية يف برامج مرحلـة مـا بعـد             

ومت إصـالح آليـة التنـسيق القطـري يف هـاييت التابعـة للـصندوق العـاملي بغيـة          . حاالت الطـوارئ  
اخلطـة الوطنيـة   كمـا سـاعدت البعثـة احلكومـة يف اسـتكمال      . إتاحة الفرصة السـتمرار التمويـل     
وباإلضـافة إىل ذلـك، قُـدِّم إىل الربملـان قـانون مـنقح حـديثا                . املتعددة القطاعات املعنيـة باإليـدز     

  .بشأن الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية
  

  السلوك واالنضباط    
يركز عمـل وحـدة الـسلوك واالنـضباط يف البعثـة علـى تعزيـز تـدابري املنـع، واإلسـراع                        - ٤٣

املتحـدة   قضايا التأديبية، واختاذ إجراءات تصحيحية، وذلـك متاشـيا مـع سياسـية األمـم              بإدارة ال 
وخالل الفترة املـشمولة بـالتقرير،     . بعدم التسامح مطلقا إزاء سوء السلوك من جانب موظفيها        

استجابت البعثة لعـدة ادعـاءات بوقـوع حـاالت جـسيمة مـن سـوء الـسلوك مـن جانـب أفـراد                        
 ســالو، وادعــاءات -االت ادعــاءات اغتــصاب رجــل هــاييت يف بــور  وتــشمل هــذه احلــ. البعثــة

ــة وثــالث       ــراد البعث ــسية بــني أف ــاييف، وادعــاءات وجــود عالقــات جن اغتــصاب قاصــر يف غون
ونتيجــة هلــذه االدعــاءات، واجهــت البعثــة احتجاجــات يف  .  بــرانس- أو -قاصــرات يف بــور 
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.  سوء السلوك من جانب أفراد البعثـة       الرأي العام يف هاييت وبني الطبقة السياسية ضد ادعاءات        
فرباير، اعتمد جملس الشيوخ باإلمجاع قرارا يطلب من األمني العام رفـع احلمايـة              /شباط ٨ويف  

ــضية يف          ــذه الق ــا يف ه ــدعى تورطهم ــة ي ــوظفي البعث ــن م ــنني م ــة مبوجــب احلــصانة الث املكفول
أن شـرعت يف حتقيقـات   ويف كل هذه القضايا، استجابت البعثة على حنو اسـتباقي بـ       . غوناييف

 دورة تدريبيــة ٥١وباإلضــافة إىل ذلــك، أجــرت البعثــة . داخليــة، واختــاذ تــدابري تأديبيــة عاجلــة
فـردا مـن أفـراد     ١ ٢٦٥بشأن سـوء الـسلوك ومنـع االسـتغالل واالعتـداء اجلنـسي ملـا جمموعـه              

واإلعـالم،  وبالتعـاون مـع قـسم االتـصاالت         .  برانس والعديد من املنـاطق     - أو   -البعثة يف بور    
والوحــدة املعنيــة بالــسلوك واالنــضباط، أجنــزت البعثــة إنتــاج فيــديو للتــدريب علــى منــع ســوء    

املتحدة القطري ومكتب أمني املظـامل يف هـاييت          ودعم الفريق أيضا جهود فريق األمم     . السلوك
  .لوضع استراتيجية شاملة ملساعدة الضحايا

  
  اإلعالم والتوعية    

لة بــالتقرير، واصــلت البعثــة اســتخدام اإلعــالم والتواصــل كــأداة  خــالل الفتــرة املــشمو  - ٤٤
وجـرى بـذل جهـود إلعـادة      . استراتيجية لدعم تنفيذ واليتها، وضمان فهم جهودهـا وإبرازهـا         

املتحـدة بعـدم التـسامح مطلقـا إزاء سـوء الـسلوك مـن              تأكيد تنفيذ البعثة بثبات لـسياسة األمـم       
ؤمترات الصحفية املنتظمة؛ وإصـدار ونـشر البيانـات         ومشلت أدوات التوعية امل   . جانب موظفيها 

الصحفية والرسائل من ممثلي اخلـاص يف الوقـت املناسـب؛ وإجـراء زيـارات ميدانيـة للمـشاريع                   
. مبصاحبة وسائط اإلعالم؛ واستخدام املوقع اإللكتروين للبعثة ووسـائلها للتواصـل االجتمـاعي            

تجــت بــرامج تلفزيونيــة كانــت تبــث علــى   كمــا اضــطلعت البعثــة حبمــالت للتعلــيم املــدين وأن  
وبثــت إذاعــة البعثــة الــيت تعمــل بالتــضمني  . حمطــات التلفزيــون الوطنيــة واملخصــصة للمغتــربني 

ساعة، تضم معلومات ذات أولويـة، ومحـالت للتوعيـة تـشمل،             ٢٤ برامج مدهتا    FM الترددي
ألعاصـري، وتعزيـز    ضمن ما تشمل، جهود الوقاية من الكولريا، والتأهب ملواجهـة الكـوارث وا            

  .احلوار الوطين واحترام سيادة القانون
  

  األنشطة اإلنسانية وأنشطة اإلنعاش والتنمية   -خامسا  
  التنسيق بني البعثة وفريق األمم املتحدة القطري     

واصلت بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت وفريـق األمـم املتحـدة القطـري         - ٤٥
ــربالجهودمهــا  ــاير /ويف كــانون الثــاين. مج املــشتركة وتنفيــذهاوضــع ال ــاك ٢٠١٢ين ، كــان هن

ــدرها      ١٠ ــة قـ ــة إمجاليـ ــذ بقيمـ ــد التنفيـ ــشتركة قيـ ــرامج مـ ــها  ٢٥٠بـ ــن بينـ ــون دوالر، مـ  مليـ
وتتنـاول هـذه الـربامج جمموعـة كـبرية مـن       . برامج ممولة من خالل صندوق تعمـري هـاييت     مخسة
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 واخلــدمات الــصحية، وإعــادة ،ملــساكن اتــوفريأولويــات اإلنعــاش، مــن بينــها إزالــة األنقــاض، و
املشردين إىل أحيائهم األصلية أو إىل مـساكن أكثـر أمنـاً، وتـوفري الوجبـات املدرسـية، وحتقيـق                    

: القطـري ثـالث أولويـات مـشتركة هـي     املتحـدة  ولـدى أعـضاء فريـق األمـم       . االستدامة البيئية 
ويف . قيـق املـساواة بـني اجلنـسني       دعم بناء مؤسسات احلكومة، وإرسـاء نظـام الالمركزيـة، وحت          

ــيني يف    ــويتني األول ــق األول ــاً ٤١٩، نــشرت وكــاالت األمــم املتحــدة   ٢٠١١إطــار حتقي  موظف
حملية، هبدف تعزيز قدراهتا وتقـدمي      ووطنية  حكومية   موظفني دوليني يف كيانات      ١٠٦ وطنياً و 

ــة هلــا  ني الرئيــسيني يف ملــاحن وهــي جمموعــة ا-اإلثــين عــشر وعقــدت جمموعــة . املــساعدة التقني
 اجتماعـــات منتظمـــة بقيــادة البعثـــة، للتعجيـــل بــإحراز التقـــدم وحتـــسني التنـــسيق يف   - هــاييت 
اإلنعــاش، إىل جانــب دعــم جهــود إعــادة تنــشيط أفرقــة التنــسيق القطاعيــة الرئيــسية           عمليــة

)tables sectorielles(١٢ويف الوقــت نفــسه، تعكــف جمموعــة الـــ . ، بقيــادة الــوزارات الوطنيــة 
على العمل مع وزارة التخطيط والتعاون اخلـارجي لتعزيـز هيكـل تنـسيق املعونـة علـى الـصعيد                    
الوطين، ولوضع اتفاق حيـدد املـسؤوليات املـشتركة املتعلقـة بتعزيـز اإلدارة العامـة واملؤسـسات                  

، أصــبحت الكيانــات احلكوميــة تــضطلع برئاســة  ٢٠١١ديــسمرب /ويف كــانون األول. الوطنيــة
 هياكـل تنـسيق الـشؤون       ترشـيد وُيعـّد   .  العمل اإلنـساين أو تـشارك يف إدارهتـا         غالبية جمموعات 

، هبــدف ٢٠١٢اإلنــسانية مــن األولويــات الرئيــسية للفريــق القطــري للعمــل اإلنــساين يف عــام   
ــة    ــه احلكوم ــذي تؤدي ــادي ال ــدور القي ــز ال ــةوتعكــف اجلهــات  . تعزي ــساعدة  يف جمــال الفاعل امل

 دعم نظـام  بتأهب احلكومة وقدرهتا على التصدي للكوارث،        مدى أيضاً على تطوير     اإلنسانية
 للحــد مــن خمــاطر الكــوارث، هبــدف وضــع خطــة طــوارئ ملواجهــة املخــاطر املتعــددة يف وطــين

  . الفيضانات أو األعاصري أو أمواج تسونامي حاالت الزالزل أو
 البدايـة لفتـرة    اإلطار االستراتيجي املتكامـل هلـاييت، الـذي ُوَضـع يف         هذا، مع العلم بأن     - ٤٦
، والـذي يـشكل   ٢٠١١ديـسمرب   / إىل كـانون األول    ٢٠١٠يونيـه   / شهراً متتد مـن حزيـران      ١٨

 مت متديـــده حـــىت كـــانون قـــداملرجـــع الربنـــاجمي الرئيـــسي للبعثـــة ولوكـــاالت األمـــم املتحـــدة، 
ــسمرب /األول ــشمل     . ٢٠١٢دي ــدور اإلطــار االســتراتيجي املتكامــل حــول مخــس ركــائز، ت وي

ركائز متعلقة بإقليم الدولة، وبإعادة البناء االقتصادي واالجتمـاعي، وبتهيئـة           ركيزة مؤسسية و  
، شـرعت منظومـة األمـم املتحـدة يف هـاييت يف             ٢٠١٢ويف أوائـل عـام      .  للعمل “البيئة املواتية ”

، سيـضم األولويـات     ٢٠١٦-٢٠١٣العمل على وضع إطار استراتيجي متكامل جديد للفتـرة          
التنمية وحتقيق االستقرار، مبا يتوافق مع اخلطة اجلديدة للحكومـة،          يف جماالت العمل اإلنساين و    

 خطة عملها من أجل اإلنعاش والتنمية على الصعيد الـوطين الـصادرة يف              من مباشرة   واملستمدة
  .٢٠١٠مارس /آذار
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  التصدي لوباء الكولريا    
 لتفـشي   علـى الـصعيد الـوطين      يواصل جمتمع األنشطة اإلنسانية دعمـه جلهـود التـصدي           - ٤٧

لمـــصابني ل ة التراكميـــعـــدد احلـــاالت، بلـــغ ٢٠١٢ينـــاير / كـــانون الثـــاين٢٠ويف . الكـــولريا
 شخصاً منـذ بدايـة تفـشي املـرض يف تـشرين      ٧ ٠٢٥ حالة، وأدى الوباء إىل وفاة       ٥٢٦ ٥٢٤
 العموميـة لكولريا، بقيادة وزارة الـصحة  با وطين لإلنذارومت إنشاء نظام    . ٢٠١٠أكتوبر  /األول

 وأدت محــالت التوعيــة الواســعة النطــاق وشــبكة مراكــز العــالج املنتــشرة يف مجيــع   .والــسكان
ويف . إماتـــة احلـــاالتالبلـــد إىل اخنفـــاض عـــام يف معـــدل اإلصـــابة بـــاملرض ويف معـــدل   أحنـــاء
، وفرت البعثة ووكاالت األمم املتحدة والشركاء يف األنـشطة اإلنـسانية إمـدادات              ٢٠١١ عام
ــاء ــواد   ، ومنتجــات ملعاجلــة امل امل ــاه وم ــاه، ونظــم لترشــيح املي ــصحة ي ــد   حلفــظ ال ــا يزي ــى، مل  عل
  . شخص ماليني ثالثة
 تفـشي   أسـباب  عـن    ٢٠١١مـايو   / تقرير فريق اخلرباء املستقل يف أيـار       ويف أعقاب نشر    - ٤٨

وبعــد االســتجابة . الكــولريا، ظــل اهتمــام البعثــة مركــزاً علــى دعــم جهــود الوقايــة مــن املــرض  
 اإلنـسانية   املـساعدة ت جهود البعثـة ووكـاالت األمـم املتحـدة ومنظمـات         الطارئة للوباء، ُوجِّهَ  

 الوقايـة مـن الكـولريا والتـصدي هلـا، يف      على الصليب األمحر حنو بناء القدرات الوطنية       وحركة
وبـدعم  . مقاطعات الوسط وأرتيبونيت والغرب والـشمال والـشمال الـشرقي والـشمال الغـريب             

 أخـصائي اجتمـاعي يف   ٥ ٢٠٠  مـدرب و  ١ ٤٠٠ علـى من اليونيـسيف، مت تـدريب مـا يزيـد           
واصـل اليونيـسيف    تو. ، وفيمـا يتعلـق حتديـداً بالوقايـة مـن الكـولريا            حبفـظ الـصحة   جمال التوعية   

ــصحة     ــع وزارة ال ــشاركة م ــدعم، بامل ــدمي ال ــةتق ــسكان  العمومي ــدان   وال ــة للبل ومــصرف التنمي
 مركـزاً   ١ ١٧٢  الكولريا، و  ملعاجلة وحدة   ١٢٠  الكولريا، و  ملعاجلة مركزاً   ١٦األمريكية، إىل   

 محــالت التوعيــة بــالطواف علــى  كمــا أن.  بطريــق الفــم)املفقــودة (جمتمعيــاً لتعــويض الــسوائل
، بـدعم مـن مكتـب األمـم         والعـروض املـسرحية    التشخيـصية االجتماعيـة،      واملسوحاتاملنازل،  

 الــسكان  مــن٣٠٠ ٠٠٠قــد ســاعدت علــى توعيــة مــا يزيــد علــى  املتحــدة خلــدمات املــشاريع
 مـــن املخيمـــات واألحيـــاء، مبعلومـــات عـــن الكـــولريا وعـــن أمهيـــة تنظيـــف  ١٤٠املقـــيمني يف 
وأخرياً، قامت وكاالت األمم املتحدة وغريها من اجلهات املاحنـة، بالتعـاون الوثيـق              . املراحيض

 وتشغيل مركز حديث ملعاجلـة الفـضالت البـشرية بـالقرب مـن بـور             مع احلكومة، بدعم تشييد   
، مبــا يــضمن مــستوى أعلــى مــن الــسالمة البيئيــة علــى )كــابري -  آ- مــورن(نس اربــ - أو -

  . وضواحيهااملنطقة احلضرية الكربىنطاق 
بوقـوع  زالـت هنـاك خمـاطر        ، وما ٢٠١٢ وباء الكولريا منتشراً على مدار عام        وسيظل  - ٤٩

ا، األمـر الـذي      التقدم احملـرز يف جهـود الوقايـة مـن الكـولري            قلة األموال دد  هتو. فاشيات جديدة 
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أسفر عن إغالق خدمات الصرف الصحي يف عدد مـن املخيمـات املقامـة للـسكان املتـضررين                  
 خــدمات الــصرف كفايــةكمــا أن عــدم . مــن الزلــزال، مبــن فــيهم الــسكان املــشردون داخليــاً  

، وهطول األمطار والفيضانات يف موسم األمطار، كلـها         املاء النظيف  مصادر   ونقصالصحي،  
  . سيمة، وقد تؤدي إىل مزيد من حاالت العدوىتشكل خماطر ج

  
  مكتب املبعوث اخلاص هلاييت     

 حكومـة هـاييت يف جهودهـا لتتبـع التعهـدات            مـساندة  مكتـب املبعـوث اخلـاص        يواصل  - ٥٠
املالية للماحنني وممارسة قدر من التنظيم والرقابة على اجلهات مقدِّمة اخلدمات من غـري الـدول                

وهلــذا الغــرض، عمــل مكتــب املبعــوث . كومــةاحليلــها مــع أولويــات حــىت يتماشــى عملــها ومتو
 حلصر مقـدمي اخلـدمات املـسجَّلني     والتعاون اخلارجياخلاص بشكل وثيق مع وزارة التخطيط    

، زاد معــدل ٢٠١٢فربايــر / إىل شــباط٢٠١١ســبتمرب /ويف الفتــرة مــن أيلــول. مــن غــري الــدول
وُوجَِّهـت مـن خـالل الـنظم احلكوميـة          . ائـة  يف امل  ٥٢,٩ يف املائـة إىل      ٤٣صرف التربعات مـن     

 بليـون دوالر الـيت صـرفتها جهـات ماحنـة            ٥,٣٣ يف املائة من جمموع املبـالغ وقـدرها          ١٠نسبة  
ــسانية وجهــود اإلنعــاش يف هــاييت يف عــامي       ــة ومتعــددة األطــراف لألغــراض اإلن  ٢٠١٠ثنائي

غراض اإلنعاش أكثـر مـن   وكان حجم التمويل املوجَّه من خالل النظم احلكومية أل        . ٢٠١١ و
اجلهــات املاحنــة الثنائيــة وجََّهــت تربعــات مــن خــالل ، لكــن ألغــراض اإلنــسانيةلنظــريه املوجــه 

ومل يوجَّـه مـن خـالل    . النظم احلكومية أقل حجماً مما وجََّهته اجلهات املاحنة املتعددة األطـراف        
لغ الـيت صـرفتها اجلهـات املاحنـة         يف املائة من املبـا     ٦النظم اهلايتية على سبيل دعم امليزانية سوى        
  . الثنائية من تعهداهتا املعلنة ألغراض اإلنعاش

  
  اآلثار املالية  - دساسا 

، ٢٠١١يونيـه  / حزيـران ٣٠ بـاء املـؤرخ   ٦٥/٢٥٦اعتمدت اجلمعية العامـة، بقرارهـا       - ٥١
  دوالر لإلنفـاق علـى بعثـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف              ٧٩٣ ٥١٧ ١٠٠مبلغاً قـدره    

  .٢٠١٢يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠١١يوليه / متوز١هاييت للفترة من 
، بلغت األنصبة املقـررة غـري املـسددة يف احلـساب اخلـاص              ٢٠١٢فرباير  / شباط ٩ويف    - ٥٢

وبلغ جمموع األنصبة املقررة غري املسددة جلميـع عمليـات حفـظ            .  مليون دوالر  ٢٥٩,٢للبعثة  
  .ن دوالر مليو٢ ٨٠١,٢السالم يف ذلك التاريخ 

، بلــغ جممــوع املبــالغ املــستحقة للبلــدان املــسامهة بقــوات  ٢٠١٢فربايــر / شــباط٦ويف   - ٥٣
ــة   وقــد ُســددت التكــاليف املتعلقــة  .  مليــون دوالر١١,٩ووحــدات الــشرطة املــشكَّلة يف البعث
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 / تــــشرين الثــــاين٣٠بــــالقوات واملعــــدات اململوكــــة للوحــــدات للفتــــرتني املمتــــدتني حــــىت  
  .، على التوايل، وفقا جلدول التسديد الفصلي٢٠١١سبتمرب / أيلول٣٠  و٢٠١١ نوفمرب

  
  الحظاتامل  - سابعا  

إن احلل الوسط الذي توصل إليه الرئيس مارتيلّي وأعـضاء برملـان هـاييت، والـذي أدى               - ٥٤
ــشرين األول   ــدة يف ت ــة جدي ــصيب حكوم ــوبر /إىل تن ــاح فرصــة لتجــاوز مجــود   ٢٠١١أكت ، أت

ومن أسـف أن    . اق إنعاش البلد وتقدمه حنو االستقرار املديد والتنمية       الوضع السياسي الذي أع   
ــنم   ــذه الفرصــة مل تغت ــة      . ه ــشريعية يف احلكوم ــة والت ــسلطتني التنفيذي ــني ال ــازع ب ــد أدى التن فق

والتوترات داخل السلطة التنفيذية إىل استقالة رئيس الوزراء، غاري كونيـل، بعـد مـرور أربعـة       
 ويعد ذلك فشال خطريا لزعمـاء هـاييت الـسياسيني يف أن يكونـوا     .أشهر فقط على توليه منصبه 

على مـستوى تطلعـات مـن انتخبـوهم وأن يـوفروا حكومـة فعالـة يف وقـت حتتـاج هـاييت إليهـا                         
  .احتياجا غري مسبوق

ويتعني اآلن على السلطتني التنفيذيـة والتـشريعية يف هـاييت العمـل علـى خدمـة املـصاحل                - ٥٥
وأشـجع كلتـا الـسلطتني علـى     . ن تسارع إىل تعيني رئـيس وزراء جديـد  العامة لشعب هاييت وأ  

أن تعمال معا وأن تتفاديا، بكل الوسائل املمكنة، اخلالفات األخرية اليت أعاقـت إحـراز التقـدم                 
ويف هذا الصدد، فـإنين أؤيـد كـل التأييـد النـداء             . يف تقوية مؤسسات احلكم اهلايتية وإصالحها     

مـن أثنـاء زيـارهتم األخـرية هلـاييت إىل الزعمـاء الـسياسيني بالعمـل              الذي وجهه أعضاء جملـس األ     
وأشـجع مجيـع اجلهـات الفاعلـة علـى االشـتراك يف حـوار سياسـي بنَّـاء مـن                     . معا بروح توافقية  

ــق   ــسياسي أجــل حتقي ــادل  أســاس مــن  واملــصاحلة علــى االتفــاق ال وهــذا احلــوار  .  التــسامح املتب
ملمـــوس علـــى صـــعيد اإلنعـــاش والتنميـــة؛  الـــشامل شـــرط مـــسبق إلحـــراز تقـــدم  والـــصادق 

واالنتخابات؛ واإلصالح الدستوري؛ وسيادة القانون؛ ومحاية حقوق اإلنـسان؛ وإرسـاء ثقافـة             
وأثناء االنتخابات األخرية، أطلق شـعب هـاييت دعـوة          . ال تسامح فيها مع اإلفالت من العقاب      

تعهـدوا بـه مـن وعـود يف          ا مبـ  املنتخبـون قوية لتحقيق التغـيري، والـشعب يـستحق أن يفـي قادتـه              
  .محالهتم االنتخابية

ــدة حبــشد   ب أحطــت علمــا وقــد   - ٥٦ ــادات املــستمرة واملتزاي مئــات مــن األعــضاء  عــدة اإلف
ــسابقني  ــسلحني ال ــن خميمــات       امل ــدداً م ــوا ع ــدين جــدد احتل ــة وجمن ــسلحة اهلايتي ــوات امل يف الق

 عمليــة لكــبحابري صــارمة وأدعــو احلكومــة إىل اختــاذ تــد. التــدريب الــسابقة يف عــدة مقاطعــات
، وإىل التحقيـــق بـــشفافية يف مـــصادر  الـــيت تـــشكل خطـــراً يهـــدد اســـتقرار البلـــدهـــذهاحلــشد  
  .ودعمها متويلها



S/2012/128
 

22 12-24242 
 

 يف العمليــة االنتخابيــة املتعلقــة قريبــاوآمــل أن تــشرع الــسلطات اهلايتيــة مــن جديــد يف   - ٥٧
. ن تنـشئ جملـساً انتخابيـاً ذا مـصداقية         باالنتخابات اجلزئية املقبلة التشريعية والبلدية واحملليـة، وأ       

 الـذي سـيعقب    املؤسسات اهلايتية ويف تقليل الفـراغ املؤسـسي          إعادة تنشيط وسيسهم ذلك يف    
ومـن األمهيـة مبكـان أن       . ٢٠١٢مـايو   / أيـار  ٨ أعضاء يف جملس الـشيوخ يف        ١٠ والياتانتهاء  

ــدرات اجمللــس االنتخــايب يف      ــاء ق ــة لبن ــوارد الالزم ــة امل ــة  حتــشد احلكوم  جمــايل اإلدارة االنتخابي
 لـدعم العمليـة االنتخابيـة علـى حنـو مـا فعلـت يف          على أمت االستعداد  والبعثة  . والشؤون اإلدارية 

املاضي، ولتنسيق املساعدة االنتخابية الدولية املقدمة إىل هـاييت بالتعـاون مـع األطـراف الدوليـة                 
  .املعنية األخرى

ل الـسجناء يف أعمـال الـشغب الـيت وقعـت يف             وقد كان احلكـم الـصادر يف قـضية مقتـ            - ٥٨
، مبثابـة إشـارة إجيابيـة اللتـزام الـسلطات      ٢٠١٠ينـاير  / كـانون الثـاين    ١٩كاي يف   يف ليه   سجن  

الـذي  إال أن القلـق يـساورين إزاء القـرار    . اهلايتية بتعزيز سيادة القانون ومحاية حقـوق اإلنـسان    
فالييـه، بتطبيـق قـانون التقـادم علـى انتـهاكات            كلود دو  - مؤخراً يف القضية املتعلقة جبان       اُتخذ

وأشجع الـسلطات اهلايتيـة     . حقوق اإلنسان املوثقة جيداً اليت ارُتِكَبت أثناء فترة حكم املذكور         
  .على أال تألو جهداً يف مكافحتها لإلفالت من العقاب

ل، ا الزلـز  التـدرجيي للزيـادة يف القـدرات الـيت أُِذن هبـا للبعثـة يف أعقـاب        التخفيضومع    - ٥٩
 التــدرجيي واملــنظم ملــوظفي البعثــة وأنــشطتها علــى مــدى الــسنوات الــدمجزيــد مــن مل واحتــسابا

القادمة، تركز البعثة جهودها من جديد على املهام الرئيسية اليت أنيطت هبا حيث ميكـن حتقيـق       
املـساعدة   دعم العمليـة الـسياسية وتوحيـد سـلطة الدولـة، وتقـدمي        تلك املهام املتمثلة يف   التغيري،  

ــة   ــز مؤســسات الدول ــة    . مــن أجــل تعزي وســتحتاج هــاييت إىل الــدعم املــستمر مــن جانــب البعث
واجلهــات املاحنــة الدوليــة لتعزيــز قــدرات مؤســساهتا املعنيــة بتوطيــد ســيادة القــانون واســتتباب    

 إال أنه جيب أيضاً على السلطات اهلايتية أن تتحمل املـسؤولية شـيئاً فـشيئاً عـن اسـتقرار            . األمن
 يف الـشرطة الوطنيـة      يتمثـل  البلـد    علـى نطـاق   وهذا يعين أن يكـون للدولـة وجـود أوسـع            . البلد

وهــذا يــستتبع أيــضاً النــهوض بــالتعليم . ، وإدارة عامــة متجاوبــةنقــالاهلايتيــة، وجهــاز قــضائي 
  .وتوفري اخلدمات األساسية واملساكن واحلماية ملن ال يزالون مشردين من جراء الزلزال

دِّم قـدر كـبري مـن املـساعدات الدوليـة إىل هـاييت خـالل العقـد املاضـي، وبوجـه                      وقد قُ   - ٦٠
 التنفيـذي واهليئـة التـشريعية       اجلهـاز وجيـب علـى     . ٢٠١٠ينـاير   /خاص منذ زلزال كانون الثـاين     

اغتنــام فرصــة هــذا االهتمــام املكثــف لتعزيــز ســيادة القــانون وإقامــة مؤســسات أقــوى وأكثــر      
مللكيـة وضـمانات قانونيـة، مبـا يف ذلـك إنـشاء سـجل               اوق حلقـوق    استقراراً، وإرساء نظام موثـ    

  . لألراضي وسجل مدين، وهي أمور يلزم توافرها لتشجيع االستثمار األجنيب
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ــة إنعــاش       - ٦١ ــادي يف عملي ــدور قي ــضطلع ب ــدة علــى أن ت ــةوأشــجع احلكومــة اجلدي  وتنمي
إلرادة الـسياسية واملقاومـة      ا نقـص لتغلـب علـى     يف املستقبل ل  ويتعني اختاذ قرارات صعبة     . هاييت

. البلــداملتجــذرة لإلصــالح يف هــاييت، والــيت ســتظل إن مل ُتعــالَج، مبثابــة عقبــة يف ســبيل تقــدم    
ويتعني على الذين أوكل إليهم إدارة شؤون مؤسسات احلكـم يف هـاييت علـى مجيـع مـستويات           

ــاً مـــن املـــساءلة   ــياً ، وأن يهيئـــوالـــروح املهنيـــةاحلكومـــة أن ُيبـــدوا قـــدراً عاليـ وا مناخـــاً سياسـ
ومبا أنه مت تنصيب حكومة شرعية يف هـاييت يف الوقـت احلـايل،    . االستقطاببالتسامح ال    يتميز
ــد ــسلطات اهلاي   فق ــدى ال ــي يف    تأصــبح ل ــدم حقيق ــق تق ــة فرصــة لتحقي ــريي ــز  تعم ــد، وتعزي  البل

نون مؤسساته، وجـذب االسـتثمارات، وتعزيـز التنميـة املـستدامة، وترسـيخ احتـرام سـيادة القـا                  
  .وحقوق اإلنسان

 بــاإلعراب عـن امتنــاين اخلـالص ملمثلــي اخلـاص، ماريــانو     تقريــري هـذا وأود أن اختـتم   - ٦٢
كلينتـون، وللرجـال    . فرنانديز، وملبعوثي اخلاص، الـرئيس الـسابق للواليـات املتحـدة، وليـام ج             

ــة، ولفريــق األمــم املتحــدة القطــري، ولــشركائهم، وذلــك ل     تفــانيهم والنــساء العــاملني يف البعث
  . يف دعم عملية اإلنعاش واالستقرار يف هاييتباستمراروالتزامهم 
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	6 - وقد افتُتحت الدورة العادية الأولى للبرلمان لعام 2012 في 9 كانون الثاني/يناير، وشهدت قيام جلسة مشتركة بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب بالتصديق في 31 كانون الثاني/يناير على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد عبّرت هذه النتيجة عن التزام القيادة البرلمانية الجديدة بالتصديق على عدد من المعاهدات والاتفاقيات التاريخية خلال ولاية المجلس التشريعي التاسع والأربعين. وبهذه المناسبة نفسها، ألقى الرئيس مارتيلّي خطابا أوضح فيه المشكلات الهيكلية والقضايا الاجتماعية - الاقتصادية الخطيرة التي تؤثر في هايتي، وأعرب عن رغبته في تغير هذا الوضع من خلال سياسات عامة فعّالة تحدّ من الفقر الذي يعانيه ملايين الهايتيين. 
	7 - ونظرا إلى وعد الرئيس مارتيلّي في حملته الانتخابية بإعادة بناء الجيش الهايتي، فقد أماط اللثام، في 16 أيلول/سبتمبر، عن خطة أوّلية تحدد مهمة الجيش الجديد وقوامه. وفي 1 كانون الثاني/يناير أعلن أن اللجنة المدنية المكلفة باستعراض مسألة إعادة بناء القوات المسلحة، والتي أنشئت بمقتضى مرسوم رئاسي صدر في كانون الأول/ديسمبر 2011، قد أكملت تقريرها الأوّلي وأن التقرير سوف يقدّم قريبا للتشاور بشأنه مع أجهزة الحكومة الثلاث، فضلا عن المجتمع المدني والقطاع الخاص. واستجابة لخطة الرئيس مارتيلّي، أشاد الشركاء الدوليون إلى حق هايتي السيادي في إنشاء جيش دائم. غير أنهم نبّهوا إلى ضرورة أن يخضع جيش المستقبل للرقابة والمساءلة بروح ديمقراطية، وأنه لا ينبغي إعادته على حساب تطوير الشرطة الوطنية الهايتية، وينبغي أن يخضع حجمه وتشكيله لمراجعة أوسع نطاقا من قبل القطاع الأمني. كما أوضحوا أن هذا المشروع لن يلقى دعما ماليا من المجتمع الدولي.
	8 - وعلى حين لم تكن هنالك دعوات عامة إلى إعادة تعبئة القوات المسلحة، عاود، في أواسط شباط/فبراير، عدد من الجماعات المنظمة والمسلحة فيما يبدو، من الأفراد السابقين في القوات المسلحة لهايتي، الظهور في عدة مقاطعات، وهو ما يشكل مصدرا محتملا لعدم الاستقرار، وفي 14 شباط/فبراير، وفي أعقاب اجتماع مع ممثلي الخاص، أهاب وزير الداخلية بهذه الجماعات الكف عما تفعل والعودة إلى منازلها، مصرحا بأن الحكومة لم تسمح بهذه التعبئة. وأضاف أن إعادة جيش هايتي سوف تتحقق في الوقت المناسب على أن تدار على نحو وثيق ومنظّم. وعلى الرغم من نداء الوزير، شوهدت مجموعات متزايدة من عناصر الجيش السابقة ومجندين جدد يقومون بتدريبات في شتى أرجاء البلد في أواخر شباط/فبراير، مما يثير تساؤلات عن مصدر دعمهم وتمويلهم.
	تقييم الوضع الأمني

	9 - ظل الوضع الأمني طوال الفترة المشمولة بالتقرير مستقرا نسبيا بوجه عام، وإن يكن هشا، من جراء أحداث متفرقة من الاضطرابات المدنية التي تعزى أساسا إلى غموض الوضع السياسي والمظالم الاجتماعية والاقتصادية. وقد تقلّص على نحو ملموس معدل أعمال العنف المدفوعة بعوامل سياسية. وفي هذا الإطار، بدأت بعثة تحقيق الاستقرار التخفيض التدريجي المقرر للقدرات العسكرية والشرطية التي كان قد تم تعزيزها بقوة في أعقاب الزلزال، بحيث يُستكمل هذا التخفيض بنهاية حزيران/يونيه 2012.
	10 - ولم يحدث تغيُّر ملموس في معدل الجرائم، مثل القتل، والاغتصاب والاختطاف، مقارنةً مع الفترة السابقة المشمولة بالتقرير. ففي الفترة من أيلول/سبتمبر إلى كانون الأول/ديسمبر 2011، انخفض عدد حوادث القتل في هايتي إلى 65 شهريا مقارنة مع 76 شهريا في الفترة السابقة المشمولة بالتقرير. وازداد قليلا معدل حوادث الاختطاف المبلغ عنها ليصل إلى ما متوسطه 13 حادثة شهريا مقارنة مع 12 حادثة شهريا في الفترة السابقة. وانخفض معدل حالات الاغتصاب المبلغ عنها إلى 40 حالة شهريا مقارنة مع 43 حالة في المتوسط شهريا في الفترة السابقة المشمولة بالتقرير. علما بأن هذا الاتجاه الأخير قد يشير إلى انخفاض معدل التبليغ عن حالات الاغتصاب لا انخفاض العدد الفعلي لحالات الاغتصاب.
	11 - وواصل أفراد البعثة من العسكريين والشرطة قيامهم بدور حيوي في الحفاظ على الأمن والاستقرار عموما. وعلى الرغم من أن أداء الشرطة الوطنية الهايتية يتحسن تدريجيا، فإنها لم تصل بعد إلى الوضع الذي يؤهلها بتحمل المسؤولية كاملة عن توفير الأمن الداخلي. وتواصل البعثة تركيز جهودها على حماية الفئات المستضعفة، وبخاصة النساء والأطفال، سواء بتعزيز استراتيجيات الخفارة المجتمعية في شتى أنحاء هايتي، أو بالمزيد من تعزيز وجودها العسكري والشُّرطي في المناطق المعرضة للعنف، ومخيمات المشردين داخليا. ففي الفترة من أيلول/سبتمبر إلى كانون الأول/ديسمبر 2011، قامت العناصر العسكرية والشُّرطية للبعثة بما مجموعه 455 4 دورية مشتركة مع الشرطة الوطنية الهايتية في بور - أو - برانس وضواحيها، و 001 15 دورية مشتركة في بقية أنحاء البلد. وفي خلال هذه الفترة، قامت العناصر العسكرية والشُّرطية للبعثة بما مجموعه 471 29 دورية في مخيمات المشردين داخليا في منطقة بور - أو - برانس الحضرية الكبرى، و 457 10 دورية في مخيمات خارج بور - أو - برانس.
	12 - كما قامت العناصر العسكرية والشُّرطية للبعثة بعمليات مشتركة مع الشرطة الوطنية الهايتية لمكافحة الجريمة، مثل عمليات محاصرة وتفتيش أفراد العصابات وإلقاء القبض عليهم. وفي حالات التظاهر والاضطراب المدني، يوفر أفراد البعثة ما يلزم من مؤازرة ودعم. ففي الفترة من أيلول/سبتمبر إلى كانون الأول/ديسمبر 2011، قامت البعثة بما مجموعه 811 6 عملية مشتركة في منطقة بور - أو - برانس الحضرية الكبرى، بهدف تعطيل أنشطة العصابات الإجرامية. وتم خلال تلك الفترة القبض على خمسة من أفراد العصابات. وقد دعم هذه الجهود عمليات متكاملة لتحليل الأخطار وتجميع المعلومات. 
	ثالثا - المستجدات في مجال المساعدات الإنسانية وفي جهود الإنعاش
	13 - لا تزال هايتي تواجه تحديات كبيرة في مجال المساعدات الإنسانية، مع وجود أعداد كبيرة من سكان المخيمات الذين ما زالوا يعتمدون على المساعدة من أجل حصولهم على مقومات البقاء الأساسية. وفي كانون الثاني/يناير 2012، كان هناك حوالي 000 515 من سكان المخيمات، منهم المشردون داخليا، يعيشون في 707 مواقع، أغلبها في بور - أو - برانس أو حواليها. ويمثل هذا انخفاضا مقداره 000 119 شخص (أو 19 في المائة من المجموع) و 394 موقعا منذ حزيران/يونيه 2011. وأدى استمرار وباء الكوليرا، وانعدام الأمن الغذائي والضعف الشديد للبلد في مواجهة الكوارث الطبيعية، إلى تفاقم المشاق التي يواجهها سكان هايتي. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، ظل أكثر من 1.5 مليون شخص، منهم 1.1 مليون طفل، يعتمدون على المساعدة الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي.
	14 - وتُحرز جهود الإنعاش والتعمير تقدما، وإن كان بطيئا. وتناقَصَ الاهتمام بالاحتياجات الإنسانية الحرجة، وبخاصة فيما يتعلق بالماء والصرف الصحي في المخيمات، حيث أن بعض الشركاء في مجال المساعدة الإنسانية أنهوا بالتدريج أنشطتهم بسبب نقص التمويل. فقد مُوِّل النداء الموحد لهايتي لعام 2011 بمبلغ 210.4 مليون دولار، أي ما يمثل 55 في المائة فقط من احتياجاته المنقحة (382.4 مليون دولار). وفي كانون الأول/ديسمبر 2011، أطلق مجتمع المساعدة الإنسانية النداء الموحد لعام 2012، داعيا إلى تقديم 230.5 مليون دولار كتمويل إضافي لبرامج المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة، والإجراءات المحددة الهدف التي تركز على التأهب لحالات الطوارئ والاستجابة لها. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تحقق المزيد من التقدم في تعزيز قدرة مديرية الحماية المدنية في هايتي على قيادة جهود مواجهة الكوارث والوقاية منها في شتى أنحاء البلد، على الصعيدين الوطني والمحلي. واتُخذت عدة مبادرات لتعزيز التنسيق والشراكات بين المديرية والشركاء في الأنشطة الإنسانية والأمم المتحدة والمنظمات المحلية، مثل عمليات المحاكاة المشتركة التي شملت أكثر من 50 شريكا، منهم البعثة، وفريق الأمم المتحدة القطري، والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية، وأعضاء من المجتمع المدني. ووضعت إحدى عشرة خطة للطوارئ، شملت خطة وطنية وخطة لكل واحدة من المقاطعات العشر في البلد، بمساعدة من الأمم المتحدة وشركاء دوليين آخرين. ووفر أيضا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مكاتب ومعدات لتكنولوجيا المعلومات لمركز عمليات الطوارئ الوطني، وعزز قدرات مراكز عمليات الطوارئ في المقاطعات العشر، وذلك من خلال توظيف المزيد من الموظفين وتوفير معدات الاتصال، كافلاً بالتالي حضورا أكثر استدامة لمديرية الحماية المدنية في المناطق. وفي كانون الثاني/يناير 2012، خصص الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، الذي يديره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، 8 ملايين دولار للتصدي للاحتياجات الملحة للسكان الضعفاء الذين لا يزالون يعيشون في المخيمات.
	15 - وأُعيق إنعاش هايتي بسبب انتهاء ولاية اللجنة المؤقتة لإنعاش هايتي في تشرين الأول/أكتوبر 2011 والغموض المحيط بتجديدها أو باتخاذ ترتيبات بديلة للتنسيق بين المانحين. وفي كانون الثاني/يناير 2012، قامت الحكومات الوطنية والمؤسسات المتعددة الأطراف بصرف 52.9 في المائة (2.38 مليار دولار) من أصل 4.50 مليار دولار من الأموال التي تعهدت بها لبرامج الإنعاش للفترة 2010-2011. وساهمت هذه الجهات المانحة أيضا بمبلغ 996 مليون دولار لتخفيف عبء دين هايتي. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أدار مجتمع المساعدة الإنسانية عملية تشييد 000 100 (أي 90 في المائة) على الأقل من المآوي الانتقالية الـ 000 111 المقررة لعام 2011، ووفرت السكن لـ 000 420 شخص. ثم إن عدة برامج لإعادة التوطين، تديرها الحكومة بدعم من فريق الأمم المتحدة القطري، يسرت عودة أكثر من 500 1 أسرة إلى أحيائها السكنية. وفضلا عن ذلك، شُيِّد من جديد 000 25 مسكن كان قد دمرها الزلزال، وذلك بمساعدة من الشركاء في الأنشطة الإنسانية. وتعهد الاتحاد الأوروبي أيضا بتقديم 33 مليون أورو لبناء 000 11 مسكن في حيين سكنيين في بور - أو - برانس. ومع ذلك، فلا يزال حوالي 000 515 من سكان المخيمات يحتاجون إلى حلول إسكانية. 
	16 - وشمل التقدم المنظور في جهود الإنعاش والتعمير بعد الزلزال إزالة أكثر من نصف الحطام الذي خلّفه الزلزال، وذلك بحلول شباط/فبراير 2012، وقد أزيل 10 في المائة من الحطام من خلال برامج تدعمها الأمم المتحدة. وتم تشغيل أكثر من 000 400 شخص لمدة متوسطها ثلاثة أشهر في إطار برامج النقد مقابل العمل. وبحلول كانون الأول/ديسمبر 2011، بنيت من جديد 636 مدرسة؛ منها 477 مدرسة نصف - دائمة و 159 مدرسة دائمة، وذلك بدعم من شركاء في قطاع التعليم، مما يمثل حوالي 16 في المائة من البنايات المُدمّرة أو غير القابلة للاستعمال. وعلاوة على ذلك، فإن 80 في المائة من الأطفال الذين لا يزالون يعيشون في المخيمات كانوا يذهبون إلى المدرسة. كما جرى توسّع كبير في خدمات التغذية الوقائية والعلاجية للأطفال والنساء، حيث دعمت الأمم المتحدة إنشاء 290 وحدة خارجية للمعالجة التغذوية و 24 وحدة داخلية للتثبيت.
	رابعا - أنشطة بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي
	تقديم الدعم للعملية السياسية

	17 - منذ تنصيب الحكومة الجديدة، تواصل البعثة، من خلال المساعي الحميدة لممثلي الخاص، العمل بدأب مع متخذي القرار السياسي الرئيسيين في هايتي من أجل تشجيع التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وقد سهلت البعثة، مرارا، الحوار بين قادة كلا السلطتين وبين أطراف فاعلة سياسة رئيسية أخرى متيحة لهم المضي قدما في العمليات السياسية البالغة الأهمية، مثل وضع خطة تشريعية للدورة البرلمانية الحالية، والإصلاح القضائي، وأداء المحكمة العليا، وإصلاح جهاز الشرطة، والاستعدادات المتعلقة بالانتخابات. وعلما بأن الدعم الذي تقدمه البعثة يتركز بصورة متزايدة على الأولوية الرئيسية التي صدر بها تكليف، وهي تعزيز مؤسسات هايتي على الصعيدين الوطني والمحلي، وذلك عن طريق الدعوة لإبرام ميثاق سياسي للمضي قدما باستقرار هايتي وتنميتها.
	18 - وقد قدم ممثلي الخاص عددا من المقترحات إلى الرئيس ورئيس الوزراء ورئيسَي مجلس الشيوخ ومجلس النواب، حول كيفية قيام البعثة، تمشيا مع ولايتها، بتقديم الدعم الفعال لأهدافهم السياساتية. ونتيجة لذلك، تعمل البعثة مع الزعماء السياسيين في هايتي على وضع خريطة طريق للالتزامات المتبادلة المتصلة بالإجراءات اللازم اتخاذها لتقوية المؤسسات، وتحسين سيادة القانون، وتعزيز التنمية المستدامة في هايتي. ويشمل الدعم الاستراتيجي الذي تقدمه البعثة للعملية السياسية التعاون الوثيق مع شركاء هايتي الدوليين، بما في ذلك السلك الدبلوماسي في بور - أو - برانس، لإعطاء زخم للأولويات الحكومية. 
	تقديم الدعم للانتخابات المقبلة

	19 - أصدر الرئيس مارتيلي مرسوما في 29 كانون الأول/ديسمبر 2011 يقضي بحل المجلس الانتخابي المؤقت، إثر فترة من الشلل المؤسسي الناتج عن ادعاءات بالفساد والغش في حق ثلاثة مستشارين، منهم رئيس المجلس غايو دورسانفيل. ورغم أن الإجراءات القضائية في حق السيد دورسانفيل قد بدأت، فإنه قد رفض لحد الآن المثول أمام قاضي التحقيق متحججا بكون الدستور يمنحه حصانةً من ولاية المحكمة. وقد حَدَّ غياب مجلس عامل خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أثر الجهود التي تبذلها البعثة لدعم المؤسسات. وانصب العمل على إتمام المهام المتصلة بانتخابات 2010-2011، ومنها إتلاف المواد الحساسة، والاستعدادات الخاصة بالانتخابات الجزئية المحلية، والبلدية، والتشريعية. ويُتوقع الآن أن تُجرى الانتخابات في عام 2012، بعد أن كان من المقرر في الأصل إجراؤها في تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وتعمل البعثة احتسابا لهذه الانتخابات، التي ستجدد ثلث أعضاء مجلس الشيوخ وستنتخب مسؤولين بلديين (عُمَد، ومندوبي بلدات، وأعضاء مجالس وجمعيات الأقسام المحلية)، مركزة لحد الآن على تعيين الحدود وإدخال التعديلات المحتملة على قانون الانتخابات. وبسبب التأخر في تسمية وإنشاء مجلس انتخابي جديد وفي الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات، لن يتسنى تنظيم الانتخابات في 8 أيار/مايو 2012، وهو التاريخ الذي يبلغ فيه ثلث أعضاء مجلس الشيوخ الحاليين نهاية فترة ولايتهم. ومن شأن الفراغ المؤسسي المترتب عن ذلك أن يفاقم حدة التوتر بين الحكومة والمعارضة. ووفق التقييمات الأولية، ربما يتطلب تنظيم الجولة الأولى من الانتخابات مدة قد تصل إلى خمسة أشهر، ابتداء من تاريخ الإعلان عن موعدها بمرسوم رئاسي.
	العنصر العسكري

	20 - ما زال العنصر العسكري في البعثة يؤدي مهامه المتعلقة بالحفاظ على بيئة آمنة ومستقرة، فضلا عن إدارة الحدود، وتقديم المساعدة الإنسانية، والتأهب للكوارث، ودعم جهود الإنعاش والتعمير. وقد بدأ التخطيط للدعم الأمني واللوجستي للانتخابات المقبلة. وشارك العنصر العسكري في البعثة في عدة عمليات لمكافحة الجريمة، منها عملية هوب (الأمل) التي نفذت بالاشتراك مع الشرطة الوطنية الهايتية وعنصر الشرطة في البعثة، وذلك في تشرين الأول/أكتوبر 2011. وتمت هذه العملية في أحياء سكنية في بور - أو - برانس تعتبر شديدة الخطر وأدت إلى اعتقال عدة أعضاء في العصابات الإجرامية ونقص نشاط تلك العصابات في المناطق المستهدفة. وأظهرت عدة عمليات أمنية مشتركة بين الشرطة الوطنية الهايتية والعنصر العسكري وعنصر الشرطة في البعثة تحسن مستوى التكامل، قياسا إلى فترة التقرير السابقة. وفي هذا الصدد، اعتمد العنصر العسكري وعنصر الشرطة في البعثة تدابير إجراءات تشغيلية موحدة تكفل تولي الشرطة الوطنية الهايتية قيادة هذه العمليات المشتركة على الدوام. 
	21 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، نتج عن التخفيض، التدريجي المقرر، لقدرات العنصر العسكري التي عُزّزت بقوة بعد الزلزال سحب سريتين عسكريتين من مقاطعتي غراند آنس ونيب. ومن المقرر سحب كتيبة من المقاطعة الجنوبية بحلول نهاية آذار/مارس 2012. ويتوقف سحب فصيلة من المقاطعة الشمالية الغربية على وصول وحدة شرطة مشكلة بديلة. وبالموازاة مع تنفيذ هذا التخفيض، أعاد الأفراد العسكريون في البعثة تشكيل القوة لزيادة فعالية البعثة إلى أقصى حد. وقد تم سدّ الفجوة الأمنية الناتجة عن سحب الوحدات العسكرية في هذه المقاطعات من قبل وحدات الشرطة المشكلة التابعة للبعثة.
	22 - وتواصل القدرات الهندسية العسكرية التابعة للبعثة دعم مجموعة واسعة من أولويات الإنعاش الحكومية المتصلة بتخفيف أخطار الكوارث وتوفير الظروف المؤاتية للتعمير لأمد أطول. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، نفذت السرايا الهندسية التي قدمتها إكوادور، وإندونيسيا، وباراغواي، والبرازيل، وشيلي، وجمهورية كوريا، واليابان ما مجموعه 53 مهمة هندسية للتعمير من أصل 168 مهمة أُكمل تنفيذها في عام 2011. وشملت هذه المشاريع إزالة بنايات حكومية ومستشفيات وملاجئ للأيتام ومدارس كان قد دمرها الزلزال؛ وتهيئة الأرض لتشييد مبان جديدة منها مراكز لمعالجة الكوليرا؛ وإصلاح الطرق؛ وحفر الآبار؛ وصرف مياه الأنهار والقنوات استعداداً لموسم الأمطار (في أماكن منها مخيمات المشردين داخليا)؛ ومختلف مشاريع تحسين الري.
	عنصر الشرطة

	23 - ظل إصلاح وتعزيز الشرطة الوطنية الهايتية يشكل أولوية لبعثة الأمم المتحدة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وبالتشاور مع جميع الأطراف المعنية، شاركت الشرطة الوطنية الهايتية وعنصر الشرطة في البعثة في وضع خطة خمسية جديدة لتطوير الشرطة الوطنية الهايتية للفترة 2012-2016. وتنتظر الآن موافقة حكومة هايتي النهائية عليها. ويبلغ القوام الحالي للشرطة الوطنية الهايتية 106 10 من ضباط الشرطة، منهم 760 امرأة.
	24 - ومن المقرر أن تبدأ الدفعة الثالثة والعشرون التي تضم نحو 550 طالبا التدريب في نيسان/أبريل 2012. وقد تأخر البدء في التدريب بسبب التمويل ومسائل إدارية. وكان من بين أسباب التأخير الأخرى تباين وجهات نظر الشرطة الوطنية الهايتية وبعثة الأمم المتحدة والأطراف المعنية الأخرى بشأن توقيت الدورة ومدتها وعدد الطلاب في الصف. وتتواصل عملية التجنيد للدفعة الرابعة والعشرين مستهدفة بلوغ نسبة الإناث فيها 30 في المائة. واستأنفت لجنة مشتركة تضم الشرطة الوطنية الهايتية والبعثة عملية فرز جميع ضباط الشرطة في أيلول/سبتمبر 2011. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، توصلت اللجنة المشتركة إلى قرار نهائي يقضي بفصل 138 ضابط شرطة ”غير موصى بهم“ من القوة من أصل ما مجموعه 583 3 من ضباط الشرطة الوطنية الهايتية الذين تم فرزهم منذ كانون الأول/ديسمبر 2006. بالإضافة إلى ذلك، ركز عنصر الشرطة في البعثة ومستشاره لحقوق الإنسان على بناء القدرات المتعلقة بالمراقبة والإبلاغ في الشرطة الوطنية الهايتية حول انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها ضباط الشرطة الوطنية الهايتية.
	25 - وقد أعاق عدد من التحديات وتيرة عمليات التجنيد والفرز والتدريب. ومن بين هذه التحديات الحاجة إلى إعادة هيكلة نظام التجنيد، والتعجيل في ترميم أو تشييد مرافق من أجل توسيع الدورات التدريبية الموجهة إلى مسؤولي إنفاذ القانون من الرتب المتوسطة والعليا، وزيادة موارد الميزانية لتمويل صفوف أكبر حجما، وإقامة دورات تدريبية على نحو أكثر تواترا، والتأكد من حصول الطلاب الذين تلقوا تدريبهم مؤخرا على رواتبهم الشهرية. وتقوم البعثة والأطرف المعنية الأخرى بوضع خيارات لمعالجة هذه التحديات.
	26 - وتواصل البعثة تقديم المشورة التقنية لعدد من المشاريع التي تمولها الجهات المانحة لإصلاح وتشييد مرافق الشرطة. وينبغي الانتهاء بحلول عام 2013 من تشييد أكاديمية شرطة جديدة لتدريب ضباط الشرطة من الرتب المتوسطة والعليا. ويجري التخطيط لبناء مرافق إضافية لوحدات الشرطة الوطنية الهايتية المتخصصة، بما في ذلك وحدات خفر السواحل والنظام العام. وسيبدأ تخفيض قوام الشرطة التابعة للبعثة المأذون به إلى 241 3 ضابطا في آذار/مارس وينبغي أن ينتهي بحلول حزيران/يونيه 2012.
	حماية الفئات الضعيفة

	27 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت البعثة جهودها في الخفارة المجتمعية في مخيمات المشردين داخليا بتنسيق وثيق مع لجان المخيمات. وعمل عنصر الشرطة التابع للبعثة على إرشاد ضباط الشرطة الوطنية الهايتية وساعد في إقامة مركز شرطة ثانوي في مخيم جان ماري فنسنت وهو أكبر المخيمات وأكثرها انعداما للأمن في بور - أو - برانس. علاوة على ذلك، يحافظ عنصر الشرطة في البعثة الذي يعمل في موقع مشترك مع الشرطة الوطنية الهايتية، على وجود أمني على مدار الساعة ويقوم بتسيير دوريات قوية في سبعة مخيمات لمشردين داخليا معرضة لمخاطر شديدة وتقوم بأعمال دوريات تناوبية يوميا في نحو 150 مخيما ”غير دائمة“. وردا على عمليات الإخلاء القسري للمشردين، ولا سيما في ليوغان، مركز الزلزال الذي وقع عام 2010، عملت مجموعة الحماية مع السلطات الهايتية على تأييد اعتماد خطة شاملة لإغلاق المخيمات. وستربط الخطة المقترحة مواعيد إغلاق المخيمات بتوفير سكن بديل، وتحديد مواقع لإعادة التوطين على المدى الطويل. وفي بور - أو - برانس، أحرزت الحكومة تقدما ملحوظا في تنفيذ برنامج إعادة التوطين ”16/6“ لتقديم معونات لاستئجار المنازل وإصلاحها للمقيمين في ستة مخيمات في الأحياء البارزة في المدينة. واقترنت هذه المبادرة بإصلاح 16 حياً شُرِّد منها معظم هؤلاء الأشخاص. ويتلقى هذا البرنامج الدعم من عدد من أعضاء فريق الأمم المتحدة القطري.
	28 - وظل العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس مصدر قلق، لا سيما في المناطق الفقيرة في بور - أو - برانس، وفي مخيمات المشردين داخليا وفي المناطق النائية من البلد. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2011، أنشأت البعثة بالتعاون مع الشرطة الوطنية الهايتية ووزارة شؤون المرأة وحقوق المرأة مناطق استقبال خاصة لضحايا العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس في ثلاثة من أكثر المخيمات تعرضا للخطر في بور - أو - برانس. وتجري الاستعدادات لإقامة مرافق استقبال مماثلة في مراكز الشرطة السبعة في منطقة العاصمة. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أنشأت البعثة أيضا مكتبا للتنسيق والاستجابة للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس في الشرطة الوطنية الهايتية. كما أقامت البعثة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي دورات تدريبية في هذا الصدد للمدربين في الشرطة الوطنية الهايتية من المقاطعات العشر في هايتي. وفي المقابل، قام هؤلاء المدربون بتنظيم حلقات عمل حول تقنيات التحقيق بشأن العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس لضباط الشرطة الوطنية الهايتية.
	29 - وفي غضون ذلك، رصدت البعثة متابعة التحقيقات في 62 حالة اغتصاب مسجلة في أربعة مراكز للشرطة الوطنية الهايتية في بور - أو - برانس. وتبين لها أنه لم ترفع ولا حالة من هذه الحالات إلى المحكمة بسبب عدم كفاية القدرة على إجراء التحقيقات، أو إجراء تسويات خارج نطاق المحاكم، أو بسبب رفض الضحايا المثول أمام قاضي التحقيق، مما يثير مخاوف كبيرة بشأن مدى كفاية استجابة الشرطة والقضاء.
	الحد من العنف الأهلي

	30 - لا يزال الحد من العنف الأهلي أحد تدابير الاستقرار الحيوية لمعالجة التقلبات السياسية الجارية، وضعف المؤسسات الأمنية واستمرار التحديات الاجتماعية والاقتصادية. ولمّا كان التأخير المتوقع في تنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية والمحلية قد يؤدي إلى زيادة حدة التوتر، فإن مشاريع الحد من العنف الأهلي قد تساعد على التخفيف من حدة هذه التوترات في المجتمعات الحضرية الهشة التي تشكل محور هذا البرنامج.
	31 - وتمشيا مع تشديد حكومة هايتي على توفير فرص العمل، واصلت البعثة العمل مع الشركاء المنفذين الوطنيين والدوليين المنفذين في مشاريع كثيفة اليد العاملة وواسعة النطاق، والتدريب على المهارات، والتنسيب الوظيفي، والمساعدة القانونية، فضلا عن المبادرات الاجتماعية والحمائية في بور - أو - برانس وغوناييف وكاب هايتي وجاكميل. ومنذ تقريري الماضي، أنجزت البعثة 32 مشروعا من أصل 63 مشروعا للحد من العنف الأهلي تبلغ قيمتها 9 ملايين دولار؛ وركز 26 من هذه المشاريع على المحافظة على البيئة ووفرت فرص عمل قصيرة الأجل لـ 000 20 من الشباب المعرضين للمخاطر. ودعمت البعثة أيضا التدريب المهني وتواصل تقديم المساعدة في التنسيب الوظيفي لـ 110 1 من الشباب المعرضين للمخاطر بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات الدولة في هايتي. وتقدم البعثة الدعم التعليمي والصحي والنفسي والاجتماعي لـ 000 2 امرأة، بمن فيهن سجينات من الأحداث، ومن ضحايا العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس.
	الدعم المقدم لمؤسسات الدولة

	32 - في سياق دعم البعثة المستمر لجهود تحقيق اللامركزية في وزارة الداخلية والدفاع الوطني، قدمت البعثة المشورة الفنية إلى 140 بلدية بشأن إنجاز ميزانياتها. وقامت البعثة بتثبيت أربعة موظفين فنيين في مكاتب مندوبي المقاطعات العشرة الجدد في أيلول/ سبتمبر 2011 عينهم الرئيس مارتيلي لتقديم المشورة التقنية. وساعدت البعثة أيضا في تحديد الأولويات التشريعية الرئيسية من أجل برلمان هايتي التي ستدرج في الخطة التشريعية لسنة 2012.
	33 - واستمرت مشاريع البنية التحتية والمعدات لدعم السلطات الهايتية خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ومنذ تموز/يوليه 2011، حددت البعثة والسلطات الهايتية 121 مشروع بناء حكومي جديد، وقامت البعثة ببناء 35 مكتباً سابق التجهيز تضم 21 إدارة عامة وتزويده باللوازم. وستضم هذه المكاتب مرافق لوزارة العدل والأمن العام، ووزارة التخطيط والتعاون الخارجي، ووزارة الداخلية والدفاع الوطني، ومكتب السجل المدني، وست محاكم للصلح، وإدارة السجون الوطنية، ومكتب خفر السواحل.
	المشاريع ذات الأثر السريع

	34 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت البعثة التركيز على تطوير المشاريع ذات الأثر السريع من أجل المجتمعات المحلية المتأثرة بالزلزال، وفي الوقت نفسه تحديد مشاريع في المناطق الأربعة ذات الأولوية التي حددتها قيادة البعثة في أيلول/سبتمبر 2011، وهي: التخفيف من آثار الكوليرا؛ والإنارة الأمنية؛ وإصلاح الطرق والبنى التحتية؛ والبنية التحتية لسيادة القانون. وبميزانية قدرها 7.5 مليون دولار لمشاريع الأثر السريع للفترة 2011-2012، تواصل البعثة تركيز جهودها على دعم المجتمعات المحلية التي هي في أمس الحاجة إليها، وفي المناطق التي تفتقر إلى المساعدة الحكومية الكافية ومن الجهات المانحة. واعتبارا من 30 كانون الثاني/يناير 2012، كان 51 مشروعا قيد التنفيذ، و 78 مشروعا آخر على وشك أن تبدأ، أي ما مجموعه 129 مشروعا بقيمة 5.57 مليون دولار.
	سيادة القانون وبناء القدرات

	35 - أعاقت الاضطرابات السياسية التي أحاطت باستقالة وزير العدل، جوزويه بيير لوي، في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، الدعم المقدم من البعثة إلى وزارة العدل والأمن العام. وأدلى خلفه، ميشيل بيير بروناشيه، الذي عين في كانون الأول/ديسمبر، ببيانات عامة التزم فيها بإدخال إصلاحات على سيادة القانون. وفي حين يوجد اتفاق واسع في الدوائر الحكومية على أن مسألة سيادة القانون هي ضمن الأولويات العليا، فقد أعاق عمَل البعثة الرامي إلى دعم سيادة القانون عدمُ توافر الإرادة لإجراء تغييرات حقيقية، وشيوع ثقافة الإفلات من العقاب، لا سيما داخل الطبقة السياسية في هايتي وفي صفوف النخبة. وتوجد هياكل موازية عميقة الجذور داخل المجتمع الهايتي، تسمح لجماعات داخل المجتمع الهايتي باستخدام الممارسات الفاسدة للتحايل على النظام القانوني. كما أعاق التقدم المحرز في تعزيز سيادة القانون تعاقب خمسة مدعين عامين في بور - أو - برانس خلال 12 شهرا فقط.
	36 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، عين الرئيس مارتيلي رئيس ونائب رئيس المحكمة العليا من قائمة من المرشحين أحالها إليه مجلس الشيوخ. وظل منصب رئيس المحكمة العليا شاغرا منذ عام 2004. وفي 14 شباط/فبراير، أعلن وزير العدل أن الرئيس مارتيلي سيصدر قريبا مرسوماً لملء الشواغر القضائية الخمسة المتبقية، لكي تتمكن المحكمة العليا من الشروع في عملها. وفي كانون الثاني/يناير 2012، أنشأ الرئيس مارتيلي فريقا عاملا معنيا بإصلاح العدالة مع اختصاصه باقتراح التدابير المناسبة لتنفيذ إصلاح العدالة. ومنح الفريق العامل 24 شهرا لتنفيذ ولايته. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، عقدت البعثة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اجتماعات حول سيادة القانون في كل مقاطعات البلد العشر ضمت زعماء المجتمعات المحلية والسلطات البلدية وممثلين عن السلطة القضائية والشرطة الوطنية للتوصل إلى حلول محلية لانعدام الأمن والنزاعات السياسية.
	العدالة

	37 - واصلت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي تقديم الدعم الفني واللوجستي إلى 18 مكتبا للمساعدة القانونية في جميع أنحاء البلد. وقام اتحاد أمم أمريكا الجنوبية مؤخرا، الشريك في تمويل المعونة القانونية، بإبلاغ الأطراف المعنية، بما فيها بعثة الأمم المتحدة، بقراره إنهاء تمويل برنامج المعونة القانونية في هايتي. وأوضحت حكومة هايتي للبعثة أنها تعتزم تولي إدارة برنامج المعونة القانونية. وفي كانون الثاني/يناير عام 2012، أنشأت وزارة العدل والأمن العام فريق عمل انتقاليا بمشاركة البعثة وَجِهات معنية أخرى، من أجل إعداد خطة لتطوير نظام مستدام للمعونة القانونية واستعراض مشروع القانون المتعلق بإنشاء النظام الوطني للمعونة القانونية. وبالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عقدت البعثة حلقتي عمل استغرق كل منهما يومين في كروا - دي - بوكيه وجيريمي لتدريب مجموعة من 30 فردا من أفراد الشرطة ومن القضاة وأعضاء النيابة العامة، من بينهم أربع نساء، على تقنيات التحقيق في حالات الاعتداء الجنسي. وواصلت البعثة بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم الدعم الفني واللوجستي من أجل إنشاء المجلس الأعلى للقضاء بتقديم المساعدة إلى فريقي عمل على صياغة القواعد واللوائح، وعلى نقل الكفاءات من وزارة العدل والأمن العام إلى المجلس.
	الإصلاحيات

	38 - أخذت المساعدة التي تقدمها البعثة في مجال الإصلاحيات شكل بناء القدرات في المجال الأمني، وتلبية الاحتياجات من التوظيف والتدريب ووضع السياسات وتحسين البنية الأساسية. وقد سمح الوجود اليومي لأفراد البعثة في جميع السجون في البلد البالغ عددها 16 سجنا بإدخال تحسينات في جميع هذه المجالات ذات الأولوية، لا سيما على الصعيد المحلي. ومع ذلك، لا تزال سجون هايتي تعاني من الاكتظاظ وتصور الإدارة والإفراط في الاحتجاز قبل المحاكمة والنقص في الغذاء والماء. ولوحظ حدوث تحسنات فيما يتعلق بالفصل بين القُصَّر في جميع السجون فيما عدا ثلاثة منها، وفي الظروف الصحية عموما. وكان على قمة أولويات البعثة دعم مكتب مدير إدارة السجون في وضع إجراءات وممارسات موحدة لتشغيل السجن الجديد في كروا - دي - بوكيه. وحتى الآن، وقع مدير إدارة السجون رسميا على 9 من الإجراءات الموحدة المقترحة البالغ عددها 12 إجراء. وستعرض الإجراءات الثلاثة المتبقية على وزير العدل وقيادة الشرطة الهايتية للتحقق منها بشكل نهائي. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، انصب التركيز بشكل خاص على الإفراج عن السجناء المحتجزين قبل المحاكمة، أو أولئك الذين تجاوزوا مدة عقوبتهم. ونتيجة لجهود البعثة، أُطلق سراح 269 معتقلا خلال الفترة من أيلول/سبتمبر 2011 إلى كانون الثاني/ يناير 2012. وبالإضافة إلى ذلك، تم الانتهاء من مشروعين للبعثة من المشاريع ذات الأثر السريع ساهما في تحسين ظروف العمل والمعيشة في سجنين في ليه كاي وغراند ريفيير دو نور. وعلاوة على ذلك، قدمت البعثة تدريبا ميدانيا لفائدة 42 من موظفي الإصلاحيات الوطنيين بشأن تقييم أداء الموظفين الجدد في السجون. وقد قامت البعثة بتدريب 14 موظفا إضافيا من موظفي الإصلاحيات على أساليب إجراء المقابلات الشخصية والتفتيش وتقييد اليدين.
	حقوق الإنسان

	39 - استمرت البعثة في تركيزها على التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها. ومن خلال مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نشرت البعثة في كانون الأول/ديسمبر 2011 تقريرين عن عمليات قتل غير قانونية يدعى قيام أفراد من الشرطة الوطنية الهايتية بها وأعربت عن أسفها على أنه بالرغم من بعض الجهود التي بذلتها الشرطة والقضاء للتحقيق في عمليات القتل، فإن هناك نقصا ملموسا في قدرة الدولة على ملاحقة ومعاقبة الجناة بشكل فعال. وتراقب البعثة أيضا عن كثب محاكمة أفراد الشرطة وموظفي السجون المتهمين بارتكاب عمليات قتل غير قانونية خلال أعمال الشغب التي وقعت في سجن ليه كاي في 19 كانون الثاني/يناير 2010. وأسفرت المحاكمة عن إدانة ثمانية متهمين وتبرئة ستة آخرين. وفي 30 كانون الثاني/يناير، أعلن القاضي الهايتي الذي يرأس التحقيق في قضية الرئيس السابق جان كلود دوفالييه أن قانون التقادم يمنع المحاكمة على جرائم حقوق الإنسان الموثقة جيدا التي ارتُكبت في ظل نظام حكم دوفالييه، وأن السيد دوفالييه لا ينبغي أن يُحاكم إلا بتهم الفساد. وأعربت البعثة عن أسفها لهذا القرار. وواصلت البعثة تأييد ودعم اتخاذ الدولة إجراءات لضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال فترة حكم دوفالييه. ونظمت البعثة أيضا مجموعة من البرامج التدريبية للسلطات المحلية وقادة المجتمعات المحلية لبناء القدرات في مجال سيادة القانون ولا سيما فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وقدمت الدعم لمكتب حماية المواطنين.
	المسائل الجنسانية

	40 - في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، قامت البعثة بالتعاون مع وزارة شؤون وحقوق المرأة ومنظمتين نسائيتين، بتدشين مشروع تموله لكسمبرغ من أجل تعزيز مشاركة المرأة في المناصب القيادية على الصعيدين الوطني والمحلي. كما ساعدت البعثة التجمع البرلماني النسائي على وضع مشاريع ذات أثر سريع من أجل تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار على جميع المستويات وتحديد استراتيجيات لضمان تمثيل المرأة في المناصب العامة بنسبة لا تقل عن 30 في المائة.
	حماية الطفل

	41 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تلقت البعثة تقارير عن 110 حالات اغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ضد القُصَّر، و 15 حالة من حالات تجنيد الأطفال واستخدامهم من جانب عصابات مسلحة، و 12 حالة من حالات الاختطاف و 7 قضايا تنطوي على قتل قُصَّر، وقعت بعضها أثناء تبادل لإطلاق النار. وتعمل البعثة مع المنظمة الدولية للهجرة واليونيسيف على المساهمة في إدخال تعديلات على مشروع قانون بشأن الاتجار بالبشر ليتواءم مع بروتوكول باليرمو لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والذي صدقت عليه هايتي في عام 2009. وفي مجال قضاء الأحداث، واصلت البعثة الدعوة للإسراع بإدارة القضايا وتحسين ظروف احتجاز القُصَّر. وبالإضافة إلى ذلك، قدمت بعثة الأمم المتحدة ثلاثة دورات للتدريب والتوعية في المقاطعة الغربية بهدف تعزيز قدرات 42 منظمة مجتمعية فيما يتعلق بقضايا حماية الأطفال بما في ذلك العنف الجنسي، وقضاء الأحداث، والاتجار بالأطفال.
	فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

	42 - عززت البعثة وفريق الأمم المتحدة القطري آليات التنسيق والهياكل الوطنية المعززة لمكافحة الإيدز في هايتي. وتواصلت أنشطة التوعية، بما في ذلك الدورات التدريبية والبرامج الإذاعية، في جميع أنحاء هايتي للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية في برامج مرحلة ما بعد حالات الطوارئ. وتم إصلاح آلية التنسيق القطري في هايتي التابعة للصندوق العالمي بغية إتاحة الفرصة لاستمرار التمويل. كما ساعدت البعثة الحكومة في استكمال الخطة الوطنية المتعددة القطاعات المعنية بالإيدز. وبالإضافة إلى ذلك، قُدِّم إلى البرلمان قانون منقح حديثا بشأن الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية.
	السلوك والانضباط

	43 - يركز عمل وحدة السلوك والانضباط في البعثة على تعزيز تدابير المنع، والإسراع بإدارة القضايا التأديبية، واتخاذ إجراءات تصحيحية، وذلك تماشيا مع سياسية الأمم المتحدة بعدم التسامح مطلقا إزاء سوء السلوك من جانب موظفيها. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، استجابت البعثة لعدة ادعاءات بوقوع حالات جسيمة من سوء السلوك من جانب أفراد البعثة. وتشمل هذه الحالات ادعاءات اغتصاب رجل هايتي في بور - سالو، وادعاءات اغتصاب قاصر في غوناييف، وادعاءات وجود علاقات جنسية بين أفراد البعثة وثلاث قاصرات في بور - أو - برانس. ونتيجة لهذه الادعاءات، واجهت البعثة احتجاجات في الرأي العام في هايتي وبين الطبقة السياسية ضد ادعاءات سوء السلوك من جانب أفراد البعثة. وفي 8 شباط/فبراير، اعتمد مجلس الشيوخ بالإجماع قرارا يطلب من الأمين العام رفع الحماية المكفولة بموجب الحصانة لاثنين من موظفي البعثة يدعى تورطهما في هذه القضية في غوناييف. وفي كل هذه القضايا، استجابت البعثة على نحو استباقي بأن شرعت في تحقيقات داخلية، واتخاذ تدابير تأديبية عاجلة. وبالإضافة إلى ذلك، أجرت البعثة 51 دورة تدريبية بشأن سوء السلوك ومنع الاستغلال والاعتداء الجنسي لما مجموعه 265 1 فردا من أفراد البعثة في بور - أو - برانس والعديد من المناطق. وبالتعاون مع قسم الاتصالات والإعلام، والوحدة المعنية بالسلوك والانضباط، أنجزت البعثة إنتاج فيديو للتدريب على منع سوء السلوك. ودعم الفريق أيضا جهود فريق الأمم المتحدة القطري ومكتب أمين المظالم في هايتي لوضع استراتيجية شاملة لمساعدة الضحايا.
	الإعلام والتوعية

	44 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت البعثة استخدام الإعلام والتواصل كأداة استراتيجية لدعم تنفيذ ولايتها، وضمان فهم جهودها وإبرازها. وجرى بذل جهود لإعادة تأكيد تنفيذ البعثة بثبات لسياسة الأمم المتحدة بعدم التسامح مطلقا إزاء سوء السلوك من جانب موظفيها. وشملت أدوات التوعية المؤتمرات الصحفية المنتظمة؛ وإصدار ونشر البيانات الصحفية والرسائل من ممثلي الخاص في الوقت المناسب؛ وإجراء زيارات ميدانية للمشاريع بمصاحبة وسائط الإعلام؛ واستخدام الموقع الإلكتروني للبعثة ووسائلها للتواصل الاجتماعي. كما اضطلعت البعثة بحملات للتعليم المدني وأنتجت برامج تلفزيونية كانت تبث على محطات التلفزيون الوطنية والمخصصة للمغتربين. وبثت إذاعة البعثة التي تعمل بالتضمين الترددي FM برامج مدتها 24 ساعة، تضم معلومات ذات أولوية، وحملات للتوعية تشمل، ضمن ما تشمل، جهود الوقاية من الكوليرا، والتأهب لمواجهة الكوارث والأعاصير، وتعزيز الحوار الوطني واحترام سيادة القانون.
	خامسا - الأنشطة الإنسانية وأنشطة الإنعاش والتنمية 
	التنسيق بين البعثة وفريق الأمم المتحدة القطري 

	45 - واصلت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي وفريق الأمم المتحدة القطري جهودهما لوضع البرامج المشتركة وتنفيذها. وفي كانون الثاني/يناير 2012، كان هناك 10 برامج مشتركة قيد التنفيذ بقيمة إجمالية قدرها 250 مليون دولار، من بينها خمسة برامج ممولة من خلال صندوق تعمير هايتي. وتتناول هذه البرامج مجموعة كبيرة من أولويات الإنعاش، من بينها إزالة الأنقاض، وتوفير المساكن، والخدمات الصحية، وإعادة المشردين إلى أحيائهم الأصلية أو إلى مساكن أكثر أمناً، وتوفير الوجبات المدرسية، وتحقيق الاستدامة البيئية. ولدى أعضاء فريق الأمم المتحدة القطري ثلاث أولويات مشتركة هي: دعم بناء مؤسسات الحكومة، وإرساء نظام اللامركزية، وتحقيق المساواة بين الجنسين. وفي إطار تحقيق الأولويتين الأوليين في 2011، نشرت وكالات الأمم المتحدة 419 موظفاً وطنياً و 106 موظفين دوليين في كيانات حكومية وطنية ومحلية، بهدف تعزيز قدراتها وتقديم المساعدة التقنية لها. وعقدت مجموعة الإثني عشر - وهي مجموعة المانحين الرئيسيين في هايتي - اجتماعات منتظمة بقيادة البعثة، للتعجيل بإحراز التقدم وتحسين التنسيق في عملية الإنعاش، إلى جانب دعم جهود إعادة تنشيط أفرقة التنسيق القطاعية الرئيسية (tables sectorielles)، بقيادة الوزارات الوطنية. وفي الوقت نفسه، تعكف مجموعة الـ 12 على العمل مع وزارة التخطيط والتعاون الخارجي لتعزيز هيكل تنسيق المعونة على الصعيد الوطني، ولوضع اتفاق يحدد المسؤوليات المشتركة المتعلقة بتعزيز الإدارة العامة والمؤسسات الوطنية. وفي كانون الأول/ديسمبر 2011، أصبحت الكيانات الحكومية تضطلع برئاسة غالبية مجموعات العمل الإنساني أو تشارك في إدارتها. ويُعدّ ترشيد هياكل تنسيق الشؤون الإنسانية من الأولويات الرئيسية للفريق القطري للعمل الإنساني في عام 2012، بهدف تعزيز الدور القيادي الذي تؤديه الحكومة. وتعكف الجهات الفاعلة في مجال المساعدة الإنسانية أيضاً على تطوير مدى تأهب الحكومة وقدرتها على التصدي للكوارث، بدعم نظام وطني للحد من مخاطر الكوارث، بهدف وضع خطة طوارئ لمواجهة المخاطر المتعددة في حالات الزلازل أو الفيضانات أو الأعاصير أو أمواج تسونامي. 
	46 - هذا، مع العلم بأن الإطار الاستراتيجي المتكامل لهايتي، الذي وُضَع في البداية لفترة 18 شهراً تمتد من حزيران/يونيه 2010 إلى كانون الأول/ديسمبر 2011، والذي يشكل المرجع البرنامجي الرئيسي للبعثة ولوكالات الأمم المتحدة، قد تم تمديده حتى كانون الأول/ديسمبر 2012. ويدور الإطار الاستراتيجي المتكامل حول خمس ركائز، تشمل ركيزة مؤسسية وركائز متعلقة بإقليم الدولة، وبإعادة البناء الاقتصادي والاجتماعي، وبتهيئة ”البيئة المواتية“ للعمل. وفي أوائل عام 2012، شرعت منظومة الأمم المتحدة في هايتي في العمل على وضع إطار استراتيجي متكامل جديد للفترة 2013-2016، سيضم الأولويات في مجالات العمل الإنساني والتنمية وتحقيق الاستقرار، بما يتوافق مع الخطة الجديدة للحكومة، والمستمدة مباشرة من خطة عملها من أجل الإنعاش والتنمية على الصعيد الوطني الصادرة في آذار/مارس 2010.
	التصدي لوباء الكوليرا

	47 - يواصل مجتمع الأنشطة الإنسانية دعمه لجهود التصدي على الصعيد الوطني لتفشي الكوليرا. وفي 20 كانون الثاني/يناير 2012، بلغ عدد الحالات التراكمية للمصابين 524 526 حالة، وأدى الوباء إلى وفاة 025 7 شخصاً منذ بداية تفشي المرض في تشرين الأول/أكتوبر 2010. وتم إنشاء نظام وطني للإنذار بالكوليرا، بقيادة وزارة الصحة العمومية والسكان. وأدت حملات التوعية الواسعة النطاق وشبكة مراكز العلاج المنتشرة في جميع أنحاء البلد إلى انخفاض عام في معدل الإصابة بالمرض وفي معدل إماتة الحالات. وفي عام 2011، وفرت البعثة ووكالات الأمم المتحدة والشركاء في الأنشطة الإنسانية إمدادات الماء، ومنتجات لمعالجة المياه، ونظم لترشيح المياه ومواد لحفظ الصحة، لما يزيد على ثلاثة ملايين شخص. 
	48 - وفي أعقاب نشر تقرير فريق الخبراء المستقل في أيار/مايو 2011 عن أسباب تفشي الكوليرا، ظل اهتمام البعثة مركزاً على دعم جهود الوقاية من المرض. وبعد الاستجابة الطارئة للوباء، وُجِّهَت جهود البعثة ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المساعدة الإنسانية وحركة الصليب الأحمر نحو بناء القدرات الوطنية على الوقاية من الكوليرا والتصدي لها، في مقاطعات الوسط وأرتيبونيت والغرب والشمال والشمال الشرقي والشمال الغربي. وبدعم من اليونيسيف، تم تدريب ما يزيد على 400 1 مدرب و 200 5 أخصائي اجتماعي في مجال التوعية بحفظ الصحة، وفيما يتعلق تحديداً بالوقاية من الكوليرا. وتواصل اليونيسيف تقديم الدعم، بالمشاركة مع وزارة الصحة العمومية والسكان ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية، إلى 16 مركزاً لمعالجة الكوليرا، و 120 وحدة لمعالجة الكوليرا، و 172 1 مركزاً مجتمعياً لتعويض السوائل (المفقودة) بطريق الفم. كما أن حملات التوعية بالطواف على المنازل، والمسوحات التشخيصية الاجتماعية، والعروض المسرحية، بدعم من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع قد ساعدت على توعية ما يزيد على 000 300 من السكان المقيمين في 140 من المخيمات والأحياء، بمعلومات عن الكوليرا وعن أهمية تنظيف المراحيض. وأخيراً، قامت وكالات الأمم المتحدة وغيرها من الجهات المانحة، بالتعاون الوثيق مع الحكومة، بدعم تشييد وتشغيل مركز حديث لمعالجة الفضلات البشرية بالقرب من بور - أو - برانس (مورن - آ - كابري)، بما يضمن مستوى أعلى من السلامة البيئية على نطاق المنطقة الحضرية الكبرى وضواحيها.
	49 - وسيظل وباء الكوليرا منتشراً على مدار عام 2012، وما زالت هناك مخاطر بوقوع فاشيات جديدة. وتهدد قلة الأموال التقدم المحرز في جهود الوقاية من الكوليرا، الأمر الذي أسفر عن إغلاق خدمات الصرف الصحي في عدد من المخيمات المقامة للسكان المتضررين من الزلزال، بمن فيهم السكان المشردون داخلياً. كما أن عدم كفاية خدمات الصرف الصحي، ونقص مصادر الماء النظيف، وهطول الأمطار والفيضانات في موسم الأمطار، كلها تشكل مخاطر جسيمة، وقد تؤدي إلى مزيد من حالات العدوى. 
	مكتب المبعوث الخاص لهايتي 

	50 - يواصل مكتب المبعوث الخاص مساندة حكومة هايتي في جهودها لتتبع التعهدات المالية للمانحين وممارسة قدر من التنظيم والرقابة على الجهات مقدِّمة الخدمات من غير الدول حتى يتماشى عملها وتمويلها مع أولويات الحكومة. ولهذا الغرض، عمل مكتب المبعوث الخاص بشكل وثيق مع وزارة التخطيط والتعاون الخارجي لحصر مقدمي الخدمات المسجَّلين من غير الدول. وفي الفترة من أيلول/سبتمبر 2011 إلى شباط/فبراير 2012، زاد معدل صرف التبرعات من 43 في المائة إلى 52.9 في المائة. ووُجِّهَت من خلال النظم الحكومية نسبة 10 في المائة من مجموع المبالغ وقدرها 5.33 بليون دولار التي صرفتها جهات مانحة ثنائية ومتعددة الأطراف للأغراض الإنسانية وجهود الإنعاش في هايتي في عامي 2010 و 2011. وكان حجم التمويل الموجَّه من خلال النظم الحكومية لأغراض الإنعاش أكثر من نظيره الموجه للأغراض الإنسانية، لكن الجهات المانحة الثنائية وجَّهَت تبرعات من خلال النظم الحكومية أقل حجماً مما وجَّهَته الجهات المانحة المتعددة الأطراف. ولم يوجَّه من خلال النظم الهايتية على سبيل دعم الميزانية سوى 6 في المائة من المبالغ التي صرفتها الجهات المانحة الثنائية من تعهداتها المعلنة لأغراض الإنعاش. 
	سادسا - الآثار المالية
	51 - اعتمدت الجمعية العامة، بقرارها 65/256 باء المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2011، مبلغاً قدره 100 517 793 دولار للإنفاق على بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي للفترة من 1 تموز/يوليه 2011 إلى 30 حزيران/يونيه 2012.
	52 - وفي 9 شباط/فبراير 2012، بلغت الأنصبة المقررة غير المسددة في الحساب الخاص للبعثة 259.2 مليون دولار. وبلغ مجموع الأنصبة المقررة غير المسددة لجميع عمليات حفظ السلام في ذلك التاريخ 801.2 2 مليون دولار.
	53 - وفي 6 شباط/فبراير 2012، بلغ مجموع المبالغ المستحقة للبلدان المساهمة بقوات ووحدات الشرطة المشكَّلة في البعثة 11.9 مليون دولار. وقد سُددت التكاليف المتعلقة بالقوات والمعدات المملوكة للوحدات للفترتين الممتدتين حتى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 و 30 أيلول/سبتمبر 2011، على التوالي، وفقا لجدول التسديد الفصلي.
	سابعا - الملاحظات
	54 - إن الحل الوسط الذي توصل إليه الرئيس مارتيلّي وأعضاء برلمان هايتي، والذي أدى إلى تنصيب حكومة جديدة في تشرين الأول/أكتوبر 2011، أتاح فرصة لتجاوز جمود الوضع السياسي الذي أعاق إنعاش البلد وتقدمه نحو الاستقرار المديد والتنمية. ومن أسف أن هذه الفرصة لم تغتنم. فقد أدى التنازع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الحكومة والتوترات داخل السلطة التنفيذية إلى استقالة رئيس الوزراء، غاري كونيل، بعد مرور أربعة أشهر فقط على توليه منصبه. ويعد ذلك فشلا خطيرا لزعماء هايتي السياسيين في أن يكونوا على مستوى تطلعات من انتخبوهم وأن يوفروا حكومة فعالة في وقت تحتاج هايتي إليها احتياجا غير مسبوق.
	55 - ويتعين الآن على السلطتين التنفيذية والتشريعية في هايتي العمل على خدمة المصالح العامة لشعب هايتي وأن تسارع إلى تعيين رئيس وزراء جديد. وأشجع كلتا السلطتين على أن تعملا معا وأن تتفاديا، بكل الوسائل الممكنة، الخلافات الأخيرة التي أعاقت إحراز التقدم في تقوية مؤسسات الحكم الهايتية وإصلاحها. وفي هذا الصدد، فإنني أؤيد كل التأييد النداء الذي وجهه أعضاء مجلس الأمن أثناء زيارتهم الأخيرة لهايتي إلى الزعماء السياسيين بالعمل معا بروح توافقية. وأشجع جميع الجهات الفاعلة على الاشتراك في حوار سياسي بنَّاء من أجل تحقيق الاتفاق السياسي والمصالحة على أساس من التسامح المتبادل. وهذا الحوار الصادق والشامل شرط مسبق لإحراز تقدم ملموس على صعيد الإنعاش والتنمية؛ والانتخابات؛ والإصلاح الدستوري؛ وسيادة القانون؛ وحماية حقوق الإنسان؛ وإرساء ثقافة لا تسامح فيها مع الإفلات من العقاب. وأثناء الانتخابات الأخيرة، أطلق شعب هايتي دعوة قوية لتحقيق التغيير، والشعب يستحق أن يفي قادته المنتخبون بما تعهدوا به من وعود في حملاتهم الانتخابية.
	56 - وقد أحطت علما بالإفادات المستمرة والمتزايدة بحشد عدة مئات من الأعضاء السابقين المسلحين في القوات المسلحة الهايتية ومجندين جدد احتلوا عدداً من مخيمات التدريب السابقة في عدة مقاطعات. وأدعو الحكومة إلى اتخاذ تدابير صارمة لكبح عملية الحشد هذه التي تشكل خطراً يهدد استقرار البلد، وإلى التحقيق بشفافية في مصادر تمويلها ودعمها.
	57 - وآمل أن تشرع السلطات الهايتية من جديد في قريبا في العملية الانتخابية المتعلقة بالانتخابات الجزئية المقبلة التشريعية والبلدية والمحلية، وأن تنشئ مجلساً انتخابياً ذا مصداقية. وسيسهم ذلك في إعادة تنشيط المؤسسات الهايتية وفي تقليل الفراغ المؤسسي الذي سيعقب انتهاء ولايات 10 أعضاء في مجلس الشيوخ في 8 أيار/مايو 2012. ومن الأهمية بمكان أن تحشد الحكومة الموارد اللازمة لبناء قدرات المجلس الانتخابي في مجالي الإدارة الانتخابية والشؤون الإدارية. والبعثة على أتم الاستعداد لدعم العملية الانتخابية على نحو ما فعلت في الماضي، ولتنسيق المساعدة الانتخابية الدولية المقدمة إلى هايتي بالتعاون مع الأطراف الدولية المعنية الأخرى.
	58 - وقد كان الحكم الصادر في قضية مقتل السجناء في أعمال الشغب التي وقعت في سجن في ليه كاي في 19 كانون الثاني/يناير 2010، بمثابة إشارة إيجابية لالتزام السلطات الهايتية بتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان. إلا أن القلق يساورني إزاء القرار الذي اتُخذ مؤخراً في القضية المتعلقة بجان - كلود دوفالييه، بتطبيق قانون التقادم على انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة جيداً التي ارتُكِبَت أثناء فترة حكم المذكور. وأشجع السلطات الهايتية على ألا تألو جهداً في مكافحتها للإفلات من العقاب.
	59 - ومع التخفيض التدريجي للزيادة في القدرات التي أُذِن بها للبعثة في أعقاب الزلزال، واحتسابا لمزيد من الدمج التدريجي والمنظم لموظفي البعثة وأنشطتها على مدى السنوات القادمة، تركز البعثة جهودها من جديد على المهام الرئيسية التي أنيطت بها حيث يمكن تحقيق التغيير، تلك المهام المتمثلة في دعم العملية السياسية وتوحيد سلطة الدولة، وتقديم المساعدة من أجل تعزيز مؤسسات الدولة. وستحتاج هايتي إلى الدعم المستمر من جانب البعثة والجهات المانحة الدولية لتعزيز قدرات مؤسساتها المعنية بتوطيد سيادة القانون واستتباب الأمن. إلا أنه يجب أيضاً على السلطات الهايتية أن تتحمل المسؤولية شيئاً فشيئاً عن استقرار البلد. وهذا يعني أن يكون للدولة وجود أوسع على نطاق البلد يتمثل في الشرطة الوطنية الهايتية، وجهاز قضائي نقال، وإدارة عامة متجاوبة. وهذا يستتبع أيضاً النهوض بالتعليم وتوفير الخدمات الأساسية والمساكن والحماية لمن لا يزالون مشردين من جراء الزلزال.
	60 - وقد قُدِّم قدر كبير من المساعدات الدولية إلى هايتي خلال العقد الماضي، وبوجه خاص منذ زلزال كانون الثاني/يناير 2010. ويجب على الجهاز التنفيذي والهيئة التشريعية اغتنام فرصة هذا الاهتمام المكثف لتعزيز سيادة القانون وإقامة مؤسسات أقوى وأكثر استقراراً، وإرساء نظام موثوق لحقوق الملكية وضمانات قانونية، بما في ذلك إنشاء سجل للأراضي وسجل مدني، وهي أمور يلزم توافرها لتشجيع الاستثمار الأجنبي. 
	61 - وأشجع الحكومة الجديدة على أن تضطلع بدور قيادي في عملية إنعاش وتنمية هايتي. ويتعين اتخاذ قرارات صعبة في المستقبل للتغلب على نقص الإرادة السياسية والمقاومة المتجذرة للإصلاح في هايتي، والتي ستظل إن لم تُعالَج، بمثابة عقبة في سبيل تقدم البلد. ويتعين على الذين أوكل إليهم إدارة شؤون مؤسسات الحكم في هايتي على جميع مستويات الحكومة أن يُبدوا قدراً عالياً من المساءلة والروح المهنية، وأن يهيئوا مناخاً سياسياً يتميز بالتسامح لا الاستقطاب. وبما أنه تم تنصيب حكومة شرعية في هايتي في الوقت الحالي، فقد أصبح لدى السلطات الهايتية فرصة لتحقيق تقدم حقيقي في تعمير البلد، وتعزيز مؤسساته، وجذب الاستثمارات، وتعزيز التنمية المستدامة، وترسيخ احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.
	62 - وأود أن اختتم تقريري هذا بالإعراب عن امتناني الخالص لممثلي الخاص، ماريانو فرنانديز، ولمبعوثي الخاص، الرئيس السابق للولايات المتحدة، وليام ج. كلينتون، وللرجال والنساء العاملين في البعثة، ولفريق الأمم المتحدة القطري، ولشركائهم، وذلك لتفانيهم والتزامهم باستمرار في دعم عملية الإنعاش والاستقرار في هايتي.

