
S/2013/139  األمــم املتحـدة 

 

  جملس األمن
Distr.: General 
8 March 2013 
Arabic 
Original: English 

 

 

120313    120313    13-24580 (A) 
*1324580* 

  تقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت    
    

  مقدمة  -أوال   
، والية بعثة األمم املتحدة لتحقيـق       )٢٠١٢ (٢٠٧٠مدَّد جملس األمن، مبوجب قراره        - ١

تقريــراً إليــه ، وطلــب إيلّ أن أقــدم ٢٠١٣أكتـوبر  / تــشرين األول١٥االسـتقرار يف هــاييت حــىت  
 . يومـاً علـى األقـل   ٤٥قبل تاريخ انتهاء هذه الوالية بــ  كل ستة أشهر، و   والية البعثة    عن تنفيذ 

أغـسطس  / آب ٣١ر تقريري املؤرخ    ويغطي هذا التقرير التطورات الرئيسية احلاصلة منذ صد       و
٢٠١٢) S/2012/678 (ألنـشطة الـيت اضـطلعت هبـا        يورد جممالً ل   و ٢٠١٣مارس  /آذار ١٢ إىل

 ١٦٠٨، و )٢٠٠٤ (١٥٤٢لـــس اجمليـــة املوكلـــة إليهـــا مبوجـــب قـــرارات البعثـــة متـــشيا مـــع الوال
 ١٨٩٢ ، و )٢٠٠٨ (١٨٤٠و  ) ٢٠٠٧ (١٧٨٠و  ) ٢٠٠٧ (١٧٤٣و  ) ٢٠٠٦( ١٧٠٢ و) ٢٠٠٥(
، )٢٠١١ (٢٠١٢ ، و   )٢٠١٠ (١٩٤٤، و        )٢٠١٠ (١٩٢٧، و        )٢٠١٠ (١٩٠٨و    ) ٢٠٠٩(
  ).٢٠١٢ (٢٠٧٠ و
  

  السياسية واألمنيةاألحوال مستجدات   -ثانيا   
  احلالة السياسية    

واجهــت عمليــة حتقيــق االســتقرار يف هــاييت العديــد مــن التحــديات خــالل الفتــرة قيــد    - ٢
ــد . االســتعراض ــرور اإلعــصار ســاندي        فق ــد أضــرارا واســعة النطــاق عقــب م ــذا البل عــاىن ه

أكتــوبر، فــضال عــن قالقــل مدنيــة واســعة النطــاق ومتكــررة، تتــصل    /أواخــر تــشرين األول يف
هم اسـتمرار اخلالفـات بـني اجلهـاز التنفيـذي           اوسـ . اقتـصادية  - امل اجتماعية أساسا بوجود مظ  

ونتيجـة لـذلك،    . سياسيعلـى الـصعيد الـ     والربملانيني املعارضني يف حدوث ما يشبه حالة شـلل          
تعزيز مؤسسات سيادة القـانون، واعتمـاد التـشريعات الرئيـسية، وإنـشاء            يف  ز تقدم   احريتم إ  مل

  .من املفترض إجراؤها منذ زمن طويل بتنظيم انتخابات اجمللس االنتخايب املكلف
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 مـارتيلي يف تـشكيل أغلبيـة مواليـة للحكومـة تتـألف               ميشيل جوزيف  وقد جنح الرئيس    - ٣
ــن  ــون اســم       ٦٠م ــواب، حيمل ــن أعــضاء جملــس الن ــل م ــى األق ــا عل ــن أجــل   ” نائب ــانيون م برمل

ــه    ، وهــو“االســتقرار والتقــدم   كــانون ١٦ويف . نحــىت اآلبلوغــه هــدف كــان قــد تعــذر علي
أنـسامن نـو فـو، املقاطعـة        (، انتخب زعيم هذه األغلبية، جان تولبري ألكـسي          ٢٠١٣يناير  /الثاين
الفـين، املقاطعـة    (عيد انتخاب سيمون ديوسول ديسراس      ، رئيسا جمللس النواب، بينما أُ     )الغربية
وزراء، لـوران    رئـيس الـ    ينـاير، أعلـن   / كـانون الثـاين    ٢١ويف  . ، رئيسا جمللـس الـشيوخ     )ىالوسط

  . إجراء ثاين تعديل جزئي يف احلكومة خالل مخسة أشهر، الموتسلفادور
 تشكيل كتلـة برملانيـة مواليـة للحكومـة، ظلـت العالقـات بـني اجلهـاز              من رغمعلى ال و  - ٤

ديـــسمرب، تعرضـــت احلكومـــة لـــضغط /ل كـــانون األو١٣فـــي ف. التنفيـــذي والربملـــان متـــوترة
يس الوزراء أنـه غـري مـستعد لتقـدمي تقـارير عـن املخصـصات            جملس الشيوخ عندما أعلن رئ     من

عالوة على ذلك، فقد نددت كتلة األقليـة املعارضـة       . أنفقت يف إطار حالة الطوارئ     اليتاملالية  
برملانيون من أجل تعزيـز     ” عضوا، واليت حتمل اسم      ٢٠القوية داخل جملس النواب املكونة من       

ــةمــع ااحلكومــة بتعامــل ، “اتاملؤســس ــةحلال االقتــصادية، وانتقــدت علــى وجــه    -  االجتماعي
اخلصوص مكتب رئيس الوزراء حملاباته املزعومة للنواب املـوالني للحكومـة يف صـرف األمـوال                 

وعرقـل هـؤالء الربملـانيون      . ٢٠١١/٢٠١٢يف إطـار ميزانيـة الفتـرة        للبلـديات   العامة املخصصة   
ــى ســبيل االحتجــاج، يف      ــوزراء عل ــيس ال ــة رئ ــانون ا١٤كلم ــاين ك ــسة   /لث ــاير، خــالل اجلل ين

  . مما دفعه إىل مغادرة القاعة،االفتتاحية للجمعية الوطنية
واعتـرب  . وشهدت هذه الفترة أيضا خالفـات طـال أمـدها بـشأن إنـشاء جملـس انتخـايب                    - ٥

، مبوجب مرسوم أصدره، من إنـشاء جملـس         ٢٠١٢يوليه  /ما قام به الرئيس، يف متوز     كثريون أن   
حيـث   مـشروع،   أعضاء تعينهم السلطتان التنفيذيـة والقـضائية إجـراء غـري           انتخايب دائم من ستة   

.  يعينـهم الربملـان   منـهم  ثالثـة ،ينص الدستور على إنشاء هيئة انتخابية مكونة مـن تـسعة أعـضاء            
وأدى عجز جملس الشيوخ عن احلصول على أغلبية الثلثني اليت يـنص عليهـا الدسـتور مـن أجـل                    

 عـضوا   ٣٠ني  أعـضاء مـن بـ      ١٠انتهاء فتـرة واليـة       عجز زاد بسبب     وهو الثالثة،   مثلنياملتعيني  
  .، إىل تأزم املوقف بني اجلهاز التنفيذي والربملان٢٠١٢مايو /يارأ ٨يف جملس الشيوخ يف 

بـسبب  لـرئيس   ل ةوجهـ نـوفمرب، ويف ظـل تزايـد االنتقـادات امل         /ويف أوائل تـشرين الثـاين       - ٦
الربملـان، بوسـاطة     از التنفيـذي بـإجراء مفاوضـات مـع        هذه العملية، بادر اجله   طريقة تعامله مع    

وأســـفرت هـــذه املفاوضـــات  . “أديـــان مـــن أجـــل الـــسالم ”مـــن التحـــالف الـــديين املـــسمى  
. ديـسمرب عـن اتفـاق علـى املـضي قـدما يف إنـشاء جملـس انتخـايب مؤقـت                    /كانون األول  ٢٤ يف

حكومـة بواليـة حمـددة      ويعهد مبوجب هذا االتفـاق إىل تـسعة أعـضاء ميثلـون الفـروع الثالثـة لل                
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املدة تقضي بتنظيم االنتخابات التشريعية اجلزئية والبلدية واحملليـة املقبلـة، علـى أن ينـشأ بعـدها                  
  .دائمانتخايب جملس 

خــالل الــشهرين خبــا تفــاق ال هــذا التقــدم، فــإن الــزخم الــذي نــتج عــن ا مــنرغمبــالو  - ٧
تعــيني وتنــصيب أعــضاء اجمللــس ء مــن يف االنتــهاللحكومــة ومل تــنجح الفــروع الثالثــة . التــاليني

 الوطنيـة والدوليـة املتزايـدة، بـذلت جهـود متجـددة             ونتيجة الـضغوط  . االنتخايب املؤقت التسعة  
هنايـة الفتـرة    حـىت     مل ينـشأ بعـد     اجمللـس  فـإن    ومـع ذلـك،   . فرباير لتنفيذ االتفاق  /يف أواخر شباط  
  .املشمولة بالتقرير

أطلـق عـدد مـن الربملـانيني املعارضـني، وأحـزاب            ،   هـذه  ونظرا الستمرار حالـة اجلمـود       - ٨
ــة  ، مثــل منظمــة الــشعب املناضــل، ومنظمــات للمجتمــع املــدين   ،سياســية ــشبكة الوطني  مثــل ال

 مثـل رابطـة الـصحفيني اهلـايتيني،     ،للدفاع عن حقـوق اإلنـسان، وممثلـون عـن وسـائط اإلعـالم            
ــة  ادعــاءات  ــادات . بوجــود ممارســات غــري دميقراطي ــسييس مزعــوم    إىلوأشــارت هــذه االنتق ت

ملؤسسات الدولة مثل السلطة القضائية والشرطة الوطنية اهلايتية، فضال عن قمع حريـة التعـبري،               
أثنـاء االحتفـاالت الكرنفاليـة، حيـذر     واألمـن العـام   عقب بيان مثري للجدل أدىل به وزير العـدل        

  .فيه من حماوالت التشهري
  

  تقييم احلالة األمنية    
ــة األ   - ٩ ــت احلال ــة  ظل ــة العام ــومني ــم     ط ــسبيا، رغ ــستقرة ن ــالتقرير م ــشمولة ب ــرة امل ال الفت
وتكـرر خـروج مظـاهرات    . اتسمت به من زيادة يف االضـطرابات املدنيـة واجلـرائم الكـربى            ما

ــة احتجاجــا علــى    ــه عجــز اإلدارة عــن التــصدي للخــروج علــى     مناهــضة للحكوم ــي أن ــا ُرئ م
ن الغذائي، واالستجابة للمطالبة املتعلقة بتقـدمي      القانون، وارتفاع تكاليف املعيشة، وانعدام األم     

أغـسطس  /وقد زاد عدد املظـاهرات الـيت ُتـشن شـهريا، يف الفتـرة مـن آب                . اخلدمات األساسية 
ــشرين األول ــوبر /إىل تـ ــن   ٢٠١٢أكتـ ــع مـ ــرات لريتفـ ــل  ٦٤إىل  ٢٢، ثـــالث مـ ــاهرة، قبـ  مظـ

ــ أن ــانون األول/يف تـــشرين الثـــايننخفض يـ ــوفمرب وكـ ــا امل. ديـــسمرب/نـ ــها نـــاطق الـــيت أمـ طالتـ
املقاطعــة (هــاييت املظــاهرات، الــيت كــان بعــضها عنيفــا، فــشملت علــى وجــه اخلــصوص كــاب   

  ).مقاطعة غراند آنس(، وجريميي )املقاطعة اجلنوبية الشرقية(، وجاكميل )الشمالية
وتــبني إحــصاءات اجلــرائم الــيت مجعتــها الــشرطة الوطنيــة وبعثــة األمــم املتحــدة مــيال إىل     - ١٠
ســبتمرب وكــانون /أيلــول  جرميــة بــني٧٩ متوســطها الــشهري بلــغإذ ع عــدد جــرائم القتــل ارتفــا
وعـالوة علـى ذلـك،    . ٢٠١١ نفس الفترة من عـام      جرمية يف  ٦٠ مقابل   ،٢٠١٢ديسمرب  /األول

ــسبة   ــادة بن ــة يف جممــوع عــدد جــرائم الق ١٣حــدثت زي ــها يف عــام    يف املائ  ٢٠١٢تــل املبلــغ عن
 بني العـصابات،    املصادماتفسر هذه الزيادة جتدد     لرئيسية اليت ت  ومن العوامل ا  . ) حالة ١ ٠٣٣(
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وظلـت أعمـال العنـف وأنـشطة     . واليت تقف وراءها فيما يبـدو بعـض العناصـر الـسياسية الفاعلـة             
يف املائــة   ٧٥ يقــرب مــن  العــصابات متركــزة يف املراكــز احلــضرية الرئيــسية، حيــث وقــع مــا       

 وحـدثت أيـضا     .احلضرية الكربى برانس   - أو - بور يف منطقة    ٢٠١٢جرائم القتل يف عام      من
ــادة يف عــدد حــاالت االختطــاف،   ــشهري   إذزي ــغ متوســطها ال ــة،  ١٨ بل ــل حال ــة١٢مقاب   حال

 ليـصل   االت االغتصاب املبلغ عنـها    الشهري حل توسط  املوارتفع  . ٢٠١١نفس الفترة من عام      يف
  .٢٠١١ عام  الفترة نفسها من حالة يف٣٣ بعد أن كان  حالة٤٠ إىل
إىل الظهـور   الـسابقة   عـودة عناصـر القـوات املـسلحة         أخـرى ل  حاالت  ُتسجل  وبينما مل     - ١١
الفترة املشمولة بـالتقرير، فقـد لوحظـت حـاالت اسـتخدمت فيهـا الـسلطات احملليـة عناصـر              يف

مسلحة للحفاظ علـى أمنـها الشخـصي أو للـسيطرة علـى أمـاكن معينـة، ال سـيما يف يل كـاي                        
  ).املقاطعة الشمالية الشرقية(، وأوانامينت )املقاطعة الغربية(وسييت سويل ، )املقاطعة اجلنوبية(

بعـد يف وضـع يتـيح هلـا     ورغم أن أداء الشرطة الوطنية آخذ يف التحـسن، فهـى ليـست           - ١٢
ويف هــذا الــسياق، . املــسؤولية الكاملــة عــن تــوفري األمــن الــداخلي يف مجيــع أحنــاء البلــد  حتمــل 

ــدو   ــطالع بـ ــة االضـ ــلت البعثـ ــتقرار    واصـ ــن واالسـ ــى األمـ ــاظ علـ ــوي يف احلفـ ــاًر حيـ . عمومـ
ــة   وقــد ــة، بالتنــسيق مــع الــشرطة الوطني ، علــى وجودهــا العــسكري والــشرطي   حافظــت البعث
وقامــت عناصــر عــسكرية . املنــاطق املعرضــة للعنــف، ويف بعــض خميمــات املــشردين داخليــا  يف

مبــا عــدده  ، ٢٠١٢ديــسمرب /ســبتمرب إىل كــانون األول /وشــرطية، خــالل الفتــرة مــن أيلــول    
بـرانس واملنـاطق اجملـاورة هلـا،         - أو   - مشتركة مـع الـشرطة الوطنيـة يف بـور          دورية   ١٢ ٢١٤

  .أحناء البلدباقي دورية مشتركة يف  ٢٠ ٤٥١ومبا عدده 
  

  نتعاش والوضع االقتصاديحتقيق االوجهود ستجدات احلالة اإلنسانية م  -ثالثا   
إعـادة تـوطني األشـخاص املـشردين     ب مـا يتعلـق  في ٢٠١٢ عـام   يفقطعت أشواط كـبرية     - ١٣

 شـخص   ٣٤٧ ٠٠٠  حنـو  كـان  وفقا للمنظمـة الدوليـة للـهجرة،      ف. ٢٠١٠من جراء زلزال عام     
ذا يـصل العـدد   هبـ و. ٢٠١٣ينـاير  / الثاينكانون يف موقعا ٤٥٠ من املشردين داخليا يعيشون يف   

، إىل ٢٠١٣عـــام  ومطلـــع ٢٠١٠ الــذين غـــادروا املخيمــات بـــني عــام    ،اإلمجــايل للمـــشردين 
 يف املائـة، األمـر الـذي يعـزى بدرجـة كـبرية              ٧٧شخص باخنفاض إمجايل نسبته      ١ ١٧٨ ٠٠٠

يف اجملـال   املتحـدة وغريهـا مـن الـشركاء          األمم إىل برامج العودة اليت أطلقتها احلكومة بدعم من       
ا ظلـو املائـة مـن األشـخاص الـذين           يف ٨٤ ويشكل األشخاص الذين شـردهم الزلـزال         .اإلنساين

زالـت   ومـا .  األساسـية  م علـى املـساعدات يف معيـشته       ون يعتمد ونريثاملخيمات، وما زال ك    يف
التغـوط يف   ، كـان ٢٠١٢أكتـوبر  /فـي تـشرين األول    ف. تـدهور تالظروف املعيشية يف املخيمـات      

ــواء الطلــق   ــل     ٤٢  يفواضــحااهل ــات مقاب ــن املخيم ــة م ــة يف٣٧يف املائ ــسطس /آب  يف املائ أغ
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، يف حني كانت املياه اليت حتتـوي علـى          ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول  ئة يف  يف املا  ٣٤ و   ٢٠١٢
 باملقارنــة مــع  يف اجملتمعــات احملليــةامليــاهب  نقــاط اإلمــداد يف املائــة مــن٣٥ يف  فقــطتــاحالكلــور ُت

. ٢٠١١أكتــــوبر / يف املائــــة يف تــــشرين األول٦٦  و٢٠١٢أغــــسطس /يف املائــــة يف آب ٤٩
 قياسـا   سكان املخيمات،   ساكنا من  ٧٢صاحل لالستخدام لكل     ويوجد حاليا ما يقدر مبرحاض    

.  شخـصا  ٥٠ املعايري املقبولة دوليا اليت تشري إىل أن احلد األقصى ملـستخدمي املرحـاض هـو                 إىل
ويعـزى هـذا االخنفـاض يف اخلـدمات األساسـية املتـوفرة يف املخيمـات بدرجـة كـبرية إىل رحيـل           

وقـد اختـتم النـداء املوحـد        . بسبب نقص األموال املتاحـة    ال اإلنساين   اجملالعديد من الشركاء يف     
تراجـع عـدد املنظمـات غـري احلكوميـة      إذ املائـة،   يف ٤٦ مبـستوى متويـل بلـغ     الـسنة  ٢٠١٢لعام  

  .٢٠١٠املائة منذ عام  يف ٥٧الدولية املوجودة يف هاييت بنسبة 
. مـن الغـذائي  وقد اسـتمرت هـاييت يف مواجهـة حتـديات إنـسانية كـبرية وتـدهور يف األ                  - ١٤

ــحاق        ــة إسـ ــفة املداريـ ــاندي والعاصـ ــصار سـ ــار اإلعـ ــة بآثـ ــاف مقترنـ ــروف اجلفـ وخلفـــت ظـ
تعبئــة لو. تغذويــةمليــون شــخص معرضــني للخطــر، وزادت مــن إمكانيــة حــدوث أزمــة    ٢,١

األمــم املتحــدة واجلهــات اإلنــسانية  ، قــدمت املــوارد الالزمــة لتلبيــة أكثــر االحتياجــات إحلاحــا 
 يف تــشرين  مليــون دوالر إضــافية٣٩ جلمــع مــة يف إصــدار نــداء طــوارئلحكولالفاعلــة الــدعم 

 يف املائة من األمـوال      ٤٦ وا حشد ، إذ واستجاب املاحنون بسرعة للنداء   . ٢٠١٢أكتوبر  /األول
وقامــت األمــم املتحــدة واجلهــات اإلنــسانية الفاعلــة يف البلــد،   . املطلوبــة يف غــضون أســبوعني 

 تركـز علـى انعـدام    ٢٠١٣وير خطـة عمـل إنـسانية للعـام     بالتشاور مع السلطات الوطنيـة، بتطـ     
  . مليون دوالر١٤٤األمن الغذائي ومكافحة الكولريا، مما يتطلب مبلغا قدره 

عاجلة املظامل املرتبطة بارتفـاع تكـاليف املعيـشة وانعـدام           ملدارة باختاذ تدابري    اإلوبادرت    - ١٥
.  مـن جـراء اإلعـصار سـاندي         البلـد   يف األمن الغذائي يف أعقاب األضرار الـيت حلقـت بالزراعـة          

ــت إصــدار مرســوم رئاســي يف     ــاين ٥ومشل ــشرين الث ــوفمرب / ت ــإقرار ن ــوارئ مسحــ  ب ــة ط  تحال
ــرئيس أيــضا أن ا . باإلســراع بــصرف األمــوال العامــة   ــة   وأعلــن ال ــة البيئ ــاج الزراعــي ومحاي إلنت

فيــف أثــر  بغيــة حتــسني االكتفــاء الــذايت مــن الغــذاء وخت٢٠١٣أولويــات احلكومــة يف عــام  مــن
  .الكوارث الطبيعية يف املستقبل

، قيم صندوق النقـد الـدويل حالـة االقتـصاد الكلـي             ٢٠١٢ديسمرب  /ويف كانون األول    - ١٦
النمـو االقتـصادي    أن  التقـديرات تـشري إىل       أن    يف الوقت نفـسه    الحظويف هاييت بأهنا مستقرة،     

ــة   ــسنة املاليـــ ــط  ٢٠١٢يف الـــ ــغ فقـــ ــة، أ٢,٥ بلـــ ــن ا ي يف املائـــ ــل مـــ ــدد  أقـــ ــدف احملـــ  ،هلـــ
ــو ــة يف ٤,٥ وه ــام    . املائ ــو يف ع ــر النم ــد تعث ــل   ٢٠١٢وق ــط بفع ــيس فق ــة   ل ــأثريات اجملتمع الت

لكـن أيـضا بـسبب التـأخر يف جهـود      و،  واإلعصار سـاندي للجفاف والعاصفة املدارية إسحاق  
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وارتفــع معــدل التــضخم الــسنوي، الــذي يعــزى  . العــامإنفــاق رأس املــال إعــادة البنــاء، وســوء 
ــا إىل ــن  أساســ ــة، مــ ــعار األغذيــ ــاع أســ ــول٦,٥ ارتفــ ــة يف أيلــ ــبتمرب / يف املائــ  إىل ٢٠١١ســ

ــاين   يف ٧,٥ ــشرين الث ــة يف ت ــوفمرب /املائ ــضرائب    . ٢٠١٢ن ــن ال ــرادات احملــصلة م ــت اإلي وكان
 بليــون ١,٧ بلغــت ، إذ أقــل مــن أهــداف امليزانيــة ٢٠١٢والرســوم اجلمركيــة يف الــسنة املاليــة  

ــورد ب ٧٠,١(دوالر  ــون غـ ــرة  وزادت مي) ليـ ــة الفتـ ــسبة ٢٠١٢/٢٠١٣زانيـ ــة ٨,٧ بنـ  يف املائـ
 ومل حتـظ    .) بليـون غـورد    ١٣١( باليـني دوالر     ٣,٢ مقارنة بالسنة السابقة، ليصل إمجاليها إىل     

الزراعــة، والتعلــيم، وســيادة القــانون،  (ذات أولويــة أهنــا مجيــع اجملــاالت الــيت أعلنــت احلكومــة  
 يف املائـة  ٢ويف حـني خصـصت زيـادة نـسبتها      . انيةبزيادات يف امليز  ) والطاقة، والبيئة، والعمالة  

، شـهدت   ) يف املائة من امليزانية اإلمجاليـة      ٧,٥ ( واملوارد الطبيعية والتنمية الريفية    لوزارة الزراعة 
 يف املائـة    ١٤,٧(املائـة    يف ٢ اخنفاضـا بنـسبة       الـوطين والتـدريب املعـين      وزارة التعليم خمصصات  

لتزامـات الـيت قطعـت بتعمـيم التعلـيم وزيـادة مرتبـات املدرسـني                رغـم اال  ) من امليزانية اإلمجاليـة   
يف املائــة مــن امليزانيــة اإلمجاليــة، خصــصت   ٥,٧٦زارة العــدل ووتلقــت .  يف املائــة١٠بنــسبة 
  .طنيةيف املائة منها للشرطة الو ٨٣نسبة 

  
  تحدة لتحقيق االستقرار يف هاييتنشطة بعثة األمم املأ  -رابعا   

  اسيةدعم العملية السي    
 يف هـاييت لـدعوهتم إىل        الـسياسي   مكثف مع متخذي القـرار     بشكل ممثلي اخلاص    عمل  - ١٧

وضــع إحــراز تقــدم يف العمليــات احلامســة األمهيــة، مثــل إصــدار اجلــدول الــزمين لالنتخابــات و   
وفيمــا خيــص االنتخابــات، واىف ممثلــي اخلــاص  . ٢٠١٣ تــشريعي تــوافقي لعــام جــدول أعمــال

ــيس ــدرئـ ــسي جمو  البلـ ــوا  رئيـ ــس النـ ــشيوخ وجملـ ــس الـ ــدد   لـ ــضاء بعـ ــى للقـ ب واجمللـــس األعلـ
وتعاونـت البعثـة أيـضا تعاونـا     .  إمتام تعيني أعضاء اجمللس االنتخايب     يف املقترحات للمساعدة  من

بـرانس، هبـدف     - أو -  الدوليني، مبا فيهم الـسلك الدبلوماسـي يف بـور           البلد وثيقا مع شركاء  
ــاء زخــم   ــات احلكوملإعط ــسيــألولوي ــسلة مــن املناقــشات     وجتــري الب. يةة الرئي ــة حاليــا سل عث

 يف إطـار  كلفـت هبـا البعثـة   احلكومة إلنشاء أفرقة عاملة تركـز علـى األنـشطة الرئيـسية الـيت               مع
  . تركيز أنشطتهاخطة

  
  دعم االنتخابات املقبلة    

ت مبــالك مــوظفي  اجمللــس االنتخــايب والتغــيريات األخــرية الــيت أخلّــ إنــشاءرغــم تــأخر   - ١٨
 اجلهــازة املدنيــة فيــه، قــدمت البعثــة وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي دعمــا كــبريا إلدارة اخلدمــ

ومتكنــت البعثــة  .  االنتخابــاتجــراءاالنتخــايب وحافظــا علــى مــستوى االســتعداد العملــي إل     



S/2013/139  
 

13-24580 7 
 

. والربنامج اإلمنائي من دعم عملية صوغ تعديالت إلدخاهلـا علـى مـشروع قـانون االنتخابـات      
قين، واصلت البعثـة املـشاركة يف تـدريب مـوظفي اجمللـس االنتخـايب يف جمـايل                  وعلى الصعيد الت  

 علـى زيـادة عـدد       )مع الربنـامج اإلمنـائي    (االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات اجلغرافية، والعمل      
 حكـومي   عامـل  وإسـداء املـشورة املتخصـصة إىل فريـق    بني املسجلني يف السجل االنتخايب   الناخ

  .ائر االنتخابيةمعين بتعيني حدود الدو
  

  العنصر العسكري    
خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، واصــل العنــصر العــسكري التــابع للبعثــة أداء مهمتــه    - ١٩

ــسانية،        ــة ومــستقرة، وإتاحــة تقــدمي املــساعدة اإلن ــة آمن ــة يف احلفــاظ علــى بيئ األساســية املتمثل
ألمنيــة وفقــا لإلجــراء املتبــع وُنفــذ العديــد مــن العمليــات ا.  الكــوارثملواجهــةوكفالــة التأهــب 

الذي يقضي بتنفيذ العمليات بقيادة الشرطة الوطنية وبدعم من شرطة األمم املتحـدة والعنـصر               
ومشلــت تلــك العمليــات تنفيــذ املــرحلتني األوىل والثانيــة مــن عمليــة   . العــسكري التــابع للبعثــة 

بات شطة العـــصا، الـــيت ركـــزت علـــى تعطيـــل أنـــ ٢٠١٢ســـبتمرب / يف أيلـــول“كـــش ملـــك”
سـبتمرب وتـشرين   /ويف أيلـول ). املقاطعـة الغربيـة  (منطقيت سانتو دومينغـو وكـروا ديـه بوكيـه        يف

 أخــرى اســتهدفت أنــشطة العــصابات  عمليــات، نفــذتنــوفمرب/أكتــوبر وتــشرين الثــاين/األول
ــل   يف ــنطقيت بيـ ــاس  إمـ ــر ودملـ ــور ٢يـ ــرانس  -أو  - يف بـ ــة (بـ ــة الغربيـ ــشرين و). املقاطعـ يف تـ

 األنـشطة اإلجراميـة يف منـاطق سـيمون بيليـه       احلـد مـن   فذت عمليتان اسـتهدفتا     نوفمرب، نُ /الثاين
ديــسمرب، ُنفــذت /ويف كــانون األول. بــرانس -أو  -كــاي يف بــور  - أو - وبوســطن وســييت

  .عمليتان أُخريان يف املقاطعة اجلنوبية اليت مل يُعد للبعثة فيها وجود عسكري دائم
ــدعم      - ٢٠ ــة ب ــد البعث ــب تزوي ــاق،  وإىل جان ــدمتهندســي واســع النط ــرايا املهندســني    ق س

طائفة واسعة من أولويات احلكومة يف جمال اإلنعاش اليت ترمـي           لدعم  ال التابعة للبعثة    العسكريني
إىل حتــسني الظــروف املعيــشية واألمنيــة للــسكان، والــيت تــشمل إصــالح الطــرق، وحفــر اآلبــار، 

  . وتشييد وحدات سابقة التجهيزوحفر قنوات الصرف الصحي وتنظيفها، وتوزيع املياه،
أما انسحاب العنصر العسكري للبعثة من املقاطعـات األربـع الـيت تتـسم بقلـة املخـاطر                    - ٢١

 العـسكري دون  تقلـيص التواجـد  فأتـاح   )  واجلنـوب  غراند آنس ونيب والشمال الغريب    (األمنية  
 الـيت انـدلعت     ،غبغـري أن أعمـال الـش      . التأثري بشكل ملحوظ على األمـن واالسـتقرار العـاّمني         

، ٢٠١٣ينـاير   / وكـانون الثـاين    ٢٠١٢نوفمرب  /يف أواخر تشرين الثاين   ) غراند آنس (جريميي   يف
أبرزت مدى ضرورة حمافظة البعثـة علـى قـدرهتا علـى نقـل قـوة للـرد الـسريع جـوا إىل املنـاطق                         

  . ملساندة الشرطة الوطنيةالنائية
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  عنصر الشرطة    
ــ/ آب٣١يف   - ٢٢ ــة    ، اختــ٢٠١٢طس سأغ ــشرطة الوطني ــس األعلــى لل ــة ذ اجملل قــرار اهلايتي

. ، الــــذي طــــال انتظــــاره٢٠١٦-٢٠١٢اعتمــــاد خطــــة تطــــوير الــــشرطة الوطنيــــة للفتــــرة 
ســبتمرب، ُعــني غودســون أوريلــوس، املــدير الــسابق للمديريــة املركزيــة للــشرطة /أيلــول ١٢ ويف

لـس األعلـى للــشرطة   ويف إثـر ذلـك، عقـد اجمل   . القـضائية، مـديرا عامـا جديـدا للـشرطة الوطنيــة     
 تنفيــذ خطــة  أمــورالوطنيــة عــدة اجتماعــات مــع احلكومــة والــشركاء الــدوليني والبعثــة ملناقــشة

تطـوير الـشرطة، فـإن      لورغـم أمهيـة املـسامهات الـيت قـدمها الـشركاء الثنـائيون               . تطوير الـشرطة  
ة احلـصة   وجيب، على أقـل تقـدير، زيـاد       . التمويل ال يزال غري كاف لبلوغ مجيع أهداف اخلطة        

. املخصــصة للــشرطة الوطنيــة يف ميزانيــة احلكومــة لتغطيــة مرتبــات الــشرطة الــيت يــزداد قوامهــا  
تمكني الـشرطة الوطنيـة     لـ  اجملتمع الدويل ذات أمهيـة بالغـة         من جانب وستظل املساعدة السخية    

  .٢٠١٦عايري الرئيسية حبلول عام من استيفاء امل
ققــت الــشرطة الوطنيــة نتــائج هامــة يف مكافحــة  وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، ح  - ٢٣

مـشاركتهم    شخصا يـشتبه يف ارتكـاهبم جـرائم اختطـاف أو    ٥٥ ألقت القبض على  ، إذ اجلرمية
جتـار  ضـلوعهم يف اال  شخصا مطلوب القبض عليهم لالشـتباه يف   ٥٨فيها وعلى ما ال يقل عن       

ا إىل مـا قدمتـه قـوات    ويعـزى هـذا التحـسن يف األداء جزئيـ    . باملخدرات وهروهبم مـن الـسجن    
مكافحتـهما، مبـا يف ذلـك    يف اجلهـود الراميـة إىل   البعثة من دعم يف جمال منـع العنـف واجلرميـة و    

  .وطنية وزيادة العمليات املشتركةحتسني تبادل املعلومات مع الشرطة ال
ــا            - ٢٤ ــالغ حالي ــاملني الب ــشرطة الع ــدد ضــباط ال ــادة ع ــل يف زي ــدف املتمث ــوغ اهل ــة بل وبغي

، ال بـــد أن تقبـــل ٢٠١٦ ضـــابط علـــى األقـــل حبلـــول عـــام  ١٥ ٠٠٠ضـــابطا إىل  ١٠ ١٨١
ضـابطا   ٢٣٩ديـسمرب، ختـرج   / كـانون األول  ٢١ففي  . الشرطة الوطنية عددا أكرب من اجملندين     

جديــدا فقــط مــن الدفعــة الثالثــة والعــشرين للــشرطة الوطنيــة، وهــو عــدد يقــل بكــثري عــن احلــد 
ويبـدو أن ذلـك يعـزى جزئيـا إىل صـرامة            .  كـل دفعـة    طالب املطلوب يف   ١ ٠٠٠ البالغ   األدىن

وتعمل الـشرطة الوطنيـة   . االختبارات الطبية وقصر مدة محالت التجنيد وضيق نطاقها اجلغرايف     
طالــب علــى األقــل   ١ ٠٠٠ مــع البعثــة ملعاجلــة هــذه املــسائل هبــدف كفالــة قبــول    عــن كثــب

وحـىت  . ٢٠١٣مـارس  / حبلـول آذار ريبالتدبدأ تالدفعة الرابعة والعشرين اليت من املقرر أن      يف
ــة      ــاق عــدد املتقــدمني لاللتحــاق بالدفعــة الرابع  والعــشرين بــأكثر مــن الــضعف عــدد     اآلن، ف

  .تقدموا لاللتحاق بالدفعة الثالثة والعشرين من
هبـا الـشرطة الوطنيـة باالشـتراك      نـشطة الـيت تـضطلع       وتواصلت يف مجيـع أحنـاء البلـد األ          - ٢٥
وللمـرة األوىل منـذ بـدء       . شـهادات أفـراد الـشرطة وفحـص سـجالهتم         البعثة للتصديق علـى      مع
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 قـرارا يقـضي بفـصل        واألمـن العـام    عملية الفحص، حتقق إجناز بالغ األمهية باختاذ وزارة العـدل         
توصية املدير العام للشرطة الوطنيـة، أجـرت البعثـة،          بعمال  و. ابطا بعد فحص سجالهتم   ض ٧٩

ت أوليــة، يف إطــار عمليــة الفــرز، عــن مقــدمي طلبــات  باالشــتراك مــع الــشرطة الوطنيــة، حتريــا
وإضــافة إىل ذلــك، ُتبــذل جهــود للتــصديق علــى شــهادات اجملموعــة . االلتحــاق بكليــة الــشرطة

 ضابط شرطة عامـل اسُتعرضـت حـاالهتم استعراضـا كـامال             ٣ ٥٠٠األوىل اليت تتألف من حنو      
  .وتبني أهنم يستوفون شروط اخلدمة

ــدم احملــرز     - ٢٦ ــا التق ــة لإلشــراف  أم ــشاء هيئ ــة  داخــليف إن ــشرطة الوطني ــرق إىل  ، ال ــم ي  فل
 فجـأة واألمـن العـام      ، قـام وزيـر العـدل      ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ٢١ففي  . مستوى التوقعات 

وكـان فيلميـه قـد جنـح     . باستبدال املفتش العام آبنري فيلميه بعد تسعة أشهر أمـضاها يف اخلدمـة            
قيقات يف ادعاءات وقوع انتهاكات حلقـوق اإلنـسان علـى           قبل إقالته يف إجراء العديد من التح      

ومـع ذلـك، فـإن املـدير العـام للـشرطة            .  العديـد مـن الـضباط      بفـصل  شـرطة وأوصـى       ضباط يد
. الوطنية ووزير العدل واألمن العـام مل يتخـذا حـىت اآلن أي إجـراءات عمـالً بتلـك التوصـيات                    

ه ثـالث مـرات خـالل األشـهر االثـين عـشر             فبقاء املفتش العام حتت سلطة املدير العام واسـتبدال        
وعـالوة علـى ذلـك،    .  إزاء استقالل هذه اهليئة اإلشرافية وفعاليتها   أمران يثريان شكوكا   املاضية

تعـــاين هيئـــة التفتـــيش العامـــة مـــن نقـــص يف املـــوظفني يفاقمـــه نقـــص يف املعـــدات والتـــدريب  
.  تعهد ببناء مؤسسة مستقلة وقويـة    ثاحديغري أن املفتش العام املعّين      . املتخصص واملوارد املالية  

 تدريبيــة يف جمــال  وحــداتويف غـضون ذلــك، وضــعت البعثـة، بالتعــاون مــع الــشرطة الوطنيـة،   
  .ستخدم لتدريب طالب كلية الشرطةحقوق اإلنسان مت إدراجها يف املنهج األساسي امل

  
  محاية الفئات الضعيفة    

يمـــات لبعثـــة علـــى وجودمهـــا يف خمأبقـــى العنـــصران العـــسكري والـــشرطي التـــابعني ل  - ٢٧
 حيـث تتعـرض النـساء للعنـف         لإلجـرام  احلضرية اهلشة املعرضـة      تمعاتاملشردين داخليا ويف اجمل   

ــساين  ــسي واجلن ــة ملفهــو   . اجلن ــابع للبعث ــشرطة الت ــصر ال ــسيق  ورّوج عن ــة بالتن ــارة اجملتمعي م اخلف
ــز ثقــة ال  جلــان املخيمــات هبــدف حتــسني   مــع ــة الــسكان وتعزي ــة  يف نــاس محاي ــشرطة الوطني . ال
 موقعا، جرى تـأمني ثالثـة خميمـات         ٤٥٠بني مواقع املشردين داخليا املتبقية البالغ عددها         ومن

) فيـــل كلـــوب وكـــوراي سيـــسليس - فانـــسان وبيتيـــون - مـــاري - جـــان(عاليـــة املخـــاطر 
 عـن طريـق   ا خميمـا إضـافي  ٤٠طريق تـوفري وجـود أمـين للبعثـة علـى مـدار الـساعة، وتـأمني           عن

وخـالل الفتـرة املـشمولة      . وتتـوىل دوريـات عـشوائية تـأمني بقيـة املواقـع           . دوريات يومية تسيري  
 دوريـة يف خميمـات املـشردين داخليـا          ١٧ ٦٧٧بالتقرير، سّير العنـصران العـسكري والـشرطي         

  . الكربى احلضريةبرانس -أو  -الواقعة يف منطقة بور 
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  احلد من العنف األهلي    
 اختــاذ مبــادرات ا، برنــامج احلـد مــن العنــف األهلــي التـابع هلــ  رت البعثــة، يف إطــاواصـل   - ٢٨

ــة احلــضرية اهلــشة    ــق االســتقرار يف اجملتمعــات احمللي ــستمر    لتحقي ــضعف امل  مــن أجــل معاجلــة ال
وعاجلـت البعثـة    . مؤسسات البلد األمنية والتقلبات السياسية وأنـشطة العـصابات اإلجراميـة           يف

 علـى كثافـة اليـد       الـيت تعتمـد   واسعة النطاق   البيئية  اليع  شاراملهذه املسائل من خالل دعم تنفيذ       
األنـشطة املـدرة للـدخل مـن أجـل          تنفيـذ   هنيـة، و  املهـارات   املالعاملة، والتدريب على اكتـساب      

تزويد أفراد العصابات السابقني والشباب املعرضني للخطر والفئات الضعيفة ببـدائل اجتماعيـة             
 ماليـني   ٩ مـشروعا تبلـغ قيمتـها        ٥٧ من أصل    ٤٤ثة  وأجنزت البع . واقتصادية للجرمية والعنف  

 مـشروعا  ٣١ويف الوقت نفسه، ُشرِع يف تنفيـذ     . ٢٠١١/٢٠١٢دوالر يف إطار ميزانية الفترة      
ــة الفتـــرة   ــالتقرير، وفّـــر  وخـــالل ال. ٢٠١٢/٢٠١٣جديـــدا يف إطـــار ميزانيـ ــرة املـــشمولة بـ فتـ

 امليـاه، والبنيـة     أحـواض تـصريف   دارة  مشروعا من املشاريع الكثيفة اليـد العاملـة املتعلقـة بـإ            ٣٥
 شــاب ٤٤ ٠٠٠التحتيــة يف املــدن، وإعــادة تأهيــل القنــوات، فــرَص عمــل مؤقتــة ملــا ُيقــدَّر بـــ    

 مـن هـؤالء الـشباب والنـساء الـضعيفات تـدريبا             ١ ٥٠٠وحضر ما جمموعـه     . معرضني للخطر 
فــسي   وحظــوا بفــرص لاللتحــاق بالعمــل وتلقــوا الــدعم الن     مهنيــةعلــى اكتــساب مهــارات   

وعــالوة علــى ذلــك، فقــد  . واالجتمــاعي الــالزم لتــسهيل إدمــاجهم يف القــوة العاملــة الوطنيــة  
جملتمــع املــدين، مــن الوصــول إىل متكنــت البعثــة، بالــشراكة مــع الــسلطات الوطنيــة ومنظمــات ا 

  . دورة من دورات التوعية ملكافحة العنف٧٠ شخص من خالل ٦٥ ٠٠٠قدر بـ ُي ما
  

   الدولةؤسساتمل دعمتقدمي ال    
السلطات املنتخبة حمليا الـيت انتـهت مـدة عـضويتها           بدارة  اإل، استبدلت   ٢٠١٢ عام   يف  - ٢٩

 جملـسا مـن اجملـالس البلديـة يف البلـد البـالغ              ١٢٩يف    معيـنني سياسـيا،    ا أشخاصـ  ٢٠١١يف عام   
كمـا أن التغـيريات   .  ممـا أسـفر عـن زيـادة التـوتر يف بعـض البلـديات        ،جملسا بلديا  ١٤٠عددها  

 عّرضـت للخطـر بعـض التقـدم         تمعـات اإلقليميـة   ك موظفي وزارة الداخلية واجمل    اخلية يف مال  الد
، واصلت البعثة تقدمي الـدعم      االستبداالتوعلى الرغم من هذه     . احملرز يف برامج بناء القدرات    

 كانــتينــاير، /كــانون الثــاين ١٧يف و. ٢٠١٢/٢٠١٣الــالزم لتنفيــذ امليزانيــات البلديــة للفتــرة 
  .عليهاقت وصّد ميزانية بلدية ١٤٠ من أصل ١٢٨قد حللت وزارة ال

  واجملتمعــات اإلقليميــة، وبالتنــسيق مــع وزارة الداخليــة ٢٠١٣ينــاير /ويف كــانون الثــاين  - ٣٠
 لتقيــيم عمــل اجلهــات الــيت تنــوب  مهمــة مــشتركةالــشركاء الــدوليني، شــاركت البعثــة يف مــع و

وأظهــر هــذا التقيــيم . ال الــشرقيل والــشمالبلــديات يف مقــاطعيت الــشمااملنــدوبيات وعمــل  عــن
إىل األفــراد تــزال تعــاين الــضعف، وتفتقــر  ال ملنــدوبنيا نــائيب  ومكاتــب املقاطعــاتمنــدوبيات أن
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عاجلــة هــذه  ملو. تفــاقم متــأخرات الرواتــب  تواجــه املكاتــب واملعــدات، و أمــاكن وإىل املهــرة، 
اء القــدرات يرمــي إىل حتــسني وزارة مــن أجــل وضــع برنــامج لبنــالــاملــشاكل، تقــوم البعثــة بــدعم 

وعـالوة علـى ذلـك، فـإن البعثـة          . املنـدوبني التخطيط، ومهارات التنظـيم اإلداري واملـايل لنـواب          
سيتم مـن خاللـه    حلوكمة واالستثمار احمللي الذيادعم لذ بقيادة احلكومة نفُيتقوم بدعم برنامج    

  .يت الشمال والشمال الشرقيحياء عملية حتقيق الالمركزية يف مقاطعإطالق مشروع جترييب إل
وواصلت البعثة تقـدمي املـساعدة التقنيـة واللوجـستية لتـسهيل اعتمـاد جـدول األعمـال               - ٣١

ــشريعي يف  ــدالت ــسري  والبل ــانتي ــام    . أداء الربمل ــشريعي لع ــرار جــدول األعمــال الت ــل إق ومت تأجي
ء مناقـشات بـني    إلتاحة مزيد من الوقـت إلجـرا  ٢٠١٣يناير / كانون الثاين٩ املقرر يف    ٢٠١٣

ة الــيت جيــري النظــر يف إدراجهــا   وتــشمل مــشاريع القــوانني ذات األولويــ  . أصــحاب املــصلحة 
ــاب،         يف ــل اإلره ــوال ومتوي ــساد، وغــسل األم ــوانني ملكافحــة الف ــشاريع ق ــال م جــدول األعم

وتــشمل األولويــات  .ومــشاريع قــوانني متعلقــة بتمويــل األحــزاب الــسياسية واخلــدمات العامــة 
يضا تنقيح القـانون اجلنـائي، وقـانون اإلجـراءات اجلنائيـة، والقـانون املـدين، وقـانون             التشريعية أ 

  .اإلجراءات املدنية، والقانون التجاري
، ةايتيــاهلومتــشيا مــع برنــامج رئــيس الــوزراء، قــدمت البعثــة الــدعم هليئــة اجلمــارك            - ٣٢
ــز قــدرات     حتــت ــة، مــن أجــل تعزي ــصاد واملالي ــدات  اإلدارة وإشــراف وزارة االقت حتــصيل العائ
 تقــدمي املــساعدة التقنيــة إىل هيئــة اجلمــارك لوضــع  هــادعم ومشــل. الــدخول إىل البلــدنقــاط  يف

، )الـــضابطة اجلمركيـــة(واعتمـــاد خطـــة اســـتراتيجية إلعـــادة تأهيـــل مديريـــة مراقبـــة اجلمـــارك 
  . حىت حينها جزئيهاوتنفيذ
تيجية مشتركة بينهما، املـساعدة     وقدم كل من البعثة والربنامج اإلمنائي، يف إطار استرا          - ٣٣

 لــضمان التــدريب األويل الكــايف  ةاملنــاهج الدراســية إىل كليــة القــضا دارة وتطــوير اإليف جمــال 
وأدجمــت البعثــة أحــد املــوظفني يف مكتــب مــدير الكليــة   . والتــدريب املــستمر للقــضاة والكتبــة 

 إىل ٢٠١٢أكتـــوبر /تـــدريب تـــشمل الفتـــرة مـــن تـــشرين األولللللمـــساعدة يف وضـــع خطـــة 
ســية تتنــاول مواضــيع مثــل إدارة مــسرح اجلرميــة،  ا، ولــصياغة وحــدات در٢٠١٤مــارس /آذار

ــد امللفــات القــضائية، وقــضاء األحــداث    ــدريب املــدربني (وتوحي ، واألخالقيــات القــضائية،  )ت
  .والعنف اجلنساين
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  املشاريع السريعة األثر    
 مــشروعا مــن املــشاريع ١٣٣جــاح خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، نفــذت البعثــة بن   - ٣٤

 مـشروعا إضـافيا قيـد التنفيـذ،     ٧٤، كـان   ٢٠١٣ينـاير   / هنايـة كـانون الثـاين      ويف. السريعة األثر 
ألولويـات  ل ا وفقـا  وقد مت حتديده  .  مشروعا وهي على وشك أن ُتطلق      ٣٢ومتت املوافقة على    

ــة واجمل     ــسلطات اهلايتي ــة، يف إطــار شــراكة مــع ال ــشمل .  يف هــاييتتمــع املــدين املــستقرة للبعث وت
؛ )اعو مـشر ٤٨(ألخـرى املنقولـة بامليـاه     وبـاء الكـولريا والوقايـة مـن األمـراض ا        ءاحتوا: يلي ما

وتعزيز السالمة واألمن يف املنـاطق الفقـرية وغـري اآلمنـة مـن خـالل تركيـب اإلضـاءة الشمـسية           
ـــ  ) مـــشروعا٣٩(العامـــة  ــرادات وفـــرص كـــسب الـــرزق يف أكث ــاد فـــرص إلدرار اإليـ ر ؛ وإجيـ

  الرشــيدواحلكــم، ودعــم مؤســسات ســيادة القــانون ) مــشروعا١٢(اجملتمعــات احملليــة حرمانــا 
  ). مشروعا٧٣(، وتأهيل البىن التحتية واملباين العامة األخرى ) مشروعا٦٧(
  

  العدالة    
مل يــتمكن ألشــهر ، ٢٠١٢يوليــه /متــوزيف منــذ أن أنــشئ اجمللــس األعلــى للقــضاء، إن   - ٣٥

جـدل    غارقـا يف   إذ كـان  لى الدور الرقايب املنوط به على السلطة القضائية         من التركيز ع  عديدة  
وعلـى  .  التـابع لـه    لس االنتخايب اجملالتصويت األويل املعيب إجرائيا على تعيني أعضاء        أثر  حول  

عـداد األنظمـة الداخليـة وإنـشاء        إل  األعلـى  الرغم من هذه العقبات، فقد دعمـت البعثـة اجمللـس          
  .شكاوى املتعلقة باملخالفات يف سلوك اجلهاز القضائيعملية للتعامل مع ال

ضاء أمهيـــة إضـــافية يف ســـياق عـــدد ويكتـــسب األداء الـــسليم للمجلـــس األعلـــى للقـــ   - ٣٦
ويف كـــثري .  مـــؤخرا لقـــضاة الـــصلح واألمـــن العـــامالتعيينـــات الـــيت أجرهتـــا وزارة العـــدل مـــن
وبـالنظر إىل   . ات القانونيـة املطلوبـة    احلاالت، يبدو أن املعينني يفتقرون إىل املؤهالت واخلرب        من

أن هذه التعيينات ميكن أن تقّوض شرعية القضاء واسـتقالليته، وأهنـا بالفعـل أثـرت سـلبا علـى                    
ــه اجمللــس     هلــذه  األعلــىأداء احملــاكم يف عــدة مقاطعــات، فــإن االســتعراض النــهائي الــذي جيري

يف التعامـل   األعلـى نيـة إىل اجمللـس   وعرضت البعثة تقدمي املـساعدة التق     . احلاالت له أمهية حامسة   
أيضا يف مجع الوثائق الثبوتيـة ملـؤهالت         األعلىوساعدت اجمللس   . مع الشكاوى يف هذا الصدد    

 إعـادة تعيينـهم يف هنايـة         إمكانيـة   ما سيساعد يف عدم اسـتبعاد       قاضي صلح،  ٥٠٠ما يزيد على    
  .فترة عضويتهم احلالية

، لـة الالزمـة للمحاكمـة غـري ُمرضـية بـشكل عـام             والحظت البعثـة أن عمليـة مجـع األد          - ٣٧
ويرجـع  . قدرة السلطات القـضائية علـى التحقيـق يف أعمـال العنـف ومقاضـاة اجملـرمني         يعيق   ما

. االرتفــاع غــري العــادي يف عــدد القــضايا بــصورة رئيــسية أو بــصورة حــصرية إىل االعترافــات   
 وهـذا . ة بناء معهد الطـب الـشرعي      ة، مولت البعثة إعاد   ضااقتاحة للم ولتحسني نوعية األدلة امل   
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شمل يف هنايــة املطــاف عمليــات فحــص ضــحايا مبــا يــســيتيح إجــراء عمليــات تــشريح اجلثــث، 
 ووزارة العــدل  العامــة والــسكانومــع ذلــك، فــإن وزارة الــصحة . رائم قتــلليــست جبــجــرائم 

 جمـرمني  وممـا يبعـث علـى القلـق أيـضا حماكمـةُ        . واألمن العام مل تتمكنا بعـُد مـن تـشغيل املعهـد           
 كاليكست فـالنتني، وهـو مستـشار         األمثلة مثال  ومن.  تدخالت سياسية  يف ظل بارزين معينني   

نـه، علـى الـرغم مـن اهتامـه بالقتـل، مت اإلفـراج املـشروط عنـه                   إ  إذ الرئيس لـشؤون الـسياسات،    
اجلنائيـة، ال يطبـق   ، الـذي يـنص عليـه قـانون اإلجـراءات       فـراج وهـذا اإل  . احلبس االحتياطي  من
 يـوحي بـأن املعـين    االغالبية العظمـى مـن املعـتقلني، مـ    يف حاالت نادرة جدا وال تستفيد منه         إال
  .حماباة ال مربر هلالقي  قد
نس بعدم االستقرار؛ حيـث     ابر - أو   - وقد اتسمت قيادة مكتب املدعي العام يف بور         - ٣٨

منــذ تــويل ، هــو ثــامن شــخص يــشغل هــذا املنــصب  لوكمــان دوليــلإن املــدعي العــام احلــايل، 
فقــد ســبقه كــل مــن هاريــسيداس أوغــست،  . ٢٠١١مــايو / أيــار١٤الــرئيس مهــام منــصبه يف 
وان، وجـان رينيـل سـيناتوس،       غليكس ليجيه، وليونيل كونستان بور    وسونِل جان فرانسوا، وفي   

 قيــــليــــل ســــيناتوس أنــــه أُوذكــــر جــــان رين. وإلكــــو ســــانت أرمــــان، وجريالــــد نــــورغيس 
ربه أمــرا غــري قــانوين مــن جانــب     ضه االمتثــال ملــا اعتــ   بــسبب رفــ ٢٠١٢ســبتمرب /أيلــول يف

  .رينيل سانون، وزير العدل واألمن العام، الذي تبادل معه فيما بعد اهتامات بالفساد جان
، ُنــشر تقريــر عــن مؤشــرات ســيادة القــانون يف هــاييت، بعــد  ٢٠١٣فربايــر /ويف شــباط  - ٣٩

، ٢٠١١أكتـــوبر / األولســـبتمرب وتـــشرين /دراســـة استقـــصائية أُجريـــت يف شـــهري أيلـــول    
 مـن الثقـة      درجـة   إىل نـشوء    تشري نتائجالويف حني أن بعض     . ومشاورات مع السلطات الوطنية   

 جسيمة يف القـدرات اإلداريـة والتنظيميـة      أوجه قصور  العامة يف النظام القضائي، فقد لوحظت     
  . لنظام العدالة الالزمةإىل جانب وجود نقص يف املوارد

  
  اإلصالحياتالسجون و    

بنـاء القـدرات، وشـاركت      الدعم يف جمال     و ينتق الدعم ال  لسجونلبعثة إلدارة ا  قدمت ا   - ٤٠
وفرغــت اإلدارة مــن وضــع سياســات تــشغيلية موحــدة لنظــام . يف الفريــق العامــل الــذي تقــوده

السجون بدعم من البعثة، ويتم حاليا وضع اخلطط الالزمة لتطبيق تلك الـسياسات يف سـجون         
 بوجـه خـاص، إىل أنـه مت افتتـاح سـجن جديـد               ،وجتدر اإلشـارة  . سجنا ١٨ البلد البالغ عددها  

وأُجنـزت مـشاريع   . ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٢٨يف  ) املقاطعة الغربية (يف كروا دي بوكيه     
تشييد يف مخسة سجون إضافية أتاحت زيادة سعة الزنزانات وحتسني مرافـق الـصرف الـصحي                

  .ديد إلدارة السجوناجلقر ملامت االنتهاء من تشييد  كما. للسجناء
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 دعم وضـع اخلطـة اخلمـسية اجلديـدة لـإلدارة االسـتراتيجية               العاجلة وتشمل التحديات   - ٤١
 مع الوكاالت األخـرى يف تطـوير         البعثة وتتعاون. يف إطار نقص املساعدات من اجلهات املاحنة      

  .لقانوينالستخدام املفرط للحبس االحتياطي غري ال  ترمي إىل التصديبرامج جديدة
  

  حقوق اإلنسان    
واصلت البعثة رصـد حالـة حقـوق اإلنـسان يف هـاييت ورفـع تقـارير بـشأهنا ومـساعدة                       - ٤٢

سـبتمرب، أكـد   / أيلول٢٤ويف . السلطات اهلايتية واجملتمع املدين من خالل أنشطة بناء القدرات     
ــة العامــة ه يف اجتمــاع  ألقــا خطــاب يفرئــيس الــوزراء، ملعــين بــسيادة الرفيــع املــستوى ااجلمعي

 باالنـضمام إىل     البلـد   الـذي ُعقـد يف نيويـورك، التـزام          على الصعيدين الـوطين والـدويل،      القانون
  الفريـق العامـل  الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان والتصديق عليهـا، وذلـك متـشيا مـع توصـيات          

ــشامل باملعــين  ــدوري ال ــاين ٣٠ويف . االســتعراض ال ــشرين الث ــد  / ت ــوفمرب، وبع ــا مــن  ٢١ن  عام
 إىل   هلـا  تقريرأول  التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، قدمت هاييت           

وعلى الرغم من إحراز قـدر مـن        .  املسؤولة عن رصد تنفيذ العهد      اإلنسان قوقحب  املعنية لجنةال
التقدم يف بناء القدرات والتصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، فال تـزال التحـديات       

ــسية و ــة قائمــة، وخاصــة فيمــا   أوجــه الرئي ــل اإلفــالت   القــصور املنهجي ــق بظــواهر مــن قبي يتعل
الء القـــسري العقـــاب، والفـــساد، وطـــول فتـــرات احلـــبس االحتيـــاطي، وحـــاالت اإلخـــ   مـــن
  .، واستعباد األطفالقتل الغوغائياملخيمات، وال من
ــة يف        - ٤٣ ــق، وخاصـ ــصدر قلـ ــشكل مـ ــساين يـ ــسي واجلنـ ــف اجلنـ ــزال العنـ ــاطقوال يـ    منـ
.  واملنـــاطق النائيـــة مـــن البلـــدنس الفقـــرية، ويف خميمـــات املـــشردين داخليـــا،ا بـــر-  أو- بـــور
وضـع قـسم حقـوق اإلنـسان التـابع للبعثـة اسـتراتيجية بـشأن العنـف اجلنـسي واجلنـساين،                       وقد

لطفـل،  وذلك بالتعاون مـع كـل مـن عناصـر الـشرطة والعـدل واملـساواة بـني اجلنـسني ومحايـة ا               
. لضمان دمـج معـايري ومبـادئ حقـوق اإلنـسان يف هنـج البعثـة جتـاه العنـف اجلنـسي واجلنـساين               

ــشؤون اجل      ــسقو ال ــدأ من ــالتقرير، ب ــشمولة ب ــرة امل ــة    وخــالل الفت ــصر شــرطة البعث ــسانية يف عن ن
الـشرطة الوطنيــة القيـام بأعمــال لتوعيــة ضـحايا العنــف اجلنــسي احملـتملني بــشأن اخلــدمات      ويف

وباإلضـافة إىل ذلـك، نظمـت البعثـة دورهتـا          . أمهيـة تقـدمي شـكاواهم إىل نظـام العدالـة          املتاحة و 
 مــدربا مــن مــدريب ٥٢  الــيت اســتفاد منــهالتــدريب املــدربني بــشأن العنــف اجلنــسي واجلنــساين 

  .٢٠١٢أكتوبر /سبتمرب وتشرين األول/ أيلوليفالشرطة الوطنية 
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  الشؤون اجلنسانية    
رأة، مـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـ         اون مع هيئة األمم املتحـدة لل      نظمت البعثة، بالتع    - ٤٤

. جلسات للحوار بني القيادات النسائية اهلايتية وقيادة البعثـة بـشأن قـضايا املـرأة ذات األولويـة                 
،  ضـدها  ت األولويـات احملـددة بـأمن املـرأة، مبـا يف ذلـك منـع العنـف اجلنـسي واجلنـساين                     تعلقو

وواصـلت البعثـة تقـدمي الـدعم إىل     .  يف صنع القـرار تهامشارككفالة و هلاوالتمكني االقتصادي  
 الستقبال ضحايا العنف اجلنـسي       من أجل تشغيل األماكن اخلاصة      وحقوقها  املرأة  وضع وزارة

تعزيـز  إىل هـذه األمـاكن     هتـدف   و. واجلنساين اليت أنشئت يف ثالثـة خميمـات للمـشردين داخليـا           
ــسي و     ــن حــاالت العنــف اجلن ــالغ ع ــسية والقانونيــة      اإلب ــة والنف ــدمي املــساعدة الطبي ــسري تق تي

وتـساهم البعثـة أيـضا      .  الوطنيـة  نشئت أماكن مماثلـة يف مخـسة مـن مراكـز الـشرطة            وأُ. للضحايا
  .لسياسة اجلنسانية الوطنية واستكماهلامن أجل بلورة اوزارة ال اليت تبذهلا  املتواصلةاجلهود يف
  

  محاية الطفل    
ــرة املــ   - ٤٥ ــالتقرير، تلقــت البعثــ خــالل الفت ــارير عــن  شمولة ب ــا ضــد ١٦٢ة تق ــا مرتكب   حادث

 حاالت اغتـصاب  ٨ حالة اغتصاب، و ٨٣( حاالت متصلة بالعنف اجلنسي    ١٠٨ منهاقاصرين،  
 حالـة قتـل؛     ١١؛ و   ) اعتـداء جنـسي     حـاالت  ٧ حـاالت شـروع يف االغتـصاب و          ١٠مجاعي، و   

 تعـرض فيهـا األطفـال إلطـالق النـار       حالـة ١٣ اعتـداء جـسدي، و     ا حالة اختطاف؛ وحالت   ٢٨ و
واإلصابة، وقعت يف الغالـب خـالل تبـادل إطـالق النـار بـني العـصابات املتنافـسة أو بـني الـشرطة                       

 ،ديــسمرب/أكتــوبر إىل كــانون األول/ويف الفتــرة مــن تــشرين األول. الوطنيــة والعــصابات املــسلحة
املقاطعــة (سـييت ســوالي   ال يففــ ط٣٥عـدده   تلقـت البعثــة أيـضا تقــارير عـن جتنيــد العـصابات ملــا    

أســبوعيا إطــالع وجــرى . حلمــل الــسالح أو القيــام بـأنــشطة املراقبــة أو نقــل املخــدرات  ) الغربيــة
ــة القاصــرين   ــواء محاي ــة ول ــشرطة الوطني ــى التقــارير  ال ــها  عل ــك،  . بغــرض متابعت وباإلضــافة إىل ذل

الــشرطة  جيــه لنظريهتــا يفوالتتــوفري وحــدة محايــة الطفــل يف عنــصر الــشرطة التـابع للبعثــة  واصـلت  
  .الربية للبلدمعابر احلدود الوطنية يف جمال منع اختطاف األطفال واالجتار هبم يف 

  
  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية    

خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، وضــعت إحــدى عــشرة وكالــة مــن وكــاالت األمــم    - ٤٦
 باإليــدز، برناجمــا مــشتركا لــدعم عــىنُي ة املتحــدألمــم تــابع لاملتحــدة، عــن طريــق فريــق مــشترك
ــامج الــوطين ملكافحــة اإليــدز  ــة يــشمل اجملــاالت االســتر  وهــو.الربن احلــد : اتيجية األربعــة التالي

؛ ومنــع  الرئيــسيةاإلصــابة عــن طريــق االتــصال اجلنــسي يف صــفوف الفئــات الــسكانية         مــن
فـريوس نقـص املناعـة      اإلصابات اجلديدة يف صفوف األطفال؛ والقضاء على تعـرض املـصابني ب           
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ــز، والقــضاء علــى أوجــه عــدم املــساواة بــني اجلنــسني والعنــف        ــشرية لوصــمة العــار والتميي الب
واختذ الربنامج الوطين، بدعم من األمـم املتحـدة، خطـوات اسـتباقية لـضمان حتـسني                 . اجلنساين

ح ويف جمـال احلوكمـة، تكللـت بالنجـا        . فرص احلصول على العالج دون فقدان جودة الرعايـة        
،  ملكافحـة اإليـدز والـسل واملالريـا    إعادة هيكلة آلية التنسيق القطريـة التابعـة للـصندوق العـاملي       

ظــل قيــادة وطنيــة وبــدعم مــن األمــم املتحــدة، ســعيا لتحــسني إدارة املــساعدة الــيت يقــدمها    يف
  .الصندوق العاملي

  
  السلوك واالنضباط    

يجية املتكاملـة ملنـع سـوء الـسلوك،      الـسلوك واالنـضباط تنفيـذ االسـترات    ت وحدة واصل  - ٤٧
وقام وفـد رفيـع املـستوى يتكـون         .  من أفراد البعثة   ١ ٩٦٥ُنظمت دورات تدريبية ملا عدده       إذ

ممثلـي اخلـاص، وقائـد القـوة، ومفـوض الـشرطة، ومـدير دعـم البعثـات ومكتـب                    ممثلني عن   من  
، وبـور دو يب،     يتايفـور ليـربيت، وكـاب هـ       ( بزيارة مكاتب إقليمية      واالتصاالت شؤون اإلعالم 

  تـذكّرهم  ميع أعضاء البعثة  جلإلبالغ رسالة قوية    ) وغوناييف، ومرياغوان، وهينش، وجاكميل   
بواجب احملافظة على أعلى معـايري الـسلوك يف مجيـع األوقـات، داخـل منطقـة البعثـة وخارجهـا                  

  .على السواء، وخالل أوقات اخلدمة وخارجها
  

  اإلعالم والتوعية    
ثة، خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، اإلعـالم أداة اسـتراتيجية لـدعم تنفيـذ                  البعاختذت    - ٤٨

 عن طريق العالقات مع وسائط اإلعالم الدوليـة والوطنيـة     يةهود اإلعالم اجلوتواصلت  . واليتها
إصــدار النــشرات الــصحفية يف الوقــت املالئــم    إضــافة إىل،بانتظــاموعقــد املــؤمترات الــصحفية 

وسائل منها إذاعة البعثة، واملوقع الشبكي، والبـث احلـي علـى شـبكة      رب  عوغريها من املنتجات    
واســتخدمت البعثــة منتجاهتــا اإلعالميــة . التلفزيــوناإلنترنــت، ووســائط اإلعــالم االجتماعيــة و

العمـل  للتعريـف ب  وسم األعاصري، وكذلك    ملللتوعية بالوقاية من الكولريا، والتأهب للكوارث و      
وبـالتوازي  .  يف البلـد ز الـشرطة الوطنيـة ومؤسـسات سـيادة القـانون       الذي تقوم بـه البعثـة لتعزيـ       

 للجمعيـات النـسائية والـصحفيني        إقليميـة  أنشطة التوعية هاته، نظمت البعثة حلقـات عمـل         مع
  .التقارير اإلعالمية املسجلة بالفيديو وأخالقيات وسائط اإلعالمبشأن 

  
  دعم البعثة    

 للحكومة واجملتمـع احمللـي، وال سـيما خـالل إعـصار             عت البعثة نطاق الدعم املقدم    وسَّ  - ٤٩
  .د عدة مرافق عامة أو يف إصالحهاوشاركت يف تشيي. ساندي وبعده
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  األنشطة اإلنسانية وأنشطة اإلنعاش والتنمية  - خامسا 
  بعثة وفريق األمم املتحدة القطريالتنسيق بني ال    

ص ووزير التخطيط والتعـاون اخلـارجي     ع ممثلي اخلا  خالل الفترة املشمولة بالتقرير، وقّ      - ٥٠
ل حمــل إطــار هــو حيــو. ٢٠١٦-٢٠١٣لإلطــار االســتراتيجي املتكامــل للفتــرة النهائيــة الــصيغة 

 شكل غطـاء اسـتراتيجيا تنفـذ البعثـة يف إطـاره خطـة      يـ عمل األمم املتحدة للمـساعدة اإلمنائيـة و   
منه الــربامج القطريــة وتــضع وكــاالت األمــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمهــا ضــ تركيــز أنــشطتها

ويف جهـد مماثـل     . وهذا اإلطار متسق متامـا مـع اخلطـة اإلمنائيـة االسـتراتيجية هلـاييت              . اخلاصة هبا 
 بـرامج مـشتركة يـديرها    عـشرة قدر من الفعاليـة، َتَواصـل تنفيـذ    لكفالة االتساق وحتقيق أقصى  

، يف حـني    ٢٠١٢مرب  ديـس /فريق األمم املتحدة القطري، وأُكمل العديد منـها يف كـانون األول           
  .٢٠١٣ برامج يف عام ٧يستمر تنفيذ 

املنــسق املقــيم ومنــسق الــشؤون اإلنــسانية،  /وقــدم نائــب املمثــل اخلــاص لألمــني العــام    - ٥١
كـاالت، الـدعم إىل حكومـة هـاييت     بالتعاون مـع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وغـريه مـن الو               

لــوزراء االنطالقــة هلــذا اإلطــار ئــيس اوأعطــى ر. أجــل وضــع إطــار جديــد لتنــسيق املعونــة  مــن
ثىن عشرة جهة ماحنـة رئيـسية هلـاييت    وسامهت جمموعة اال . ٢٠١٢نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٦ يف

 ايـة  وميثـل إنـشاؤها بد  .حمل اللجنة املؤقتة إلنعاش هاييت   وحتل هذه اآللية    . أيضا يف وضع اإلطار   
سلطات الوطنيـة، مـع إهنـاء اجملموعـات         نقل هياكـل تنـسيق األنـشطة اإلنـسانية واإلمنائيـة إىل الـ             

  .تدرجييا وتقليص وجود اجملتمع الدويل
  

  للقضاء على وباء الكولريا اجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة    
 شخـصا،  ٧ ٩٦٤إىل وفـاة  أدى  الكـولريا   أن وباءوزارة الصحة العامة والسكان تفيد    - ٥٢

 إىل  ٢٠١٠أكتـوبر   / من تشرين األول   داء خالل الفترة  ذا ال  شخصا هب  ٦٣٩ ١٤٤بينما أصيب   
 حالـة يف األسـبوع    ٢٥ ٠٠٠واخنفضت معدالت اإلصابة من     . ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١٠

 عــام  حــىت هنايــةبلــغ عنــها حالــة ُم٢ ٠٠٠يف ذروة تفــشي الوبــاء إىل متوســط أســبوعي نــاهز  
و مــا ميثــل  البلــد، وهــ علــى نطــاق يف املائــة١,٢وبلــغ معــدل الوفيــات جــراء اإلصــابة . ٢٠١٢

ــاين      ــشرين الثـ ــسجل يف تـ ــع املـ ــدل املرتفـ ــع املعـ ــة مـ ــا باملقارنـ ــوفمرب /اخنفاضـ ــو ٢٠١٠نـ ، وهـ
، جيــري اإلبــالغ  ٢٠١٢نــوفمرب /ينومــع ذلــك، فمنــذ منتــصف تــشرين الثــا     . املائــة يف ٢,٤
وُتفـسَّر  . ٢٠١١ حاالت إصابة ووفيات تفوق تلك املبلغ عنـها يف الفتـرة نفـسها مـن عـام                 عن

اإلصابة باملرض بتدهور املرافـق املتعلقـة بـالكولريا ونقـص التمويـل لكفالـة دفـع                 هذه الزيادة يف    
تكــاليف املــوظفني الطبــيني والتقنــيني الــصحيني املكلفــني بالنظافــة الــصحية يف املرافــق الطبيــة،    
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ونظـرا لـنقص التمويـل، اخنفـض عـدد       .  الذي زاد الطني بلة    وكذلك بإغالق املشاريع اإلنسانية   
 مرفقــا يف تــشرين ١٥٩ إىل ٢٠١١يونيـه  / مرفقـا يف حزيــران ٢٤٨لريا مــن مرافـق عــالج الكـو  

  .٢٠١٢نوفمرب /الثاين
، حـوايل   ٢٠١٠أكتـوبر   /وأنفقت األمـم املتحـدة، منـذ تفـشي الوبـاء يف تـشرين األول                - ٥٣
ــة والعــالج دعمــا للحكومــة    ١١٨ ــشطة الوقاي ــى أن ــون دوالر عل ــة األمــم  .  ملي وتعمــل منظوم

حـاالت اإلصـابة بـالكولريا، عـن طريـق إنـشاء نقـاط اإلماهـة الفمويـة                  املتحدة على دعـم إدارة      
ــيانتها     ــسينها وصــ ــولريا وحتــ ــالج الكــ ــز عــ ــدات ومراكــ ــُت، يف . ووحــ ــانون ١١وأطلقــ  كــ

دعم خطة القـضاء علـى        هبدف لقضاء على الكولريا يف هاييت،    ل، مبادرة   ٢٠١٢ديسمرب  /األول
،  واهليئــة العامــة للميــاهامــة والــسكان الع ســنوات الــيت وضــعتها وزارة الــصحة١٠الكــولريا يف 

منظمــة الــصحة للبلــدان األمريكيــة ومنظمــة األمــم املتحــدة  /بــدعم مــن منظمــة الــصحة العامليــة 
ــة ــشارا خاصــا    . للطفول ــارمر مست ــول ف ــضا ب ــُت أي ــدروس   يل وعين ــا بالطــب اجملتمعــي وال معني

  .املستفادة من هاييت
  

  مكتب املبعوث اخلاص هلاييت    
كلينتــون، .  مبعــوثي اخلـاص، رئــيس الواليــات املتحـدة األســبق وليــام ج  انتـهت واليــة   - ٥٤

ــاير / كــانون الثــاين٣١ونائبــه، بــول فــارمر، يف   ،  وأصــدر مكتــب املبعــوث اخلــاص .٢٠١٣ين
كـن اسـتبقاء املزيـد مـن املعونـة          هـل مي  ”، تقريرا متعمقـا معنونـا       ٢٠١٢رب  نوفم/تشرين الثاين  يف
، وذلـك لتوثيـق الـدروس املـستفادة مـن تقـدمي املعونـة            “؟شةاملناطق اهلـ  هاييت ويف غريها من      يف

يتضمن تفاصيل عن الكيفية اليت جـرى هبـا اسـتثمار املعونـة             هو  و. الزلزالوقوع  إىل هاييت منذ    
يف املؤسسات العامة واخلاصة واملؤسسات غري الرحبية يف هاييت، ويقـارن أيـضا اجتاهـات تقـدمي           

 الـيت صـدرت     ،وتـبني الـصيغة املـستكملة األخـرية       .  اهلـشة  املنـاطق املعونة يف هـاييت وغريهـا مـن         
، أن احلكومـات الوطنيـة واملؤسـسات املتعـددة األطـراف دفعـت              ٢٠١٣ينـاير   /كانون الثاين  يف

باليــني  ٥,٣٧قــدره مــن مبلــغ )  دوالريــني بال٣,٠١( يف املائــة ٥٦لــصناديق بــرامج اإلنعــاش 
  .٢٠١٢-٢٠١٠دوالر كانت قد تعهدت به للفترة 

  
ــراد العــسكريني       -سا ساد  ــدرجيي لعــدد األف معلومــات مــستكملة عــن اخلفــض الت

  وأفراد الشرطة والقدرات املدنية
، خفـــض العنـــصر العـــسكري وعنـــصر )٢٠١٢ (٢٠٧٠عمـــال بقـــرار جملـــس األمـــن   - ٥٥

 فـردا   ١ ٠٧٠جمموعـه    وسيـسحب مـا   . الشرطة عدد أفرادمها خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير          
خـرى  األ و يابـان مـن ال  واحـدة   (وُسِحبت سريتا هندسة    . ٢٠١٣يونيه  /عسكريا حبلول حزيران  
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ومن املقـرر   . خالل الفترة املشمولة بالتقرير   ) رجنتنيمن األ (وسرية مشاة   ) اكوريمن مجهورية   
وعـدد  . ٢٠١٣يونيـه   /إعادة سرييت مشاة من الكتيبة الربازيلية الثانية إىل الوطن حبلول حزيـران           

ــزل   ــة قــد ن ــراد شــرطة البعث ــا بالفعــلأف ــرة   دون القــوام ا إىل م ــه للفت ــأذون ب ، ٢٠١٣/٢٠١٤مل
، امــرأة ١٢٩ فــردا مـن أفـراد الـشرطة، منـهم     ٩١٩ويـشمل ذلـك   .  مـن األفـراد  ٢ ٦٠١ وهـو 
  .امرأة ١٣٠ وحدة، منهم ١١ وحدات الشرطة املشكلة يف اً من أفراد فرد١ ٦٧٧ و

تركيـز  تـشكيل البعثـة و    ، خطـة إعـادة       األمـن  إىل جملـس  الـسابق    ي تقريـر  وعرضت، يف   - ٥٦
بالتعــاون مــع فريــق  املوضــوعة وذكــرت أن اخلطــة، . القائمــة علــى أســاس األوضــاع أنــشطتها
 التــزاخكومــة والــشركاء الــدوليني، تنطــوي علــى  احلاملتحــدة القطــري وبالتــشاور مــع   األمــم

قرار، جمموعة أساسية من املهام املشمولة يف واليتـها يف جمـاالت األمـن واالسـت               أنشطة البعثة يف  
وكانـت  . واحلكم الدميقراطي، وشـرعية الدولـة، وسـيادة القـانون فيمـا يتعلـق حبقـوق اإلنـسان                 

املهام املختارة هي تلك اليت تعترب ممكنة التحقيـق يف الواقـع يف إطـار زمـين مـن أربـع إىل مخـس                        
ســنوات، وتعــد أساســية لتوطيــد األمــن واالســتقرار يف هــاييت، إىل احلــد الــذي ال يــستلزم بعــُد   

  .وجود عملية كبرية حلفظ السالم
البعثة عددا أقل من النقـاط املرجعيـة لتحقيـق االسـتقرار،              تركيز أنشطة  وتتضمن خطة   - ٥٧

تستمد يف غالبها من هـذا اإلطـار، السـتخدامها كمؤشـرات رئيـسية إلحـراز التقـدم يف عمليـة                  
 األمـــن صـــيانةلحكومـــة يف لويف حـــني ستواصـــل البعثـــة تقـــدمي املـــساعدة . حتقيـــق االســـتقرار

ــسياسي، حتــدد    ــة، ختــ   اخلواالســتقرار ال ــة جمــاالت ذات أولوي ــة أربع ــدقيق  ط ضع للتمحــيص ال
تنميـة قـدرات   : وهذه النقاط املرجعية هي  . “حقيق االستقرار النقاط املرجعية لت  ”وتستجيب لـ   

حـراز  إوبناء القـدرات االنتخابيـة اهلايتيـة؛        وسيادة القانون وحقوق اإلنسان؛     والشرطة اهلايتية؛   
وســتمكن اخلطــة البعثــة مــن العمــل مبزيــد مــن الكفــاءة  . التقــدم يف مــسائل احلوكمــة األساســية

  .وستتيح هلا التوجيه يف جمال ختصيص املوارد
ــيغة )٢٠١٢ (٢٠٧٠يف قـــراره الـــوارد واســـتجابة لطلـــب جملـــس األمـــن    - ٥٨ ، تقـــدم صـ

  .البعثة يف مرفق هذا التقرير  تركيز أنشطةطةخلاستراتيجية موجزة 
  

  اجلوانب املالية  -سابعا   
، مبلغـا   ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٢١ املؤرخ   ٦٦/٢٧٣اعتمدت اجلمعية العامة، بقرارها       - ٥٩
 ٢٠١٢يوليـه   / متـوز  ١ دوالر لتغطيـة نفقـات البعثـة خـالل الفتـرة مـن               ٦٤٨ ٣٩٤ ٠٠٠ قدره
 كانــت قيمــة االشــتراكات   ،٢٠١٣فربايــر / شــباط١٥ويف . ٢٠١٣يونيــه / حزيــران٣٠إىل 
وكـــان جممـــوع .  مليـــون دوالر٣٥٢قـــّررة غـــري املـــسددة للحـــساب اخلـــاص للبعثـــة تبلـــغ   امل
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لـــسالم يف ذلـــك التـــاريخ يبلـــغ االشـــتراكات املقـــّررة غـــري املـــسددة جلميـــع عمليـــات حفـــظ ا
، كــان جممــوع املبــالغ املــستحقة الــسداد  ٢٠١٣فربايــر /ويف شــباط.  مليــون دوالر٣ ٤١٧,٤

ــة بقــوا   ــدان املــسامهة يف البعث ــون دوالر٢٩,٥لة يــساوي ت ووحــدات شــرطة مــشكّ للبل .  ملي
ــاليف  ومت ــوات وتــــسديد تكــ ــد القــ ــة للوحــ ــدات اململوكــ ــهيتني  املعــ ــرتني املنتــ ات عــــن الفتــ
ــشرين األول ٣١ يف ــوبر /تـ ــول٣٠ و ٢٠١٢أكتـ ــبتمرب / أيلـ ــا  ٢٠١٢سـ ــوايل، وفقـ ــى التـ ، علـ

  .للجدول الزمين ربع السنوي للتسديد
  

  مالحظات  -ثامنا   
الــسياسيني هــاييت بــني زعمــاء مــستحكم ، تــسّبب خــالف سابق تقريــري الــمنــذ تقــدمي  - ٦٠
لوظائفهــا األساســية،  امجيــع أفــرع احلكومــة يف حــدوث تــأخريات حالــت دون تأديــة آلياهتــ يف

يف قيـادة البلـد حنـو مزيـد مـن االسـتقرار             جمـد   فأُهدرت الفرصة اليت كانت ساحنة إلحراز تقّدم        
 علــى املكاســب اهلامــة الــيت حتققــت خــالل الفتــرة البلــدء فبــدال مــن أن يــبين زعمــا. ارواالزدهــ

إصـدار التعـديالت الدسـتورية وإنـشاء اجمللـس األعلـى للقـضاء،              مثل  املشمولة بالتقرير السابق،    
ومل ُيحـرز تقـدم كـاف حنـو إجـراء           . تسببوا يف استمرار حالة مجود سياسي ولّدت أضرارا ّمجة        

تعزيــز مؤســسات لكمــا مل تتخــذ تــدابري هامــة االنتخابــات الــيت تــأخرت طــويال عــن موعــدها، 
ومتثـل  . االقتـصادية  - وحتسني الظـروف االجتماعيـة    األساسية  سيادة القانون وسّن التشريعات     

لفتـــرة املـــشمولة بــــالتقرير،   الزيـــادة الـــيت حـــدثت يف وتــــرية االضـــطرابات املدنيـــة خــــالل ا     
يت الذي مل يعد يطيق اسـتمرار       جانب منها على األقل، انعكاسا لنفاد صرب الناخب اهلاي         يف ولو

الوضــع الــراهن، إىل جانــب إقــدام بعــض اجلهــات الــسياسية الفاعلــة علــى حــشد العــصابات،     
  .أعمال عنف بمقياللوأحيانا عموم اجلمهور، 

ــالتزام احلكومــة بــإجراء االنتخابــات يف عــام      - ٦١ ومــن مث تعهــد . ٢٠١٢ومل يــتم الوفــاء ب
إجـراء انتخابـات حـرة ونزيهـة قبـل هنايـة       يـشكل  و. ٢٠١٣الرئيس بتنظيم االنتخابات يف عـام      

يط املؤســـسات  للربهنـــة علـــى رغبتـــها يف إعـــادة تنـــش  للحكومـــة فرصـــة حامســـة٢٠١٣ عـــام
ولذلك فإنين أحث السلطات على بذل قصارى جهـدها يف سـبيل هتيئـة بيئـة        . للبلدالدميقراطية  

  .ممكن أقرب وقتحرة ونزيهة إلجراء انتخابات ذات مصداقية وشاملة للجميع يف 
وكخطوة أوىل، من املهم مبكـان أن ينتـهي كـل فـرع مـن أفـرع احلكومـة مـن تـسمية                         - ٦٢

، فهذا سيتيح اجملال لبدء العمليـة االنتخابيـة        ؤقت امل لس االنتخايب جملأعضائه الذين سيمثلونه يف ا    
وإن التـــزام احلكومـــة باملـــسامهة بنحـــو نـــصف ميزانيـــة  . الـــيت تـــأخرت طـــويال عـــن موعـــدها 

لبنـاء  اسـتخداما مناسـبا     أن ُتستخدم هـذه املـوارد       مهية احلامسة   ومن األ . النتخابات ألمر حممود  ا
ويلــزم أيـضا اختــاذ قــرار بـالتوافق بــني الــسلطة   . القـدرات التنظيميــة واإلداريــة للهيئـة االنتخابيــة  
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اختـاذ  وعلـى املـستوى الـتقين، ينبغـي         . التنفيذية والربملان خبصوص استعراض القـانون االنتخـايب       
 القــدرة التــشغيلية  مــن إجيــادةاهلويــلتحديــد  املكتــب الــوطين مكنيمجيــع اخلطــوات الالزمــة لــت 

 ببيانـات التـسجيل     ة االنتخابي يئاتون املهلة املقررة وموافاة اهل    تسجيل الناخبني يف غض   لالكاملة  
تخابـات  سـتعداد لـدعم االن    وتقف األمـم املتحـدة علـى أهبـة اال         . لناخبنيل ةالالزمة إلعداد قائم  

 ث املقبلـة مـن أجـل متكينـها مـن تـويل            وللعمل مع السلطات اهلايتية خالل السنوات الثال       املقبلة
عـن إدارة العمليـة االنتخابيـة حبيـث تكـون املـسؤولية قـد ُنقلـت إليهـا كاملـةً                     تدرجييا  املسؤولية  

  .٢٠١٦حبلول عام 
 هـــاييت، أحـــث ولعكـــس االجتـــاه الـــصعودي ملعـــّدالت ارتكـــاب اجلـــرائم الكـــربى يف  - ٦٣

ــد وردع         ــانون يف البل ــز مؤســسات ســيادة الق ــى تعزي ــى االســتمرار يف العمــل عل ــة عل احلكوم
ــهم   ــات الر . املــسؤولني عــن العنــف ومالحقت ــة واملــساءلة املنــصوص عليهــا   وصــحيح أن آلي قاب

الدســتور قــد أنــشئت، ولكــن اضــطالعها بوالياهتــا قــد ُعطّــل يف عــدد مــن احلــاالت بــسبب   يف
قــانون، السيادة قويــة لــوإلقامــة مؤســسات . ات التعــيني واملخالفــات اإلجرائيــةالطعــن يف قــرار

ومــن األمهيــة . يف ذلــك مؤســستا الــشرطة والقــضاء، يلــزم متكينــها مــن العمــل يف اســتقاللية مبــا
ــتم      ــاء قــدرات هــذه املؤســسات وأن ي ــدوليون يف بن مبكــان أن تــستمر احلكومــة وشــركاؤها ال

وكـذلك  . لعقاب املتفشية اليت ما برحت تعيق التقدم يف هـاييت         القضاء على ثقافة اإلفالت من ا     
علـى اعتمـاد جـدول أعمـال تـشريعي تـوافقي            البلـد   فإنين أشجع اجلهـات الـسياسية الفاعلـة يف          

يتضمن سّن التشريعات ذات األولوية وتنقيح القوانني الرئيسية من أجـل تعزيـز سـيادة القـانون         
  .االقتصادية - والتنمية االجتماعية

مـوظفني يف مناصـب     اسـتبدال   وإين أشعر بالقلق إزاء كثرة عدد احلـاالت الـيت مت فيهـا                - ٦٤
 ال احلـصر،  ذكران هـذا هـو احلـال، علـى سـبيل الـ       وقـد كـ   . رئيسية أو مت تقصري مدد خدمتـهم      

 يثري شـكوكا    والشرطة الوطنية، ما   ئيالقضااجلهاز  إدارة اجمللس االنتخايب واجملالس البلدية و      يف
ــسي  ــشأن ت ــالتغيريات   . هــذه املؤســسات يس ب ــة ب ــسبب هــذه احلــاالت، مقرون ــيت الكــثرية وتت ال

أجريـت يف تـشكيل جملــس الـوزراء خــالل العـام املاضـي، يف عرقلــة جهـود بنــاء القـدرات الــيت        
ومـن األمـور احليويـة أيـضا أن تفـي احلكومـة بالتزامهـا               . تقوم هبا البعثة واجلهات املاحنة الدولية     

 ذلـك  ساءلة عن طريق حتسني اإلبالغ عن استخدام األموال العامـة، مبـا يف  بتحّري الشفافية وامل 
  .إبان حالة الطوارئ األخرية

زلـــت أشـــعر بـــالقلق إزاء مـــا جيـــري حالـــة حقـــوق اإلنـــسان، فـــإنين مـــا بـــصدد أمـــا   - ٦٥
 اســتخدام الــشرطة الوطنيــة  وإزاءعمليــات إخــالء قــسري مــن خميمــات املــشردين داخليــا،  مــن

، بل وخالل التظـاهرات ويف إطـار عملياهتـا         تلك  ليس فقط يف عمليات اإلخالء     للقوة املفرطة، 
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ــتمخض املتابعــات الــيت قامــت هبــا    . ملكافحــة اجلرميــة  ــشية ولألســف، مل ت لــشرطة لالعامــة املفت
وقـد الحظـت أيـضا ضـعف        . الوطنية خبصوص هـذه احلـاالت إال عـن قـدر حمـدود مـن النتـائج                

ه عــام مــع حــاالت العنــف اجلنــسي واجلنــساين، فقــد  إجــراءات تعامــل الــشرطة والقــضاء بوجــ 
كانــت الــسمة الغالبــة علــى هــذه اإلجــراءات عــدم كفايــة التحقيقــات، وكثــرة تــسوية القــضايا 

  .حتقيق خارج احملاكم، إىل جانب معّوقات شىت متنع الضحايا من املثول أمام قاضي
يف هنايـة املطـاف     لبعثـة   اشـرطا أساسـيا النـسحاب       وما زال تعزيز الشرطة الوطنية ميثل         - ٦٦

طالـب   ١ ٠٠٠لتخريج ما ال يقل عـن       مؤخرا  وتعّد اخلطوات اليت اختذهتا احلكومة      . من هاييت 
للفتـرة  الـشرطة   بلـوغ أهـداف خطـة تطـوير         ليف الدفعة الواحدة أمرا مـشجعا ينبغـي أن يـستمر            

ــسية أخــرى    . ٢٠١٦-٢٠١٢ ــات رئي ــصّدي ألولوي ــة إىل الت ــل وإين أدعــو احلكوم ــمث ع التوّس
ــتقدام  يف ــدراهتا        اس ــز ق ــشرطة وتعزي ــة ملؤســسة ال ــدرات اإلداري ــز الق ــشرهن، وتعزي ــساء ون الن

التخّصــصية، وإضــفاء مزيــد مــن الــصبغة االحترافيــة علــى الــضباط مــن ذوي الرتــب املتوســطة    
ويف هـذا الـسياق، أحـث احلكومـة والـدول األعـضاء             . نشر أفراد الـشرطة يف املنـاطق      ووالعليا،  

ة ميكن التعويـل    التمويل الالزم لتلبية متطلبات إجياد قوة شرطة احترافي       مني توفر   بتأعلى االلتزام   
  .عليها ومساءلتها

 القـضائي   هـاز م إحـراز تقـدم يف بنـاء قـدرات اجل          ويساورين القلق بوجه خاص إزاء عد       - ٦٧
لوطنيـة  وإنـين أشـجع اجلهـات املعنيـة ا    . يف هاييت، مما يؤثر سلبا على نظام العدالة اجلنائيـة برّمتـه     

والدولية على الدخول يف حـوار اسـتراتيجي هبـدف وضـع خطـة وطنيـة لتطـوير نظـام العدالـة،                      
  .على غرار خطة تطوير الشرطة الوطنية

ز، ممثلــي اخلـاص املنتهيــة واليتــه،  يوختامـا، أود أن أتوّجــه بالـشكر إىل ماريــانو فرينانـد     - ٦٨
د أيــضا أن أرحـب بناجيـل فيــشر،   وأو. علـى مـا قّدمــه مـن خـدمات لــدعم االسـتقرار يف هـاييت      

الذي تقلّد حديثا منصب ممثلي اخلاص بالنيابة، والذي تـولّى املـسؤولية عـن البعثـة خـالل هـذه        
وباإلضافة إىل ذلك، أود أن أعرب عن خالص امتناين ملبعوثي اخلـاص            . الفترة االنتقالية احلامسة  

ــام ج ــون، . ويليـ ــكلينتـ ــه ذيالـ ــهت واليتـ ــانون ا٣١ يف  انتـ ــاين كـ ــاير /لثـ ــام  ٢٠١٣ينـ ــا قـ ، ملـ
من قيادة فريدة يف حشد الدعم واملوارد من أجـل إنعـاش هـاييت بعـد                 عنه   أبانعمل وما    من به

 يف إسـداء املـشورة يل يف إطـار دوره اجلديـد              السـتمراره   فـارمر   لنائبه، بـول   وإنين ممنت . الزلزال
ــدروس املــستفا    ــشار خــاص للطــب اجملتمعــي وال ــه  د أنوأخــريا، أو. دة مــن هــاييت كمست أتوّج

بالــشكر أيــضا إىل الرجــال والنــساء العــاملني يف البعثــة، والبلــدان املــسامهة بــالقوات، والبلــدان   
املسامهة بوحدات الـشرطة، وفريـق األمـم املتحـدة القطـري، واجلهـات الـشريكة لكـل هـؤالء،                  

  .بدعم االستقرار والتنمية يف هاييتاملتواصل التزامهم على على استمرار تفانيهم و
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  املرفق
  

 بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت للفترة          تركيز أنشطة  خطة    
٢٠١٦-٢٠١٣  

  
  على أساس األوضاع القائمة البعثة  تركيز أنشطةنطاق خطة    

تركيـز  األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف هـاييت             بعثـة     تركيز أنشطة   خطة  يف توخىُي  - ١
 يكـون مـن املمكـن إجنازهـا ضـمن إطـار             ليهـا هـام املوكلـة إ    على جمموعة أساسية من امل    األنشطة  

وسـتخفّض  ).  وفقـا للتـصّور املعتمـد ألغـراض التخطـيط          ٢٠١٦  عـام  حـىت هنايـة   (زمين معقـول    
 فيها اجلهات الفاعلة الدولية األخـرى       تكوناجملاالت اليت    ثة تدرجييا من كثافة مشاركتها يف     البع

أو اجملاالت اليت يلزم فيهـا اعتمـاد منظـورات          /ائج، و  على حتقيق النت   يف وضع أفضل جيعلها أقدر    
أو اجملـاالت اخلارجـة عـن    /طويلة األجل لبناء املؤسسات تتجـاوز الفتـرة املتوقعـة لبقـاء البعثـة، و           

ــاهاحملــددةنطــاق املهــام األساســية   ــة  .  أدن ــة كــذلك عملي ــة دمــج وستواصــل البعث ركائزهــا الفني
، ستتمكن البعثـة مـن العمـل مبزيـد مـن الكفـاءة       كيزرتلوبفضل خطة ا. دعمواألمنية واملتصلة بال 

 وحتقيـق أكـرب تـأثري ممكـن مبـوارد            مهامهـا  وفعالية الكلفة؛ ذلـك أن اخلطـة سـتمكّنها مـن تركيـز            
تـشكل قائمـة جامعـة لألنـشطة املوكلـة إىل البعثـة،              اجملاالت الـوارد بياهنـا أدنـاه ال       ومع أن   . أقل

غري أنه ال ميكن التعامـل مـع        . أمهيةً لتحقيق االستقرار الدائم   فإهنا متثل أكثر جوانب والية البعثة       
  .أحد هذه اجلوانب مبعزل عن البقية

  
  املخاطر والتحديات    

  تركيـز أنـشطتها،  يتعّين النظر إىل دور البعثة يف حتقيق االستقرار يف هاييت، وإىل عمليـة    - ٢
كومـة هـاييت وشـركائها      حل ينبغـي    ومن مث انسحاهبا من البلد، ضمن السياق األعّم للتدابري الـيت          

 ومــن أمههــا - هــاييت ات البعثــة يف حتقيــق االســتقرار يف إســهامال شــك أنو.  اختاذهــاالــدوليني
القــدرات يف جمــاالت ســيادة القــانون وحقــوق اإلنــسان   بنــاء تــوفري األمــن وبنــاء املؤســسات و 

جمــال املــساعي /اسي الــدميقراطي وشــرعية الدولــة، إىل جانــب أدوارهــا يف اجملــال الــسي كــمواحل
  . تعّد ضرورية، ولكنها ال تكفي بأي حال من األحوال لتحقيق االستقرار الدائم-احلميدة 

ــانون        - ٣ ــوفري مؤســسات ســيادة الق ــل إحــالل األمــن وت ــدا، ال ميث ويف ســياق هــاييت حتدي
يـستلزم   فهذا   ،تطلبات الوحيدة لتحقيق االستقرار    الدميقراطي امل  احلكماملؤدية لوظائفها وحتقيق    

، كمــا يــستلزم احلامســة ثقافــة سياســية تــساعد علــى بنــاء التوافــق علــى األولويــات إرســاءأيــضا 
وعـالوة علـى ذلـك، يـستلزم        . وجود مؤسسات دميقراطية متثل الشعب وتعمل لصاحله بفعاليـة        
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حتقيق االستقرار يف هاييت منوا اقتصاديا وتنمية يقومان على اإلدماج االجتمـاعي وزيـادة فـرص                
للحــد مــن الفقــر، مبــا يف ذلــك تــوفري حلــول دائمــة للمــشّردين  احلازمــة ل، وعلــى التــدابري العمــ

ويف حـــني تـــسهم البعثـــة يف هتيئـــة الـــساحة لالســـتثمار والنمـــو، يلـــزم أيـــضا القيـــام  . اهلـــايتيني
 شىت منها التـصّدي ملـسألة       ا، وهذا يشمل أمور   بعيدة املدى  مكّملة و  إمنائيةبإصالحات وجهود   

مبا يف ذلك حتصيل اإليرادات وعمليـات       ( وإجراء إصالحات يف إدارة املال العام        حقوق امللكية 
  ).املشتريات واملناقصات العامة

وسيظل من الالزم لبلـوغ هـذه األهـداف أن يكـون هنـاك التـزام أكـرب بالعمـل لـصاحل                        - ٤
كــذلك البلــد بأســره مــن جانــب النخــب الــسياسية واالقتــصادية يف هــاييت، وأن تكــون هنــاك    

ــاييت  شـــ ــة األجـــل بـــني اجملتمـــع الـــدويل وهـ ــار  . راكة طويلـ ــذه الـــشراكة يف اإلطـ ــّسد هـ وتتجـ
 الذي أُعّد جبهد مشترك بني أسرة األمم املتحـدة          ٢٠١٦-٢٠١٣االستراتيجي املتكامل للفترة    

اإلطـار األهــداف املــشتركة الــشاملة علـى صــعيد التنميــة الطويلــة   هــذا وحيــّدد .  البلــدوحكومـة 
 تركيـز  خـالل مرحلـة  جهودها ها البعثة   فيا يف ذلك يف اجملاالت اليت ستركز        األجل يف هاييت، مب   

، واملعروضـة أدنـاه، تتوقـف    تركيز أنشطة البعثةوبناء على ذلك، فإن العملية املقّررة ل   . أنشطتها
  .كومةاحلاءات ملموسة تتخذها على إجر

  
  التنسيق مع الشركاء الدوليني    

 البعثة نقل املهـام تـدرجييا إىل الـسلطات الوطنيـة، علـى               تركيز أنشطة  ُيتوّخى يف عملية    - ٥
أن تقدم البعثة أيـضا املـساعدة إىل الـشركاء الـدوليني، سـواء الـشركاء مـن داخـل أسـرة األمـم                        

وخــالل الــسنة املقبلــة، . املتحــدة أو األطــراف يف شــراكات أخــرى ثنائيــة أو متعــددة األطــراف
 الــدوليني، وال ســيما فريــق األمــم املتحــدة كومــة وشــركائهااحلمــع مناقــشات  البعثــة ســتجري

القطري، هبدف التوصل إىل اتفاق على التعّهدات املتبادلة الـيت يلـزم قطعهـا كـي تـدخل البعثـة                    
مرحلتها االنتقالية، مبا يف ذلك وضع استراتيجية لتعبئة املـوارد ملـساعدة شـركاء األمـم املتحـدة                  

  .املواردالنقص يف على سّد 
  

  يةاألهداف الرئيس    
  تطوير الشرطة    

ى أربعـة    البعثة لتعزيـز قـدرات الـشرطة الوطنيـة علـ           الذي تقدمه سينصّب تركيز الدعم      - ٦
  :جماالت رئيسية، هي
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 جــدد لاللتحــاق جبهــاز الــشرطة، وتعزيــز قــدرات   طــالباســتقدام وتــدريب   )أ (  
  ضباط الشرطة من الرتب املتوسطة والعليا؛

يف جمــاالت إدارة املــوارد البــشرية ( الوطنيــة تعزيــز القــدرات اإلداريــة للــشرطة  )ب (  
  ؛)ية واملشتريات على سبيل املثالوامليزان

اإلصـالحيات،  و الـسجون مبا يف ذلك يف جماالت      (تعزيز القدرات التخصصية      )ج (  
ــات    ــشود، والتحقيقـ ــى احلـ ــسيطرة علـ ــة، والـ ــارة اجملتمعيـ ــل  واخلفـ ــرور، والتعامـ ــة، واملـ  اجلنائيـ

  ؛) وحقوق اإلنسان، وإدارة احلدوداجلنساين،حاالت العنف اجلنسي و مع
توسـيع نطـاق التغطيـة اجلغرافيــة للـشرطة الوطنيـة مــن خـالل التوّسـع يف نــشر          )د (  

  .عناصر الشرطة يف املناطق
 دوره ومشاركته يف األنشطة التنفيذيـة حبيـث ينـصب التركيـز             ةوسيعّدل عنصر الشرط    - ٧

 تطــوير الــشرطة الوطنيــة للفتــرة يا مــع خطــةمتــشعلــى التــدريب وبنــاء املؤســسات والقــدرات، 
، مــن ةوهــذا ســيتطلب اختيــار أفــراد أفــضل تــأهيال للعمــل يف عنــصر الــشرط. ٢٠١٦-٢٠١٢

أفــراد شــرطة األمــم املتحــدة واملــوظفني املــدنيني، عــرب ســبل منــها تقــدمي الــدول األعــضاء أفرقــة 
 إىل جانــب بنــاء   متخصــصة ميكنــها تقــدمي املــساعدة يف جمــاالت العمــل الــشرطي الرئيــسية،        
  .شراكات أطول أجال مع الشرطة الوطنية حبيث تظل قائمة بعد انتهاء البعثة

  البعثـة لتركيـز أنـشطتها يف جمـال         اليت ترتكز إليها جهـود    الرئيسية  ومن النقاط املرجعية      - ٨
  :ما يلي  الشرطة الوطنيةتطوير

جل بلـوغ القـوام   يف السنة من أ إضايف   ضابط   ١ ٠٠٠أن ُيعّين ما ال يقل عن         )أ(  
  ؛٢٠١٦ ضابط حبلول هناية عام ١٥ ٠٠٠األدىن البالغ 

 إىل أكادمييــة شــرطة  إضــافةن تتــوافر كليــة شــرطة عاملــة لتخــريج الــضباط،  أ  )ب(  
  مستقلة لتدريب الضباط من الرتب املتوسطة والعليا؛

ــة   ٢٠١٦أن يوجــد، حبلــول عــام    )ج(   ــوام الــشرطة الوطني  ، مــا ال يقــل عــن ثلــث ق
 للـسيطرة   قـدرات برانس احلضرية الكربى، وتوجـد   - أو -  الواقعة خارج منطقة بور    طقاملنا يف

  ؛على احلشود يف مجيع املناطق تكون معّززة وذات صبغة احترافية وجمهزة بوسائل التنقّل
مبـا يف ذلـك تأديـة مهـام     (أن تكون الـشرطة قـادرة علـى إدارة نفـسها بفعاليـة               )د(  

ــشؤون املاليــ   ــراد وال ــشتريات ة واللوجــستيات وإدارة اشــؤون األف دون مــساعدة ) ألصــول وامل
  البعثة أو اجلهات املاحنة؛ من
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ــيأن تكــــون القــــدرات التخصــــصية    )هـ(   ــا يف ذلــــك (قــــد طُــــّورت ة األساســ مبــ
اجلنائيــة والقــدرات التنفيذيــة ومهــام حــرس احلــدود وخفــر الــسواحل وأعمــال          التحقيقــات
  ؛)اتاإلصالحيالسجون و

 كمـا هـو منـصوص      ،لـشرطة الوطنيـة   املخصصة ل يزانية الدولة   أن تزيد حصة م     )و(  
  .الشرطةهذه عليه يف خطة تطوير 

  بناء القدرات االنتخابية    
تعتزم البعثة العمل تدرجييا خالل الدورات االنتخابية املقبلة علـى تعزيـز قـدرات اهليئـة                  - ٩

ــسؤولية عــن        ــل امل ــهوض بكام ــن الن ــتمكن م ــة حــىت ت ــة اهلايتي ــاالنتخابي تنظــيم وإجــراء  ة عملي
ــة للنظــر يف التقلــيص التــدرجيي    . ومتــسك بزمامهــا متامــا االنتخابــات  وهــذا ســيتيح اجملــال للبعث

ويتمثــل .  دعــم للعمليــات األمنيــة واللوجــستية وملــا تقدمــه مــنتقدمــه مــن مــساعدة تقنيــة، ملــا
 ة علـى  اهلدف الـذي تنـشد البعثـة حتقيقـه يف جمـال الـدعم االنتخـايب يف هتيئـة الظـروف املـساعد                      

 تقدمي املساعدة االنتخابية عقب إجراء االنتخابات الرئاسية املقبلـة املقـرر إجراؤهـا              العدول عن 
  .٢٠١٥يف عام 

ولتحقيق هذا اهلدف بفعاليـة، يلـزم إقامـة نظـام انتخـايب مـستدام يكـون اعتمـاده علـى                       - ١٠
 من أجل تـسليم املهـام       وُيتوّخى حتقيق عدد من النقاط املرجعية اهلامة      . الدعم الدويل أقل بكثري   

  :وتشمل هذه النقاط. بنجاح
   إلجراء االنتخابات؛باملواعيد احملددة يف الدستورااللتزام   )أ(  
إنشاء اجمللس االنتخـايب الـدائم مـن خـالل عمليـة تتـسم باملـصداقية والـشفافية                    )ب(  

   دون أي تدّخل؛ وشفافية يف استقالليةكفالة أدائه لوظيفتهو
   الدولة يف متويل العمليات االنتخابية؛زيادة مشاركة  )ج(  
 ةتولّي الـسلطات اهلايتيـة تـدرجييا املـسؤولية الكاملـة عـن العمليـات اللوجـستي                  )د(  
  ؛اتاالنتخاباملتعلقة ب
  .تولّي السلطات اهلايتية تدرجييا املسؤولية الكاملة عن أمن االنتخابات  )هـ(  

  سيادة القانون وحقوق اإلنسان    
ز اجلهــود الــيت تبــذهلا البعثــة يف جمــايل ســيادة القــانون وحقــوق اإلنــسان سينــصّب تركيــ  - ١١

  : ثقافة قوامها سيادة القانون ومحاية حقوق اإلنسانإلرساءعلى ثالثة جوانب بالغة األمهية 
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مبــا يف ذلــك ( املــساءلة والرقابــة تكفــلعاملــة أساســية إنــشاء أو تعزيــز آليــات   )أ (  
لحسابات واملنازعات اإلدارية، ومكتب أمني املظـامل،       ألعلى ل اجمللس ا اجمللس األعلى للقضاء، و   

  ؛) الوطنية، ووحدة مكافحة الفساد العامة للشرطةاملفتشيةو
مثل حقـوق اإلنـسان     (تقدمي املساعدة للهياكل احلكومية يف اجملاالت الرئيسية          )ب (  

  ؛)ة القضاةكليوإدارة السجون وإدارة احلدود و
  .شريعية احملوريةء اإلصالحات التإجرا  )ج (  

  : ما يليسيادة القانون تها يف جمالألنشطتركيز البعثة الرئيسية لوتشمل النقاط املرجعية   - ١٢
ــشغيل  للقــضاء إدخــال اجمللــس األعلــى    )أ(   ــوائح   (طــور الت ــولّى اعتمــاد الل ــأن يت ب

مـه كاملـة؛   الداخلية وتطبيقها؛ وأن ُترصد له ميزانية من خزانـة الدولـة مبـا ميكّنـه مـن تأديـة مها            
ــز اســتقاللية اجلهــاز القــضائي       ــة إىل تعزي ــدابري الرامي ــولّى مــسؤولية اختــاذ القــرارات والت وأن يت

  ؛)واحترافيته وكفاءته؛ وأن يتمكّن من زيادة عدد النساء يف السلك القضائي
ــدرة    )ب(   ــادة ق ــى ل زي ــى التع  اجمللــس األعل ــة عل امــل لحــسابات واملنازعــات اإلداري

  ؛يا عبء القضازيادة مع
  تفعيل مكتب أمني املظامل وتوفري التمويل الكايف له من ميزانية الدولة؛  )ج(  
  ؛يع ضباط الشرطة الوطنيةاالنتهاء من فرز مج  )د(  
 طور التشغيل الكامل حبيث تكـون قـادرة          الوطنية العامة للشرطة املفتشية  إدخال    )هـ(  

  ؛وللجرائم املرتكبة على أيديهمعلى التعامل مع احلاالت الداخلية لسوء سلوك ضباط الشرطة 
ــابال      )و(   ــّدما ق ــاس يف التعامــل مــع عــبء   إحــراز وحــدة مكافحــة الفــساد تق للقي

   امللقى على عاتقها؛قضاياال
 اجلنائيــــةلقــــانون اجلنــــائي وقــــانون اإلجــــراءات الــــصيغة املنقحــــة لعتمــــاد ا  )ز(  

  .تطبيقهما مث ومن
  احلكماملسائل الرئيسية يف جمال     

ــصّب   - ١٣ ــدرة         سين ــز ق ــى تعزي ــة يف جمــال احلكــم عل ــا البعث ــوم هب ــيت تق ــشطة ال ــز األن تركي
  :مؤسسات الدولة على الصعيدين املركزي واحمللي من خالل
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املساعدة على بناء توافـق بـني الـسلطة التنفيذيـة والربملـان خبـصوص صـيغة متثـل                  )أ (  
شريعي يـشمل القـوانني     احلد األدىن مليثاق سياسي إلجراء االنتخابات واعتمـاد جـدول أعمـال تـ             

  ؛املدين ذات األولوية، مع االستفادة من التعاون مع األحزاب السياسية والقطاع اخلاص واجملتمع
م اإلدارة احلكوميـة األساســية،   تأديــة مهـا علـى تعزيـز قـدرة املؤســسات احملليـة      )ب (  

  التركيز على إدارة املال العام وتقدمي اخلدمات؛ مع
  .الحات السياساتية الرئيسية لإلصتقدمي الدعم  )ج (  

وســـتعمل البعثـــة علـــى بنـــاء قـــدرات مـــسؤويل اإلدارات احملليـــة والبلديـــة واملـــوظفني     - ١٤
 لــضمان تطبيــق اإلجــراءات اإلداريــة واملاليــة احملــّددةاإلداريـني الرئيــسيني يف دوائــر االختــصاص  

  .ة دعمها تدرجيياومع زيادة القدرات اإلدارية للسلطات احمللية، ستسحب البعث. األساسية
  : ما يليلحكم الدميقراطيل ادعم تهاألنشط البعثةتركيز لومن النقاط املرجعية الرئيسية   - ١٥

 بـشأن األولويـات      اجلهات الفاعلة الوطنية الرئيـسية     بنيإحراز تقدم يف احلوار       )أ(  
  ؛اليت تعزز احلريات الدميقراطية وإصالح املؤسسات

ــسلطات    )ب(   ــق الــ ــةتطبيــ ــات و البلديــ ــلطات املقاطعــ ــة  ســ ــراءات اإلداريــ  لإلجــ
  ؛األساسية واملالية

  . الدستورياإلصالحقّدم يف عملية إحراز ت  )ج(  
  اخلالصة    

ربـــع التاليـــة علـــى األهـــداف األتركيـــز أنـــشطة البعثـــة خـــالل الـــسنوات الـــثالث إىل ب  - ١٦
واصــلة اخلفــض تاح اجملــال مل، ســُي املــستمرغــرايفاجلدمج الــية املبينــة أعــاله، إىل جانــب األساســ

  .التدرجيي لقوام البعثة من األفراد النظاميني واملدنيني
وإذا ما حتققت االفتراضات املتمثلة يف بقاء احلالة األمنية إمجاال ضـمن نطاقهـا احلـايل،                  - ١٧

 ، وحتـسُّن قـدرة    الـشرطة  وفقـا خلطـة تطـوير        املنـاطق وإجناز تدريب الشرطة الوطنية ونـشرها يف        
 خفـض  سيتـسىن  وعلى تـأمني االنتخابـات،     لالنتخابات ة اللوجستي لترتيبات إجراء ا   على الدولة

ية املقـّرر إجراؤهـا      يف املائـة قبـل االنتخابـات الرئاسـ         ٣٠قوام البعثة من األفراد النظاميني حبوايل       
  .٢٠١٥يف عام 

ونتيجة هلذه التخفيضات، سـتعتمد البعثـة توّجهـا أمنيـا أكثـر تركيـزا وانتقائيـة، حبيـث                     - ١٨
وينـــصّب تركيزهـــا علـــى احلـــرج م األنـــشطة التنفيذيـــة الـــيت تقـــوم هبـــا الـــشرطة الوطنيـــة تـــدع
ولتلبيـة متطلبـات إعـادة التنظـيم اجلغـرايف علـى هـذا         . املهـام احلاسـم مـن     املناطق اجلغرافيـة و    من

  .النحو، سيلزم توفري وسائل تنقّل تتسم بالكفاءة والكلفة امليسورة واملرونة
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	1 - مدَّد مجلس الأمن، بموجب قراره 2070 (2012)، ولاية بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي حتى 15 تشرين الأول/أكتوبر 2013، وطلب إليّ أن أقدم إليه تقريراً عن تنفيذ ولاية البعثة كل ستة أشهر، وقبل تاريخ انتهاء هذه الولاية بـ 45 يوماً على الأقل. ويغطي هذا التقرير التطورات الرئيسية الحاصلة منذ صدور تقريري المؤرخ 31 آب/أغسطس 2012 (S/2012/678) إلى 12 آذار/مارس 2013 ويورد مجملاً للأنشطة التي اضطلعت بها البعثة تمشيا مع الولاية الموكلة إليها بموجب قرارات المجلس 1542 (2004)، و 1608 (2005) و 1702 (2006) و 1743 (2007) و 1780 (2007) و 1840 (2008)، و 1892 (2009) و 1908 (2010)، و 1927 (2010)، و 1944 (2010)، و 2012 (2011)، و 2070 (2012).
	ثانيا - مستجدات الأحوال السياسية والأمنية
	الحالة السياسية

	2 - واجهت عملية تحقيق الاستقرار في هايتي العديد من التحديات خلال الفترة قيد الاستعراض. فقد عانى هذا البلد أضرارا واسعة النطاق عقب مرور الإعصار ساندي في أواخر تشرين الأول/أكتوبر، فضلا عن قلاقل مدنية واسعة النطاق ومتكررة، تتصل أساسا بوجود مظالم اجتماعية - اقتصادية. وساهم استمرار الخلافات بين الجهاز التنفيذي والبرلمانيين المعارضين في حدوث ما يشبه حالة شلل على الصعيد السياسي. ونتيجة لذلك، لم يتم إحراز تقدم في تعزيز مؤسسات سيادة القانون، واعتماد التشريعات الرئيسية، وإنشاء المجلس الانتخابي المكلف بتنظيم انتخابات من المفترض إجراؤها منذ زمن طويل.
	3 - وقد نجح الرئيس ميشيل جوزيف مارتيلي في تشكيل أغلبية موالية للحكومة تتألف من 60 نائبا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، يحملون اسم ”برلمانيون من أجل الاستقرار والتقدم“، وهو هدف كان قد تعذر عليه بلوغه حتى الآن. وفي 16 كانون الثاني/يناير 2013، انتخب زعيم هذه الأغلبية، جان تولبير ألكسي (أنسانم نو فو، المقاطعة الغربية)، رئيسا لمجلس النواب، بينما أُعيد انتخاب سيمون ديوسول ديسراس (لافني، المقاطعة الوسطى)، رئيسا لمجلس الشيوخ. وفي 21 كانون الثاني/يناير، أعلن رئيس الوزراء، لوران سلفادور لاموت، إجراء ثاني تعديل جزئي في الحكومة خلال خمسة أشهر.
	4 - وعلى الرغم من تشكيل كتلة برلمانية موالية للحكومة، ظلت العلاقات بين الجهاز التنفيذي والبرلمان متوترة. ففي 13 كانون الأول/ديسمبر، تعرضت الحكومة لضغط من مجلس الشيوخ عندما أعلن رئيس الوزراء أنه غير مستعد لتقديم تقارير عن المخصصات المالية التي أنفقت في إطار حالة الطوارئ. علاوة على ذلك، فقد نددت كتلة الأقلية المعارضة القوية داخل مجلس النواب المكونة من 20 عضوا، والتي تحمل اسم ”برلمانيون من أجل تعزيز المؤسسات“، بتعامل الحكومة مع الحالة الاجتماعية - الاقتصادية، وانتقدت على وجه الخصوص مكتب رئيس الوزراء لمحاباته المزعومة للنواب الموالين للحكومة في صرف الأموال العامة المخصصة للبلديات في إطار ميزانية الفترة 2011/2012. وعرقل هؤلاء البرلمانيون كلمة رئيس الوزراء على سبيل الاحتجاج، في 14 كانون الثاني/يناير، خلال الجلسة الافتتاحية للجمعية الوطنية، مما دفعه إلى مغادرة القاعة.
	5 - وشهدت هذه الفترة أيضا خلافات طال أمدها بشأن إنشاء مجلس انتخابي. واعتبر كثيرون أن ما قام به الرئيس، في تموز/يوليه 2012، بموجب مرسوم أصدره، من إنشاء مجلس انتخابي دائم من ستة أعضاء تعينهم السلطتان التنفيذية والقضائية إجراء غير مشروع، حيث ينص الدستور على إنشاء هيئة انتخابية مكونة من تسعة أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم البرلمان. وأدى عجز مجلس الشيوخ عن الحصول على أغلبية الثلثين التي ينص عليها الدستور من أجل تعيين الممثلين الثلاثة، وهو عجز زاد بسبب انتهاء فترة ولاية 10 أعضاء من بين 30 عضوا في مجلس الشيوخ في 8 أيار/مايو 2012، إلى تأزم الموقف بين الجهاز التنفيذي والبرلمان.
	6 - وفي أوائل تشرين الثاني/نوفمبر، وفي ظل تزايد الانتقادات الموجهة للرئيس بسبب طريقة تعامله مع هذه العملية، بادر الجهاز التنفيذي بإجراء مفاوضات مع البرلمان، بوساطة من التحالف الديني المسمى ”أديان من أجل السلام“. وأسفرت هذه المفاوضات في 24 كانون الأول/ديسمبر عن اتفاق على المضي قدما في إنشاء مجلس انتخابي مؤقت. ويعهد بموجب هذا الاتفاق إلى تسعة أعضاء يمثلون الفروع الثلاثة للحكومة بولاية محددة المدة تقضي بتنظيم الانتخابات التشريعية الجزئية والبلدية والمحلية المقبلة، على أن ينشأ بعدها مجلس انتخابي دائم.
	7 - وبالرغم من هذا التقدم، فإن الزخم الذي نتج عن الاتفاق خبا خلال الشهرين التاليين. ولم تنجح الفروع الثلاثة للحكومة في الانتهاء من تعيين وتنصيب أعضاء المجلس الانتخابي المؤقت التسعة. ونتيجة الضغوط الوطنية والدولية المتزايدة، بذلت جهود متجددة في أواخر شباط/فبراير لتنفيذ الاتفاق. ومع ذلك، فإن المجلس لم ينشأ بعد حتى نهاية الفترة المشمولة بالتقرير.
	8 - ونظرا لاستمرار حالة الجمود هذه، أطلق عدد من البرلمانيين المعارضين، وأحزاب سياسية، مثل منظمة الشعب المناضل، ومنظمات للمجتمع المدني، مثل الشبكة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، وممثلون عن وسائط الإعلام، مثل رابطة الصحفيين الهايتيين، ادعاءات بوجود ممارسات غير ديمقراطية. وأشارت هذه الانتقادات إلى تسييس مزعوم لمؤسسات الدولة مثل السلطة القضائية والشرطة الوطنية الهايتية، فضلا عن قمع حرية التعبير، عقب بيان مثير للجدل أدلى به وزير العدل والأمن العام أثناء الاحتفالات الكرنفالية، يحذر فيه من محاولات التشهير.
	تقييم الحالة الأمنية

	9 - ظلت الحالة الأمنية العامة طوال الفترة المشمولة بالتقرير مستقرة نسبيا، رغم ما اتسمت به من زيادة في الاضطرابات المدنية والجرائم الكبرى. وتكرر خروج مظاهرات مناهضة للحكومة احتجاجا على ما رُئي أنه عجز الإدارة عن التصدي للخروج على القانون، وارتفاع تكاليف المعيشة، وانعدام الأمن الغذائي، والاستجابة للمطالبة المتعلقة بتقديم الخدمات الأساسية. وقد زاد عدد المظاهرات التي تُشن شهريا، في الفترة من آب/أغسطس إلى تشرين الأول/أكتوبر 2012، ثلاث مرات ليرتفع من 22 إلى 64 مظاهرة، قبل أن ينخفض في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر. أما المناطق التي طالتها المظاهرات، التي كان بعضها عنيفا، فشملت على وجه الخصوص كاب هايتي (المقاطعة الشمالية)، وجاكميل (المقاطعة الجنوبية الشرقية)، وجيريمي (مقاطعة غراند آنس).
	10 - وتبين إحصاءات الجرائم التي جمعتها الشرطة الوطنية وبعثة الأمم المتحدة ميلا إلى ارتفاع عدد جرائم القتل إذ بلغ متوسطها الشهري 79 جريمة بين أيلول/سبتمبر وكانون الأول/ديسمبر 2012، مقابل 60 جريمة في نفس الفترة من عام 2011. وعلاوة على ذلك، حدثت زيادة بنسبة 13 في المائة في مجموع عدد جرائم القتل المبلغ عنها في عام 2012 (033 1 حالة). ومن العوامل الرئيسية التي تفسر هذه الزيادة تجدد المصادمات بين العصابات، والتي تقف وراءها فيما يبدو بعض العناصر السياسية الفاعلة. وظلت أعمال العنف وأنشطة العصابات متركزة في المراكز الحضرية الرئيسية، حيث وقع ما يقرب من 75 في المائة من جرائم القتل في عام 2012 في منطقة بور - أو - برانس الحضرية الكبرى. وحدثت أيضا زيادة في عدد حالات الاختطاف، إذ بلغ متوسطها الشهري 18 حالة، مقابل 12 حالة في نفس الفترة من عام 2011. وارتفع المتوسط الشهري لحالات الاغتصاب المبلغ عنها ليصل إلى 40 حالة بعد أن كان 33 حالة في الفترة نفسها من عام 2011.
	11 - وبينما لم تُسجل حالات أخرى لعودة عناصر القوات المسلحة السابقة إلى الظهور في الفترة المشمولة بالتقرير، فقد لوحظت حالات استخدمت فيها السلطات المحلية عناصر مسلحة للحفاظ على أمنها الشخصي أو للسيطرة على أماكن معينة، لا سيما في لي كاي (المقاطعة الجنوبية)، وسيتي سولي (المقاطعة الغربية)، وأوانامينت (المقاطعة الشمالية الشرقية).
	12 - ورغم أن أداء الشرطة الوطنية آخذ في التحسن، فهى ليست بعد في وضع يتيح لها تحمل المسؤولية الكاملة عن توفير الأمن الداخلي في جميع أنحاء البلد. وفي هذا السياق، واصلت البعثة الاضطلاع بدور حيوي في الحفاظ على الأمن والاستقرار عموماً. وقد حافظت البعثة، بالتنسيق مع الشرطة الوطنية ، على وجودها العسكري والشرطي في المناطق المعرضة للعنف، وفي بعض مخيمات المشردين داخليا. وقامت عناصر عسكرية وشرطية، خلال الفترة من أيلول/سبتمبر إلى كانون الأول/ديسمبر 2012، بما عدده 214 12 دورية مشتركة مع الشرطة الوطنية في بور - أو - برانس والمناطق المجاورة لها، وبما عدده 451 20 دورية مشتركة في باقي أنحاء البلد.
	ثالثا - مستجدات الحالة الإنسانية وجهود تحقيق الانتعاش والوضع الاقتصادي
	13 - قطعت أشواط كبيرة في عام 2012 فيما يتعلق بإعادة توطين الأشخاص المشردين من جراء زلزال عام 2010. فوفقا للمنظمة الدولية للهجرة، كان نحو 000 347 شخص من المشردين داخليا يعيشون في 450 موقعا في كانون الثاني/يناير 2013. وبهذا يصل العدد الإجمالي للمشردين، الذين غادروا المخيمات بين عام 2010 ومطلع عام 2013، إلى 000 178 1 شخص بانخفاض إجمالي نسبته 77 في المائة، الأمر الذي يعزى بدرجة كبيرة إلى برامج العودة التي أطلقتها الحكومة بدعم من الأمم المتحدة وغيرها من الشركاء في المجال الإنساني. ويشكل الأشخاص الذين شردهم الزلزال 84 في المائة من الأشخاص الذين ظلوا في المخيمات، وما زال كثيرون يعتمدون على المساعدات في معيشتهم الأساسية. وما زالت الظروف المعيشية في المخيمات تتدهور. ففي تشرين الأول/أكتوبر 2012، كان التغوط في الهواء الطلق واضحا في 42 في المائة من المخيمات مقابل 37 في المائة في آب/أغسطس 2012 و 34 في المائة في تشرين الأول/أكتوبر 2011، في حين كانت المياه التي تحتوي على الكلور تُتاح فقط في 35 في المائة من نقاط الإمداد بالمياه في المجتمعات المحلية بالمقارنة مع 49 في المائة في آب/أغسطس 2012 و 66 في المائة في تشرين الأول/أكتوبر 2011. ويوجد حاليا ما يقدر بمرحاض صالح للاستخدام لكل 72 ساكنا من سكان المخيمات، قياسا إلى المعايير المقبولة دوليا التي تشير إلى أن الحد الأقصى لمستخدمي المرحاض هو 50 شخصا. ويعزى هذا الانخفاض في الخدمات الأساسية المتوفرة في المخيمات بدرجة كبيرة إلى رحيل العديد من الشركاء في المجال الإنساني بسبب نقص الأموال المتاحة. وقد اختتم النداء الموحد لعام 2012 السنة بمستوى تمويل بلغ 46 في المائة، إذ تراجع عدد المنظمات غير الحكومية الدولية الموجودة في هايتي بنسبة 57 في المائة منذ عام 2010.
	14 - وقد استمرت هايتي في مواجهة تحديات إنسانية كبيرة وتدهور في الأمن الغذائي. وخلفت ظروف الجفاف مقترنة بآثار الإعصار ساندي والعاصفة المدارية إسحاق 2.1 مليون شخص معرضين للخطر، وزادت من إمكانية حدوث أزمة تغذوية. ولتعبئة الموارد اللازمة لتلبية أكثر الاحتياجات إلحاحا، قدمت الأمم المتحدة والجهات الإنسانية الفاعلة الدعم للحكومة في إصدار نداء طوارئ لجمع 39 مليون دولار إضافية في تشرين الأول/أكتوبر 2012. واستجاب المانحون بسرعة للنداء، إذ حشدوا 46 في المائة من الأموال المطلوبة في غضون أسبوعين. وقامت الأمم المتحدة والجهات الإنسانية الفاعلة في البلد، بالتشاور مع السلطات الوطنية، بتطوير خطة عمل إنسانية للعام 2013 تركز على انعدام الأمن الغذائي ومكافحة الكوليرا، مما يتطلب مبلغا قدره 144 مليون دولار.
	15 - وبادرت الإدارة باتخاذ تدابير لمعالجة المظالم المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة وانعدام الأمن الغذائي في أعقاب الأضرار التي لحقت بالزراعة في البلد من جراء الإعصار ساندي. وشملت إصدار مرسوم رئاسي في 5 تشرين الثاني/نوفمبر بإقرار حالة طوارئ سمحت بالإسراع بصرف الأموال العامة. وأعلن الرئيس أيضا أن الإنتاج الزراعي وحماية البيئة من أولويات الحكومة في عام 2013 بغية تحسين الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتخفيف أثر الكوارث الطبيعية في المستقبل.
	16 - وفي كانون الأول/ديسمبر 2012، قيم صندوق النقد الدولي حالة الاقتصاد الكلي في هايتي بأنها مستقرة، ولاحظ في الوقت نفسه أن التقديرات تشير إلى أن النمو الاقتصادي في السنة المالية 2012 بلغ فقط 2.5 في المائة، أي أقل من الهدف المحدد، وهو 4.5 في المائة. وقد تعثر النمو في عام 2012 ليس فقط بفعل التأثيرات المجتمعة للجفاف والعاصفة المدارية إسحاق والإعصار ساندي، ولكن أيضا بسبب التأخر في جهود إعادة البناء، وسوء إنفاق رأس المال العام. وارتفع معدل التضخم السنوي، الذي يعزى أساسا إلى ارتفاع أسعار الأغذية، من 6.5 في المائة في أيلول/سبتمبر 2011 إلى 7.5 في المائة في تشرين الثاني/نوفمبر 2012. وكانت الإيرادات المحصلة من الضرائب والرسوم الجمركية في السنة المالية 2012 أقل من أهداف الميزانية، إذ بلغت 1.7 بليون دولار (70.1 بليون غورد) وزادت ميزانية الفترة 2012/2013 بنسبة 8.7 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، ليصل إجماليها إلى 3.2 بلايين دولار (131 بليون غورد). ولم تحظ جميع المجالات التي أعلنت الحكومة أنها ذات أولوية (الزراعة، والتعليم، وسيادة القانون، والطاقة، والبيئة، والعمالة) بزيادات في الميزانية. وفي حين خصصت زيادة نسبتها 2 في المائة لوزارة الزراعة والموارد الطبيعية والتنمية الريفية (7.5 في المائة من الميزانية الإجمالية)، شهدت مخصصات وزارة التعليم الوطني والتدريب المعني انخفاضا بنسبة 2 في المائة (14.7 في المائة من الميزانية الإجمالية) رغم الالتزامات التي قطعت بتعميم التعليم وزيادة مرتبات المدرسين بنسبة 10 في المائة. وتلقت وزارة العدل 5.76 في المائة من الميزانية الإجمالية، خصصت نسبة 83 في المائة منها للشرطة الوطنية.
	رابعا - أنشطة بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي
	دعم العملية السياسية

	17 - عمل ممثلي الخاص بشكل مكثف مع متخذي القرار السياسي في هايتي لدعوتهم إلى إحراز تقدم في العمليات الحاسمة الأهمية، مثل إصدار الجدول الزمني للانتخابات ووضع جدول أعمال تشريعي توافقي لعام 2013. وفيما يخص الانتخابات، وافى ممثلي الخاص رئيس البلد ورئيسي مجلس الشيوخ ومجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء بعدد من المقترحات للمساعدة في إتمام تعيين أعضاء المجلس الانتخابي. وتعاونت البعثة أيضا تعاونا وثيقا مع شركاء البلد الدوليين، بما فيهم السلك الدبلوماسي في بور - أو - برانس، بهدف إعطاء زخم للأولويات الحكومية الرئيسية. وتجري البعثة حاليا سلسلة من المناقشات مع الحكومة لإنشاء أفرقة عاملة تركز على الأنشطة الرئيسية التي كلفت بها البعثة في إطار خطة تركيز أنشطتها.
	دعم الانتخابات المقبلة

	18 - رغم تأخر إنشاء المجلس الانتخابي والتغييرات الأخيرة التي أخلّت بملاك موظفي الخدمة المدنية فيه، قدمت البعثة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعما كبيرا لإدارة الجهاز الانتخابي وحافظا على مستوى الاستعداد العملي لإجراء الانتخابات. وتمكنت البعثة والبرنامج الإنمائي من دعم عملية صوغ تعديلات لإدخالها على مشروع قانون الانتخابات. وعلى الصعيد التقني، واصلت البعثة المشاركة في تدريب موظفي المجلس الانتخابي في مجالي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجغرافية، والعمل (مع البرنامج الإنمائي) على زيادة عدد الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي وإسداء المشورة المتخصصة إلى فريق عامل حكومي معني بتعيين حدود الدوائر الانتخابية.
	العنصر العسكري

	19 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصل العنصر العسكري التابع للبعثة أداء مهمته الأساسية المتمثلة في الحفاظ على بيئة آمنة ومستقرة، وإتاحة تقديم المساعدة الإنسانية، وكفالة التأهب لمواجهة الكوارث. ونُفذ العديد من العمليات الأمنية وفقا للإجراء المتبع الذي يقضي بتنفيذ العمليات بقيادة الشرطة الوطنية وبدعم من شرطة الأمم المتحدة والعنصر العسكري التابع للبعثة. وشملت تلك العمليات تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من عملية ”كش ملك“ في أيلول/سبتمبر 2012، التي ركزت على تعطيل أنشطة العصابات في منطقتي سانتو دومينغو وكروا ديه بوكيه (المقاطعة الغربية). وفي أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر، نفذت عمليات أخرى استهدفت أنشطة العصابات في منطقتي بيل إير ودلماس 2 في بور - أو - برانس (المقاطعة الغربية). وفي تشرين الثاني/نوفمبر، نُفذت عمليتان استهدفتا الحد من الأنشطة الإجرامية في مناطق سيمون بيليه وبوسطن وسيتي - أو - كاي في بور - أو - برانس. وفي كانون الأول/ديسمبر، نُفذت عمليتان أُخريان في المقاطعة الجنوبية التي لم يعُد للبعثة فيها وجود عسكري دائم.
	20 - وإلى جانب تزويد البعثة بدعم هندسي واسع النطاق، قدمت سرايا المهندسين العسكريين التابعة للبعثة الدعم لطائفة واسعة من أولويات الحكومة في مجال الإنعاش التي ترمي إلى تحسين الظروف المعيشية والأمنية للسكان، والتي تشمل إصلاح الطرق، وحفر الآبار، وحفر قنوات الصرف الصحي وتنظيفها، وتوزيع المياه، وتشييد وحدات سابقة التجهيز.
	21 - أما انسحاب العنصر العسكري للبعثة من المقاطعات الأربع التي تتسم بقلة المخاطر الأمنية (غراند آنس ونيب والشمال الغربي والجنوب) فأتاح تقليص التواجد العسكري دون التأثير بشكل ملحوظ على الأمن والاستقرار العامّين. غير أن أعمال الشغب، التي اندلعت في جيريمي (غراند آنس) في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وكانون الثاني/يناير 2013، أبرزت مدى ضرورة محافظة البعثة على قدرتها على نقل قوة للرد السريع جوا إلى المناطق النائية لمساندة الشرطة الوطنية.
	عنصر الشرطة

	22 - في 31 آب/أغسطس 2012، اتخذ المجلس الأعلى للشرطة الوطنية الهايتية قرار اعتماد خطة تطوير الشرطة الوطنية للفترة 2012-2016، الذي طال انتظاره. وفي 12 أيلول/سبتمبر، عُين غودسون أوريلوس، المدير السابق للمديرية المركزية للشرطة القضائية، مديرا عاما جديدا للشرطة الوطنية. وفي إثر ذلك، عقد المجلس الأعلى للشرطة الوطنية عدة اجتماعات مع الحكومة والشركاء الدوليين والبعثة لمناقشة أمور تنفيذ خطة تطوير الشرطة. ورغم أهمية المساهمات التي قدمها الشركاء الثنائيون لتطوير الشرطة، فإن التمويل لا يزال غير كاف لبلوغ جميع أهداف الخطة. ويجب، على أقل تقدير، زيادة الحصة المخصصة للشرطة الوطنية في ميزانية الحكومة لتغطية مرتبات الشرطة التي يزداد قوامها. وستظل المساعدة السخية من جانب المجتمع الدولي ذات أهمية بالغة لتمكين الشرطة الوطنية من استيفاء المعايير الرئيسية بحلول عام 2016.
	23 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، حققت الشرطة الوطنية نتائج هامة في مكافحة الجريمة، إذ ألقت القبض على 55 شخصا يشتبه في ارتكابهم جرائم اختطاف أو مشاركتهم فيها وعلى ما لا يقل عن 58 شخصا مطلوب القبض عليهم للاشتباه في ضلوعهم في الاتجار بالمخدرات وهروبهم من السجن. ويعزى هذا التحسن في الأداء جزئيا إلى ما قدمته قوات البعثة من دعم في مجال منع العنف والجريمة وفي الجهود الرامية إلى مكافحتهما، بما في ذلك تحسين تبادل المعلومات مع الشرطة الوطنية وزيادة العمليات المشتركة.
	24 - وبغية بلوغ الهدف المتمثل في زيادة عدد ضباط الشرطة العاملين البالغ حاليا 181 10 ضابطا إلى 000 15 ضابط على الأقل بحلول عام 2016، لا بد أن تقبل الشرطة الوطنية عددا أكبر من المجندين. ففي 21 كانون الأول/ديسمبر، تخرج 239 ضابطا جديدا فقط من الدفعة الثالثة والعشرين للشرطة الوطنية، وهو عدد يقل بكثير عن الحد الأدنى البالغ 000 1 طالب المطلوب في كل دفعة. ويبدو أن ذلك يعزى جزئيا إلى صرامة الاختبارات الطبية وقصر مدة حملات التجنيد وضيق نطاقها الجغرافي. وتعمل الشرطة الوطنية عن كثب مع البعثة لمعالجة هذه المسائل بهدف كفالة قبول 000 1 طالب على الأقل في الدفعة الرابعة والعشرين التي من المقرر أن تبدأ التدريب بحلول آذار/مارس 2013. وحتى الآن، فاق عدد المتقدمين للالتحاق بالدفعة الرابعة والعشرين بأكثر من الضعف عدد من تقدموا للالتحاق بالدفعة الثالثة والعشرين.
	25 - وتواصلت في جميع أنحاء البلد الأنشطة التي تضطلع بها الشرطة الوطنية بالاشتراك مع البعثة للتصديق على شهادات أفراد الشرطة وفحص سجلاتهم. وللمرة الأولى منذ بدء عملية الفحص، تحقق إنجاز بالغ الأهمية باتخاذ وزارة العدل والأمن العام قرارا يقضي بفصل 79 ضابطا بعد فحص سجلاتهم. وعملا بتوصية المدير العام للشرطة الوطنية، أجرت البعثة، بالاشتراك مع الشرطة الوطنية، تحريات أولية، في إطار عملية الفرز، عن مقدمي طلبات الالتحاق بكلية الشرطة. وإضافة إلى ذلك، تُبذل جهود للتصديق على شهادات المجموعة الأولى التي تتألف من نحو 500 3 ضابط شرطة عامل استُعرضت حالاتهم استعراضا كاملا وتبين أنهم يستوفون شروط الخدمة.
	26 - أما التقدم المحرز في إنشاء هيئة للإشراف داخل الشرطة الوطنية، فلم يرق إلى مستوى التوقعات. ففي 21 كانون الثاني/يناير 2013، قام وزير العدل والأمن العام فجأة باستبدال المفتش العام آبنير فيلميه بعد تسعة أشهر أمضاها في الخدمة. وكان فيلميه قد نجح قبل إقالته في إجراء العديد من التحقيقات في ادعاءات وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان على يد ضباط شرطة وأوصى بفصل العديد من الضباط. ومع ذلك، فإن المدير العام للشرطة الوطنية ووزير العدل والأمن العام لم يتخذا حتى الآن أي إجراءات عملاً بتلك التوصيات. فبقاء المفتش العام تحت سلطة المدير العام واستبداله ثلاث مرات خلال الأشهر الاثني عشر الماضية أمران يثيران شكوكا إزاء استقلال هذه الهيئة الإشرافية وفعاليتها. وعلاوة على ذلك، تعاني هيئة التفتيش العامة من نقص في الموظفين يفاقمه نقص في المعدات والتدريب المتخصص والموارد المالية. غير أن المفتش العام المعيّن حديثا تعهد ببناء مؤسسة مستقلة وقوية. وفي غضون ذلك، وضعت البعثة، بالتعاون مع الشرطة الوطنية، وحدات تدريبية في مجال حقوق الإنسان تم إدراجها في المنهج الأساسي المستخدم لتدريب طلاب كلية الشرطة.
	حماية الفئات الضعيفة

	27 - أبقى العنصران العسكري والشرطي التابعين للبعثة على وجودهما في مخيمات المشردين داخليا وفي المجتمعات الحضرية الهشة المعرضة للإجرام حيث تتعرض النساء للعنف الجنسي والجنساني. وروّج عنصر الشرطة التابع للبعثة لمفهوم الخفارة المجتمعية بالتنسيق مع لجان المخيمات بهدف تحسين حماية السكان وتعزيز ثقة الناس في الشرطة الوطنية. ومن بين مواقع المشردين داخليا المتبقية البالغ عددها 450 موقعا، جرى تأمين ثلاثة مخيمات عالية المخاطر (جان - ماري - فانسان وبيتيون - فيل كلوب وكوراي سيسليس) عن طريق توفير وجود أمني للبعثة على مدار الساعة، وتأمين 40 مخيما إضافيا عن طريق تسيير دوريات يومية. وتتولى دوريات عشوائية تأمين بقية المواقع. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، سيّر العنصران العسكري والشرطي 677 17 دورية في مخيمات المشردين داخليا الواقعة في منطقة بور - أو - برانس الحضرية الكبرى.
	الحد من العنف الأهلي

	28 - واصلت البعثة، في إطار برنامج الحد من العنف الأهلي التابع لها، اتخاذ مبادرات لتحقيق الاستقرار في المجتمعات المحلية الحضرية الهشة من أجل معالجة الضعف المستمر في مؤسسات البلد الأمنية والتقلبات السياسية وأنشطة العصابات الإجرامية. وعالجت البعثة هذه المسائل من خلال دعم تنفيذ المشاريع البيئية الواسعة النطاق التي تعتمد على كثافة اليد العاملة، والتدريب على اكتساب المهارات المهنية، وتنفيذ الأنشطة المدرة للدخل من أجل تزويد أفراد العصابات السابقين والشباب المعرضين للخطر والفئات الضعيفة ببدائل اجتماعية واقتصادية للجريمة والعنف. وأنجزت البعثة 44 من أصل 57 مشروعا تبلغ قيمتها 9 ملايين دولار في إطار ميزانية الفترة 2011/2012. وفي الوقت نفسه، شُرِع في تنفيذ 31 مشروعا جديدا في إطار ميزانية الفترة 2012/2013. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، وفّر 35 مشروعا من المشاريع الكثيفة اليد العاملة المتعلقة بإدارة أحواض تصريف المياه، والبنية التحتية في المدن، وإعادة تأهيل القنوات، فرصَ عمل مؤقتة لما يُقدَّر بـ 000 44 شاب معرضين للخطر. وحضر ما مجموعه 500 1 من هؤلاء الشباب والنساء الضعيفات تدريبا على اكتساب مهارات مهنية وحظوا بفرص للالتحاق بالعمل وتلقوا الدعم النفسي والاجتماعي اللازم لتسهيل إدماجهم في القوة العاملة الوطنية. وعلاوة على ذلك، فقد تمكنت البعثة، بالشراكة مع السلطات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، من الوصول إلى ما يُقدر بـ 000 65 شخص من خلال 70 دورة من دورات التوعية لمكافحة العنف.
	تقديم الدعم لمؤسسات الدولة

	29 - في عام 2012، استبدلت الإدارة بالسلطات المنتخبة محليا التي انتهت مدة عضويتها في عام 2011 أشخاصا معينين سياسيا، في 129 مجلسا من المجالس البلدية في البلد البالغ عددها 140 مجلسا بلديا، مما أسفر عن زيادة التوتر في بعض البلديات. كما أن التغييرات الداخلية في ملاك موظفي وزارة الداخلية والمجتمعات الإقليمية عرّضت للخطر بعض التقدم المحرز في برامج بناء القدرات. وعلى الرغم من هذه الاستبدالات، واصلت البعثة تقديم الدعم اللازم لتنفيذ الميزانيات البلدية للفترة 2012/2013. وفي 17 كانون الثاني/يناير، كانت الوزارة قد حللت 128 من أصل 140 ميزانية بلدية وصدّقت عليها.
	30 - وفي كانون الثاني/يناير 2013، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والمجتمعات الإقليمية ومع الشركاء الدوليين، شاركت البعثة في مهمة مشتركة لتقييم عمل الجهات التي تنوب عن المندوبيات وعمل البلديات في مقاطعتي الشمال والشمال الشرقي. وأظهر هذا التقييم أن مندوبيات المقاطعات ومكاتب نائبي المندوبين لا تزال تعاني الضعف، وتفتقر إلى الأفراد المهرة، وإلى أماكن المكاتب والمعدات، وتواجه تفاقم متأخرات الرواتب. ولمعالجة هذه المشاكل، تقوم البعثة بدعم الوزارة من أجل وضع برنامج لبناء القدرات يرمي إلى تحسين التخطيط، ومهارات التنظيم الإداري والمالي لنواب المندوبين. وعلاوة على ذلك، فإن البعثة تقوم بدعم برنامج يُنفذ بقيادة الحكومة لدعم الحوكمة والاستثمار المحلي الذي سيتم من خلاله إطلاق مشروع تجريبي لإحياء عملية تحقيق اللامركزية في مقاطعتي الشمال والشمال الشرقي.
	31 - وواصلت البعثة تقديم المساعدة التقنية واللوجستية لتسهيل اعتماد جدول الأعمال التشريعي في البلد وتيسير أداء البرلمان. وتم تأجيل إقرار جدول الأعمال التشريعي لعام 2013 المقرر في 9 كانون الثاني/يناير 2013 لإتاحة مزيد من الوقت لإجراء مناقشات بين أصحاب المصلحة. وتشمل مشاريع القوانين ذات الأولوية التي يجري النظر في إدراجها في جدول الأعمال مشاريع قوانين لمكافحة الفساد، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومشاريع قوانين متعلقة بتمويل الأحزاب السياسية والخدمات العامة. وتشمل الأولويات التشريعية أيضا تنقيح القانون الجنائي، وقانون الإجراءات الجنائية، والقانون المدني، وقانون الإجراءات المدنية، والقانون التجاري.
	32 - وتمشيا مع برنامج رئيس الوزراء، قدمت البعثة الدعم لهيئة الجمارك الهايتية، تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية، من أجل تعزيز قدرات الإدارة وتحصيل العائدات في نقاط الدخول إلى البلد. وشمل دعمها تقديم المساعدة التقنية إلى هيئة الجمارك لوضع واعتماد خطة استراتيجية لإعادة تأهيل مديرية مراقبة الجمارك (الضابطة الجمركية)، وتنفيذها جزئيا حتى حينه.
	33 - وقدم كل من البعثة والبرنامج الإنمائي، في إطار استراتيجية مشتركة بينهما، المساعدة في مجال الإدارة وتطوير المناهج الدراسية إلى كلية القضاة لضمان التدريب الأولي الكافي والتدريب المستمر للقضاة والكتبة. وأدمجت البعثة أحد الموظفين في مكتب مدير الكلية للمساعدة في وضع خطة للتدريب تشمل الفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2012 إلى آذار/مارس 2014، ولصياغة وحدات دراسية تتناول مواضيع مثل إدارة مسرح الجريمة، وتوحيد الملفات القضائية، وقضاء الأحداث (تدريب المدربين)، والأخلاقيات القضائية، والعنف الجنساني.
	المشاريع السريعة الأثر

	34 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، نفذت البعثة بنجاح 133 مشروعا من المشاريع السريعة الأثر. وفي نهاية كانون الثاني/يناير 2013، كان 74 مشروعا إضافيا قيد التنفيذ، وتمت الموافقة على 32 مشروعا وهي على وشك أن تُطلق. وقد تم تحديدها وفقا للأولويات المستقرة للبعثة، في إطار شراكة مع السلطات الهايتية والمجتمع المدني في هايتي. وتشمل ما يلي: احتواء وباء الكوليرا والوقاية من الأمراض الأخرى المنقولة بالمياه (48 مشروعا)؛ وتعزيز السلامة والأمن في المناطق الفقيرة وغير الآمنة من خلال تركيب الإضاءة الشمسية العامة (39 مشروعا)؛ وإيجاد فرص لإدرار الإيرادات وفرص كسب الرزق في أكثر المجتمعات المحلية حرمانا (12 مشروعا)، ودعم مؤسسات سيادة القانون والحكم الرشيد (67 مشروعا)، وتأهيل البنى التحتية والمباني العامة الأخرى (73 مشروعا).
	العدالة

	35 - إن المجلس الأعلى للقضاء، منذ أن أنشئ في تموز/يوليه 2012، لم يتمكن لأشهر عديدة من التركيز على الدور الرقابي المنوط به على السلطة القضائية إذ كان غارقا في جدل حول أثر التصويت الأولي المعيب إجرائيا على تعيين أعضاء المجلس الانتخابي التابع له. وعلى الرغم من هذه العقبات، فقد دعمت البعثة المجلس الأعلى لإعداد الأنظمة الداخلية وإنشاء عملية للتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالمخالفات في سلوك الجهاز القضائي.
	36 - ويكتسب الأداء السليم للمجلس الأعلى للقضاء أهمية إضافية في سياق عدد من التعيينات التي أجرتها وزارة العدل والأمن العام مؤخرا لقضاة الصلح. وفي كثير من الحالات، يبدو أن المعينين يفتقرون إلى المؤهلات والخبرات القانونية المطلوبة. وبالنظر إلى أن هذه التعيينات يمكن أن تقوّض شرعية القضاء واستقلاليته، وأنها بالفعل أثرت سلبا على أداء المحاكم في عدة مقاطعات، فإن الاستعراض النهائي الذي يجريه المجلس الأعلى لهذه الحالات له أهمية حاسمة. وعرضت البعثة تقديم المساعدة التقنية إلى المجلس الأعلى في التعامل مع الشكاوى في هذا الصدد. وساعدت المجلس الأعلى أيضا في جمع الوثائق الثبوتية لمؤهلات ما يزيد على 500 قاضي صلح، ما سيساعد في عدم استبعاد إمكانية إعادة تعيينهم في نهاية فترة عضويتهم الحالية.
	37 - ولاحظت البعثة أن عملية جمع الأدلة اللازمة للمحاكمة غير مُرضية بشكل عام، ما يعيق قدرة السلطات القضائية على التحقيق في أعمال العنف ومقاضاة المجرمين. ويرجع الارتفاع غير العادي في عدد القضايا بصورة رئيسية أو بصورة حصرية إلى الاعترافات. ولتحسين نوعية الأدلة المتاحة للمقاضاة، مولت البعثة إعادة بناء معهد الطب الشرعي. وهذا سيتيح إجراء عمليات تشريح الجثث، بما يشمل في نهاية المطاف عمليات فحص ضحايا جرائم ليست بجرائم قتل. ومع ذلك، فإن وزارة الصحة العامة والسكان ووزارة العدل والأمن العام لم تتمكنا بعدُ من تشغيل المعهد. ومما يبعث على القلق أيضا محاكمةُ مجرمين بارزين معينين في ظل تدخلات سياسية. ومن الأمثلة مثال كاليكست فالنتين، وهو مستشار الرئيس لشؤون السياسات، إذ إنه، على الرغم من اتهامه بالقتل، تم الإفراج المشروط عنه من الحبس الاحتياطي. وهذا الإفراج، الذي ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية، لا يطبق إلا في حالات نادرة جدا ولا تستفيد منه الغالبية العظمى من المعتقلين، ما يوحي بأن المعني قد لقي محاباة لا مبرر لها.
	38 - وقد اتسمت قيادة مكتب المدعي العام في بور - أو - برانس بعدم الاستقرار؛ حيث إن المدعي العام الحالي، لوكمان دوليل، هو ثامن شخص يشغل هذا المنصب منذ تولي الرئيس مهام منصبه في 14 أيار/مايو 2011. فقد سبقه كل من هاريسيداس أوغست، وسونِل جان فرانسوا، وفيليكس ليجيه، وليونيل كونستان بورغوان، وجان رينيل سيناتوس، وإلكو سانت أرمان، وجيرالد نورغيس. وذكر جان رينيل سيناتوس أنه أُقيل في أيلول/سبتمبر 2012 بسبب رفضه الامتثال لما اعتبره أمرا غير قانوني من جانب جان رينيل سانون، وزير العدل والأمن العام، الذي تبادل معه فيما بعد اتهامات بالفساد.
	39 - وفي شباط/فبراير 2013، نُشر تقرير عن مؤشرات سيادة القانون في هايتي، بعد دراسة استقصائية أُجريت في شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2011، ومشاورات مع السلطات الوطنية. وفي حين أن بعض النتائج تشير إلى نشوء درجة من الثقة العامة في النظام القضائي، فقد لوحظت أوجه قصور جسيمة في القدرات الإدارية والتنظيمية إلى جانب وجود نقص في الموارد اللازمة لنظام العدالة.
	السجون والإصلاحيات

	40 - قدمت البعثة لإدارة السجون الدعم التقني والدعم في مجال بناء القدرات، وشاركت في الفريق العامل الذي تقوده. وفرغت الإدارة من وضع سياسات تشغيلية موحدة لنظام السجون بدعم من البعثة، ويتم حاليا وضع الخطط اللازمة لتطبيق تلك السياسات في سجون البلد البالغ عددها 18 سجنا. وتجدر الإشارة، بوجه خاص، إلى أنه تم افتتاح سجن جديد في كروا دي بوكيه (المقاطعة الغربية) في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2012. وأُنجزت مشاريع تشييد في خمسة سجون إضافية أتاحت زيادة سعة الزنزانات وتحسين مرافق الصرف الصحي للسجناء. كما تم الانتهاء من تشييد المقر الجديد لإدارة السجون.
	41 - وتشمل التحديات العاجلة دعم وضع الخطة الخمسية الجديدة للإدارة الاستراتيجية في إطار نقص المساعدات من الجهات المانحة. وتتعاون البعثة مع الوكالات الأخرى في تطوير برامج جديدة ترمي إلى التصدي للاستخدام المفرط للحبس الاحتياطي غير القانوني.
	حقوق الإنسان

	42 - واصلت البعثة رصد حالة حقوق الإنسان في هايتي ورفع تقارير بشأنها ومساعدة السلطات الهايتية والمجتمع المدني من خلال أنشطة بناء القدرات. وفي 24 أيلول/سبتمبر، أكد رئيس الوزراء، في خطاب ألقاه في اجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى المعني بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، الذي عُقد في نيويورك، التزام البلد بالانضمام إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والتصديق عليها، وذلك تمشيا مع توصيات الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل. وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر، وبعد 21 عاما من التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، قدمت هايتي أول تقرير لها إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المسؤولة عن رصد تنفيذ العهد. وعلى الرغم من إحراز قدر من التقدم في بناء القدرات والتصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، فلا تزال التحديات الرئيسية وأوجه القصور المنهجية قائمة، وخاصة فيما يتعلق بظواهر من قبيل الإفلات من العقاب، والفساد، وطول فترات الحبس الاحتياطي، وحالات الإخلاء القسري من المخيمات، والقتل الغوغائي، واستعباد الأطفال.
	43 - ولا يزال العنف الجنسي والجنساني يشكل مصدر قلق، وخاصة في مناطقبور - أو - برانس الفقيرة، وفي مخيمات المشردين داخليا، والمناطق النائية من البلد. وقد وضع قسم حقوق الإنسان التابع للبعثة استراتيجية بشأن العنف الجنسي والجنساني، وذلك بالتعاون مع كل من عناصر الشرطة والعدل والمساواة بين الجنسين وحماية الطفل، لضمان دمج معايير ومبادئ حقوق الإنسان في نهج البعثة تجاه العنف الجنسي والجنساني. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، بدأ منسقو الشؤون الجنسانية في عنصر شرطة البعثة وفي الشرطة الوطنية القيام بأعمال لتوعية ضحايا العنف الجنسي المحتملين بشأن الخدمات المتاحة وأهمية تقديم شكاواهم إلى نظام العدالة. وبالإضافة إلى ذلك، نظمت البعثة دورتها لتدريب المدربين بشأن العنف الجنسي والجنساني التي استفاد منها 52 مدربا من مدربي الشرطة الوطنية في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2012.
	الشؤون الجنسانية

	44 - نظمت البعثة، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، جلسات للحوار بين القيادات النسائية الهايتية وقيادة البعثة بشأن قضايا المرأة ذات الأولوية. وتعلقت الأولويات المحددة بأمن المرأة، بما في ذلك منع العنف الجنسي والجنساني ضدها، والتمكين الاقتصادي لها وكفالة مشاركتها في صنع القرار. وواصلت البعثة تقديم الدعم إلى وزارة وضع المرأة وحقوقها من أجل تشغيل الأماكن الخاصة لاستقبال ضحايا العنف الجنسي والجنساني التي أنشئت في ثلاثة مخيمات للمشردين داخليا. وتهدف هذه الأماكن إلى تعزيز الإبلاغ عن حالات العنف الجنسي وتيسير تقديم المساعدة الطبية والنفسية والقانونية للضحايا. وأُنشئت أماكن مماثلة في خمسة من مراكز الشرطة الوطنية. وتساهم البعثة أيضا في الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة من أجل بلورة السياسة الجنسانية الوطنية واستكمالها.
	حماية الطفل

	45 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تلقت البعثة تقارير عن 162 حادثا مرتكبا ضد قاصرين، منها 108 حالات متصلة بالعنف الجنسي (83 حالة اغتصاب، و 8 حالات اغتصاب جماعي، و 10 حالات شروع في الاغتصاب و 7 حالات اعتداء جنسي)؛ و 11 حالة قتل؛ و 28 حالة اختطاف؛ وحالتا اعتداء جسدي، و 13 حالة تعرض فيها الأطفال لإطلاق النار والإصابة، وقعت في الغالب خلال تبادل إطلاق النار بين العصابات المتنافسة أو بين الشرطة الوطنية والعصابات المسلحة. وفي الفترة من تشرين الأول/أكتوبر إلى كانون الأول/ديسمبر، تلقت البعثة أيضا تقارير عن تجنيد العصابات لما عدده 35 طفلا في سيتي سولاي (المقاطعة الغربية) لحمل السلاح أو القيام بـأنشطة المراقبة أو نقل المخدرات. وجرى أسبوعيا إطلاع الشرطة الوطنية ولواء حماية القاصرين على التقارير بغرض متابعتها. وبالإضافة إلى ذلك، واصلت وحدة حماية الطفل في عنصر الشرطة التابع للبعثة توفير التوجيه لنظيرتها في الشرطة الوطنية في مجال منع اختطاف الأطفال والاتجار بهم في معابر الحدود البرية للبلد.
	فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

	46 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وضعت إحدى عشرة وكالة من وكالات الأمم المتحدة، عن طريق فريق مشترك تابع للأمم المتحدة يُعنى بالإيدز، برنامجا مشتركا لدعم البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز. وهو يشمل المجالات الاستراتيجية الأربعة التالية: الحد من الإصابة عن طريق الاتصال الجنسي في صفوف الفئات السكانية الرئيسية؛ ومنع الإصابات الجديدة في صفوف الأطفال؛ والقضاء على تعرض المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية لوصمة العار والتمييز، والقضاء على أوجه عدم المساواة بين الجنسين والعنف الجنساني. واتخذ البرنامج الوطني، بدعم من الأمم المتحدة، خطوات استباقية لضمان تحسين فرص الحصول على العلاج دون فقدان جودة الرعاية. وفي مجال الحوكمة، تكللت بالنجاح إعادة هيكلة آلية التنسيق القطرية التابعة للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، في ظل قيادة وطنية وبدعم من الأمم المتحدة، سعيا لتحسين إدارة المساعدة التي يقدمها الصندوق العالمي.
	السلوك والانضباط

	47 - واصلت وحدة السلوك والانضباط تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة لمنع سوء السلوك، إذ نُظمت دورات تدريبية لما عدده 965 1 من أفراد البعثة. وقام وفد رفيع المستوى يتكون من ممثلين عن ممثلي الخاص، وقائد القوة، ومفوض الشرطة، ومدير دعم البعثات ومكتب شؤون الإعلام والاتصالات بزيارة مكاتب إقليمية (فور ليبرتي، وكاب هايتي، وبور دو بي، وغوناييف، وميراغوان، وهينش، وجاكميل) لإبلاغ رسالة قوية لجميع أعضاء البعثة تذكّرهم بواجب المحافظة على أعلى معايير السلوك في جميع الأوقات، داخل منطقة البعثة وخارجها على السواء، وخلال أوقات الخدمة وخارجها.
	الإعلام والتوعية

	48 - اتخذت البعثة، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، الإعلام أداة استراتيجية لدعم تنفيذ ولايتها. وتواصلت الجهود الإعلامية عن طريق العلاقات مع وسائط الإعلام الدولية والوطنية وعقد المؤتمرات الصحفية بانتظام، إضافة إلى إصدار النشرات الصحفية في الوقت الملائم وغيرها من المنتجات عبر وسائل منها إذاعة البعثة، والموقع الشبكي، والبث الحي على شبكة الإنترنت، ووسائط الإعلام الاجتماعية والتلفزيون. واستخدمت البعثة منتجاتها الإعلامية للتوعية بالوقاية من الكوليرا، والتأهب للكوارث ولموسم الأعاصير، وكذلك للتعريف بالعمل الذي تقوم به البعثة لتعزيز الشرطة الوطنية ومؤسسات سيادة القانون في البلد. وبالتوازي مع أنشطة التوعية هاته، نظمت البعثة حلقات عمل إقليمية للجمعيات النسائية والصحفيين بشأن التقارير الإعلامية المسجلة بالفيديو وأخلاقيات وسائط الإعلام.
	دعم البعثة

	49 - وسَّعت البعثة نطاق الدعم المقدم للحكومة والمجتمع المحلي، ولا سيما خلال إعصار ساندي وبعده. وشاركت في تشييد عدة مرافق عامة أو في إصلاحها.
	خامسا - الأنشطة الإنسانية وأنشطة الإنعاش والتنمية
	التنسيق بين البعثة وفريق الأمم المتحدة القطري

	50 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وقّع ممثلي الخاص ووزير التخطيط والتعاون الخارجي الصيغة النهائية للإطار الاستراتيجي المتكامل للفترة 2013-2016. وهو يحل محل إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية ويشكل غطاء استراتيجيا تنفذ البعثة في إطاره خطة تركيز أنشطتها وتضع وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ضمنه البرامج القطرية الخاصة بها. وهذا الإطار متسق تماما مع الخطة الإنمائية الاستراتيجية لهايتي. وفي جهد مماثل لكفالة الاتساق وتحقيق أقصى قدر من الفعالية، تَوَاصل تنفيذ عشرة برامج مشتركة يديرها فريق الأمم المتحدة القطري، وأُكمل العديد منها في كانون الأول/ديسمبر 2012، في حين يستمر تنفيذ 7 برامج في عام 2013.
	51 - وقدم نائب الممثل الخاص للأمين العام/المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغيره من الوكالات، الدعم إلى حكومة هايتي من أجل وضع إطار جديد لتنسيق المعونة. وأعطى رئيس الوزراء الانطلاقة لهذا الإطار في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2012. وساهمت مجموعة الاثنى عشرة جهة مانحة رئيسية لهايتي أيضا في وضع الإطار. وتحل هذه الآلية محل اللجنة المؤقتة لإنعاش هايتي. ويمثل إنشاؤها بداية نقل هياكل تنسيق الأنشطة الإنسانية والإنمائية إلى السلطات الوطنية، مع إنهاء المجموعات تدريجيا وتقليص وجود المجتمع الدولي.
	الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للقضاء على وباء الكوليرا

	52 - تفيد وزارة الصحة العامة والسكان أن وباء الكوليرا أدى إلى وفاة 964 7 شخصا، بينما أصيب 144 639 شخصا بهذا الداء خلال الفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2010 إلى 10 كانون الثاني/يناير 2013. وانخفضت معدلات الإصابة من 000 25 حالة في الأسبوع في ذروة تفشي الوباء إلى متوسط أسبوعي ناهز 000 2 حالة مُبلغ عنها حتى نهاية عام 2012. وبلغ معدل الوفيات جراء الإصابة 1.2 في المائة على نطاق البلد، وهو ما يمثل انخفاضا بالمقارنة مع المعدل المرتفع المسجل في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، وهو 2.4 في المائة. ومع ذلك، فمنذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2012، يجري الإبلاغ عن حالات إصابة ووفيات تفوق تلك المبلغ عنها في الفترة نفسها من عام 2011. وتُفسَّر هذه الزيادة في الإصابة بالمرض بتدهور المرافق المتعلقة بالكوليرا ونقص التمويل لكفالة دفع تكاليف الموظفين الطبيين والتقنيين الصحيين المكلفين بالنظافة الصحية في المرافق الطبية، وكذلك بإغلاق المشاريع الإنسانية الذي زاد الطين بلة. ونظرا لنقص التمويل، انخفض عدد مرافق علاج الكوليرا من 248 مرفقا في حزيران/يونيه 2011 إلى 159 مرفقا في تشرين الثاني/نوفمبر 2012.
	53 - وأنفقت الأمم المتحدة، منذ تفشي الوباء في تشرين الأول/أكتوبر 2010، حوالي 118 مليون دولار على أنشطة الوقاية والعلاج دعما للحكومة. وتعمل منظومة الأمم المتحدة على دعم إدارة حالات الإصابة بالكوليرا، عن طريق إنشاء نقاط الإماهة الفموية ووحدات ومراكز علاج الكوليرا وتحسينها وصيانتها. وأطلقتُ، في 11 كانون الأول/ديسمبر 2012، مبادرة للقضاء على الكوليرا في هايتي، بهدف دعم خطة القضاء على الكوليرا في 10 سنوات التي وضعتها وزارة الصحة العامة والسكان والهيئة العامة للمياه، بدعم من منظمة الصحة العالمية/منظمة الصحة للبلدان الأمريكية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة. وعينتُ أيضا بول فارمر مستشارا خاصا لي معنيا بالطب المجتمعي والدروس المستفادة من هايتي.
	مكتب المبعوث الخاص لهايتي

	54 - انتهت ولاية مبعوثي الخاص، رئيس الولايات المتحدة الأسبق وليام ج. كلينتون، ونائبه، بول فارمر، في 31 كانون الثاني/يناير 2013. وأصدر مكتب المبعوث الخاص، في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، تقريرا متعمقا معنونا ”هل يمكن استبقاء المزيد من المعونة في هايتي وفي غيرها من المناطق الهشة؟“، وذلك لتوثيق الدروس المستفادة من تقديم المعونة إلى هايتي منذ وقوع الزلزال. وهو يتضمن تفاصيل عن الكيفية التي جرى بها استثمار المعونة في المؤسسات العامة والخاصة والمؤسسات غير الربحية في هايتي، ويقارن أيضا اتجاهات تقديم المعونة في هايتي وغيرها من المناطق الهشة. وتبين الصيغة المستكملة الأخيرة، التي صدرت في كانون الثاني/يناير 2013، أن الحكومات الوطنية والمؤسسات المتعددة الأطراف دفعت لصناديق برامج الإنعاش 56 في المائة (3.01 بلايين دولار) من مبلغ قدره 5.37 بلايين دولار كانت قد تعهدت به للفترة 2010-2012.
	سادسا - معلومات مستكملة عن الخفض التدريجي لعدد الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة والقدرات المدنية
	55 - عملا بقرار مجلس الأمن 2070 (2012)، خفض العنصر العسكري وعنصر الشرطة عدد أفرادهما خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وسيسحب ما مجموعه 070 1 فردا عسكريا بحلول حزيران/يونيه 2013. وسُحِبت سريتا هندسة (واحدة من اليابان والأخرى من جمهورية كوريا) وسرية مشاة (من الأرجنتين) خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ومن المقرر إعادة سريتي مشاة من الكتيبة البرازيلية الثانية إلى الوطن بحلول حزيران/يونيه 2013. وعدد أفراد شرطة البعثة قد نزل بالفعل إلى ما دون القوام المأذون به للفترة 2013/2014، وهو 601 2 من الأفراد. ويشمل ذلك 919 فردا من أفراد الشرطة، منهم 129 امرأة، و 677 1 فرداً من أفراد وحدات الشرطة المشكلة في 11 وحدة، منهم 130 امرأة.
	56 - وعرضت، في تقريري السابق إلى مجلس الأمن، خطة إعادة تشكيل البعثة وتركيز أنشطتها على أساس الأوضاع القائمة. وذكرت أن الخطة، الموضوعة بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة القطري وبالتشاور مع الحكومة والشركاء الدوليين، تنطوي على اختزال أنشطة البعثة في مجموعة أساسية من المهام المشمولة في ولايتها في مجالات الأمن والاستقرار، والحكم الديمقراطي، وشرعية الدولة، وسيادة القانون فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وكانت المهام المختارة هي تلك التي تعتبر ممكنة التحقيق في الواقع في إطار زمني من أربع إلى خمس سنوات، وتعد أساسية لتوطيد الأمن والاستقرار في هايتي، إلى الحد الذي لا يستلزم بعدُ وجود عملية كبيرة لحفظ السلام.
	57 - وتتضمن خطة تركيز أنشطة البعثة عددا أقل من النقاط المرجعية لتحقيق الاستقرار، تستمد في غالبها من هذا الإطار، لاستخدامها كمؤشرات رئيسية لإحراز التقدم في عملية تحقيق الاستقرار. وفي حين ستواصل البعثة تقديم المساعدة للحكومة في صيانة الأمن والاستقرار السياسي، تحدد الخطة أربعة مجالات ذات أولوية، تخضع للتمحيص الدقيق وتستجيب لـ ”النقاط المرجعية لتحقيق الاستقرار“. وهذه النقاط المرجعية هي: تنمية قدرات الشرطة الهايتية؛ وسيادة القانون وحقوق الإنسان؛ وبناء القدرات الانتخابية الهايتية؛ وإحراز التقدم في مسائل الحوكمة الأساسية. وستمكن الخطة البعثة من العمل بمزيد من الكفاءة وستتيح لها التوجيه في مجال تخصيص الموارد.
	58 - واستجابة لطلب مجلس الأمن الوارد في قراره 2070 (2012)، تقدم صيغة استراتيجية موجزة لخطة تركيز أنشطة البعثة في مرفق هذا التقرير.
	سابعا - الجوانب المالية
	59 - اعتمدت الجمعية العامة، بقرارها 66/273 المؤرخ 21 حزيران/يونيه 2012، مبلغا قدره 000 394 648 دولار لتغطية نفقات البعثة خلال الفترة من 1 تموز/يوليه 2012 إلى 30 حزيران/يونيه 2013. وفي 15 شباط/فبراير 2013، كانت قيمة الاشتراكات المقرّرة غير المسددة للحساب الخاص للبعثة تبلغ 352 مليون دولار. وكان مجموع الاشتراكات المقرّرة غير المسددة لجميع عمليات حفظ السلام في ذلك التاريخ يبلغ 417.4 3 مليون دولار. وفي شباط/فبراير 2013، كان مجموع المبالغ المستحقة السداد للبلدان المساهمة في البعثة بقوات ووحدات شرطة مشكّلة يساوي 29.5 مليون دولار. وتم تسديد تكاليف القوات والمعدات المملوكة للوحدات عن الفترتين المنتهيتين في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2012 و 30 أيلول/سبتمبر 2012، على التوالي، وفقا للجدول الزمني ربع السنوي للتسديد.
	ثامنا - ملاحظات
	60 - منذ تقديم تقريري السابق، تسبّب خلاف مستحكم بين زعماء هايتي السياسيين في جميع أفرع الحكومة في حدوث تأخيرات حالت دون تأدية آلياتها لوظائفها الأساسية، فأُهدرت الفرصة التي كانت سانحة لإحراز تقدّم مجد في قيادة البلد نحو مزيد من الاستقرار والازدهار. فبدلا من أن يبني زعماء البلد على المكاسب الهامة التي تحققت خلال الفترة المشمولة بالتقرير السابق، مثل إصدار التعديلات الدستورية وإنشاء المجلس الأعلى للقضاء، تسببوا في استمرار حالة جمود سياسي ولّدت أضرارا جمّة. ولم يُحرز تقدم كاف نحو إجراء الانتخابات التي تأخرت طويلا عن موعدها، كما لم تتخذ تدابير هامة لتعزيز مؤسسات سيادة القانون وسنّ التشريعات الأساسية وتحسين الظروف الاجتماعية - الاقتصادية. وتمثل الزيادة التي حدثت في وتيرة الاضطرابات المدنية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ولو في جانب منها على الأقل، انعكاسا لنفاد صبر الناخب الهايتي الذي لم يعد يطيق استمرار الوضع الراهن، إلى جانب إقدام بعض الجهات السياسية الفاعلة على حشد العصابات، وأحيانا عموم الجمهور، للقيام بأعمال عنف.
	61 - ولم يتم الوفاء بالتزام الحكومة بإجراء الانتخابات في عام 2012. ومن ثم تعهد الرئيس بتنظيم الانتخابات في عام 2013. ويشكل إجراء انتخابات حرة ونزيهة قبل نهاية عام 2013 فرصة حاسمة للحكومة للبرهنة على رغبتها في إعادة تنشيط المؤسسات الديمقراطية للبلد. ولذلك فإنني أحث السلطات على بذل قصارى جهدها في سبيل تهيئة بيئة حرة ونزيهة لإجراء انتخابات ذات مصداقية وشاملة للجميع في أقرب وقت ممكن.
	62 - وكخطوة أولى، من المهم بمكان أن ينتهي كل فرع من أفرع الحكومة من تسمية أعضائه الذين سيمثلونه في المجلس الانتخابي المؤقت، فهذا سيتيح المجال لبدء العملية الانتخابية التي تأخرت طويلا عن موعدها. وإن التزام الحكومة بالمساهمة بنحو نصف ميزانية الانتخابات لأمر محمود. ومن الأهمية الحاسمة أن تُستخدم هذه الموارد استخداما مناسبا لبناء القدرات التنظيمية والإدارية للهيئة الانتخابية. ويلزم أيضا اتخاذ قرار بالتوافق بين السلطة التنفيذية والبرلمان بخصوص استعراض القانون الانتخابي. وعلى المستوى التقني، ينبغي اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتمكين المكتب الوطني لتحديد الهوية من إيجاد القدرة التشغيلية الكاملة لتسجيل الناخبين في غضون المهلة المقررة وموافاة الهيئات الانتخابية ببيانات التسجيل اللازمة لإعداد قائمة للناخبين. وتقف الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد لدعم الانتخابات المقبلة وللعمل مع السلطات الهايتية خلال السنوات الثلاث المقبلة من أجل تمكينها من تولي المسؤولية تدريجيا عن إدارة العملية الانتخابية بحيث تكون المسؤولية قد نُقلت إليها كاملةً بحلول عام 2016.
	63 - ولعكس الاتجاه الصعودي لمعدّلات ارتكاب الجرائم الكبرى في هايتي، أحث الحكومة على الاستمرار في العمل على تعزيز مؤسسات سيادة القانون في البلد وردع المسؤولين عن العنف وملاحقتهم. وصحيح أن آليات الرقابة والمساءلة المنصوص عليها في الدستور قد أنشئت، ولكن اضطلاعها بولاياتها قد عُطّل في عدد من الحالات بسبب الطعن في قرارات التعيين والمخالفات الإجرائية. ولإقامة مؤسسات قوية لسيادة القانون، بما في ذلك مؤسستا الشرطة والقضاء، يلزم تمكينها من العمل في استقلالية. ومن الأهمية بمكان أن تستمر الحكومة وشركاؤها الدوليون في بناء قدرات هذه المؤسسات وأن يتم القضاء على ثقافة الإفلات من العقاب المتفشية التي ما برحت تعيق التقدم في هايتي. وكذلك فإنني أشجع الجهات السياسية الفاعلة في البلد على اعتماد جدول أعمال تشريعي توافقي يتضمن سنّ التشريعات ذات الأولوية وتنقيح القوانين الرئيسية من أجل تعزيز سيادة القانون والتنمية الاجتماعية - الاقتصادية.
	64 - وإني أشعر بالقلق إزاء كثرة عدد الحالات التي تم فيها استبدال موظفين في مناصب رئيسية أو تم تقصير مدد خدمتهم. وقد كان هذا هو الحال، على سبيل الذكر لا الحصر، في إدارة المجلس الانتخابي والمجالس البلدية والجهاز القضائي والشرطة الوطنية، ما يثير شكوكا بشأن تسييس هذه المؤسسات. وتتسبب هذه الحالات، مقرونة بالتغييرات الكثيرة التي أجريت في تشكيل مجلس الوزراء خلال العام الماضي، في عرقلة جهود بناء القدرات التي تقوم بها البعثة والجهات المانحة الدولية. ومن الأمور الحيوية أيضا أن تفي الحكومة بالتزامها بتحرّي الشفافية والمساءلة عن طريق تحسين الإبلاغ عن استخدام الأموال العامة، بما في ذلك إبان حالة الطوارئ الأخيرة.
	65 - أما بصدد حالة حقوق الإنسان، فإنني ما زلت أشعر بالقلق إزاء ما يجري من عمليات إخلاء قسري من مخيمات المشردين داخليا، وإزاء استخدام الشرطة الوطنية للقوة المفرطة، ليس فقط في عمليات الإخلاء تلك، بل وخلال التظاهرات وفي إطار عملياتها لمكافحة الجريمة. وللأسف، لم تتمخض المتابعات التي قامت بها المفتشية العامة للشرطة الوطنية بخصوص هذه الحالات إلا عن قدر محدود من النتائج. وقد لاحظت أيضا ضعف إجراءات تعامل الشرطة والقضاء بوجه عام مع حالات العنف الجنسي والجنساني، فقد كانت السمة الغالبة على هذه الإجراءات عدم كفاية التحقيقات، وكثرة تسوية القضايا خارج المحاكم، إلى جانب معوّقات شتى تمنع الضحايا من المثول أمام قاضي تحقيق.
	66 - وما زال تعزيز الشرطة الوطنية يمثل شرطا أساسيا لانسحاب البعثة في نهاية المطاف من هايتي. وتعدّ الخطوات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لتخريج ما لا يقل عن 000 1 طالب في الدفعة الواحدة أمرا مشجعا ينبغي أن يستمر لبلوغ أهداف خطة تطوير الشرطة للفترة 2012-2016. وإني أدعو الحكومة إلى التصدّي لأولويات رئيسية أخرى مثل التوسّع في استقدام النساء ونشرهن، وتعزيز القدرات الإدارية لمؤسسة الشرطة وتعزيز قدراتها التخصّصية، وإضفاء مزيد من الصبغة الاحترافية على الضباط من ذوي الرتب المتوسطة والعليا، ونشر أفراد الشرطة في المناطق. وفي هذا السياق، أحث الحكومة والدول الأعضاء على الالتزام بتأمين توفر التمويل اللازم لتلبية متطلبات إيجاد قوة شرطة احترافية يمكن التعويل عليها ومساءلتها.
	67 - ويساورني القلق بوجه خاص إزاء عدم إحراز تقدم في بناء قدرات الجهاز القضائي في هايتي، مما يؤثر سلبا على نظام العدالة الجنائية برمّته. وإنني أشجع الجهات المعنية الوطنية والدولية على الدخول في حوار استراتيجي بهدف وضع خطة وطنية لتطوير نظام العدالة، على غرار خطة تطوير الشرطة الوطنية.
	68 - وختاما، أود أن أتوجّه بالشكر إلى ماريانو فيرنانديز، ممثلي الخاص المنتهية ولايته، على ما قدّمه من خدمات لدعم الاستقرار في هايتي. وأود أيضا أن أرحب بنايجل فيشر، الذي تقلّد حديثا منصب ممثلي الخاص بالنيابة، والذي تولّى المسؤولية عن البعثة خلال هذه الفترة الانتقالية الحاسمة. وبالإضافة إلى ذلك، أود أن أعرب عن خالص امتناني لمبعوثي الخاص ويليام ج. كلينتون، الذي انتهت ولايته في 31 كانون الثاني/يناير 2013، لما قام به من عمل وما أبان عنه من قيادة فريدة في حشد الدعم والموارد من أجل إنعاش هايتي بعد الزلزال. وإنني ممتن لنائبه، بول فارمر لاستمراره في إسداء المشورة لي في إطار دوره الجديد كمستشار خاص للطب المجتمعي والدروس المستفادة من هايتي. وأخيرا، أود أن أتوجّه بالشكر أيضا إلى الرجال والنساء العاملين في البعثة، والبلدان المساهمة بالقوات، والبلدان المساهمة بوحدات الشرطة، وفريق الأمم المتحدة القطري، والجهات الشريكة لكل هؤلاء، على استمرار تفانيهم وعلى التزامهم المتواصل بدعم الاستقرار والتنمية في هايتي.
	المرفق
	خطة تركيز أنشطة بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي للفترة 2013-2016
	نطاق خطة تركيز أنشطة البعثة على أساس الأوضاع القائمة
	1 - يُتوخى في خطة تركيز أنشطة بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي تركيز الأنشطة على مجموعة أساسية من المهام الموكلة إليها يكون من الممكن إنجازها ضمن إطار زمني معقول (حتى نهاية عام 2016 وفقا للتصوّر المعتمد لأغراض التخطيط). وستخفّض البعثة تدريجيا من كثافة مشاركتها في المجالات التي تكون فيها الجهات الفاعلة الدولية الأخرى في وضع أفضل يجعلها أقدر على تحقيق النتائج، و/أو المجالات التي يلزم فيها اعتماد منظورات طويلة الأجل لبناء المؤسسات تتجاوز الفترة المتوقعة لبقاء البعثة، و/أو المجالات الخارجة عن نطاق المهام الأساسية المحددة أدناه. وستواصل البعثة كذلك عملية دمج ركائزها الفنية والأمنية والمتصلة بالدعم. وبفضل خطة التركيز، ستتمكن البعثة من العمل بمزيد من الكفاءة وفعالية الكلفة؛ ذلك أن الخطة ستمكّنها من تركيز مهامها وتحقيق أكبر تأثير ممكن بموارد أقل. ومع أن المجالات الوارد بيانها أدناه لا تشكل قائمة جامعة للأنشطة الموكلة إلى البعثة، فإنها تمثل أكثر جوانب ولاية البعثة أهميةً لتحقيق الاستقرار الدائم. غير أنه لا يمكن التعامل مع أحد هذه الجوانب بمعزل عن البقية.
	المخاطر والتحديات
	2 - يتعيّن النظر إلى دور البعثة في تحقيق الاستقرار في هايتي، وإلى عملية تركيز أنشطتها، ومن ثم انسحابها من البلد، ضمن السياق الأعمّ للتدابير التي ينبغي لحكومة هايتي وشركائها الدوليين اتخاذها. ولا شك أن إسهامات البعثة في تحقيق الاستقرار في هايتي - ومن أهمها توفير الأمن وبناء المؤسسات وبناء القدرات في مجالات سيادة القانون وحقوق الإنسان والحكم الديمقراطي وشرعية الدولة، إلى جانب أدوارها في المجال السياسي/مجال المساعي الحميدة - تعدّ ضرورية، ولكنها لا تكفي بأي حال من الأحوال لتحقيق الاستقرار الدائم.
	3 - وفي سياق هايتي تحديدا، لا يمثل إحلال الأمن وتوفير مؤسسات سيادة القانون المؤدية لوظائفها وتحقيق الحكم الديمقراطي المتطلبات الوحيدة لتحقيق الاستقرار، فهذا يستلزم أيضا إرساء ثقافة سياسية تساعد على بناء التوافق على الأولويات الحاسمة، كما يستلزم وجود مؤسسات ديمقراطية تمثل الشعب وتعمل لصالحه بفعالية. وعلاوة على ذلك، يستلزم تحقيق الاستقرار في هايتي نموا اقتصاديا وتنمية يقومان على الإدماج الاجتماعي وزيادة فرص العمل، وعلى التدابير الحازمة للحد من الفقر، بما في ذلك توفير حلول دائمة للمشرّدين الهايتيين. وفي حين تسهم البعثة في تهيئة الساحة للاستثمار والنمو، يلزم أيضا القيام بإصلاحات وجهود إنمائية مكمّلة وبعيدة المدى، وهذا يشمل أمورا شتى منها التصدّي لمسألة حقوق الملكية وإجراء إصلاحات في إدارة المال العام (بما في ذلك تحصيل الإيرادات وعمليات المشتريات والمناقصات العامة).
	4 - وسيظل من اللازم لبلوغ هذه الأهداف أن يكون هناك التزام أكبر بالعمل لصالح البلد بأسره من جانب النخب السياسية والاقتصادية في هايتي، وأن تكون هناك كذلك شراكة طويلة الأجل بين المجتمع الدولي وهايتي. وتتجسّد هذه الشراكة في الإطار الاستراتيجي المتكامل للفترة 2013-2016 الذي أُعدّ بجهد مشترك بين أسرة الأمم المتحدة وحكومة البلد. ويحدّد هذا الإطار الأهداف المشتركة الشاملة على صعيد التنمية الطويلة الأجل في هايتي، بما في ذلك في المجالات التي ستركز فيها البعثة جهودها خلال مرحلة تركيز أنشطتها. وبناء على ذلك، فإن العملية المقرّرة لتركيز أنشطة البعثة، والمعروضة أدناه، تتوقف على إجراءات ملموسة تتخذها الحكومة.
	التنسيق مع الشركاء الدوليين
	5 - يُتوخّى في عملية تركيز أنشطة البعثة نقل المهام تدريجيا إلى السلطات الوطنية، على أن تقدم البعثة أيضا المساعدة إلى الشركاء الدوليين، سواء الشركاء من داخل أسرة الأمم المتحدة أو الأطراف في شراكات أخرى ثنائية أو متعددة الأطراف. وخلال السنة المقبلة، ستجري البعثة مناقشات مع الحكومة وشركائها الدوليين، ولا سيما فريق الأمم المتحدة القطري، بهدف التوصل إلى اتفاق على التعهّدات المتبادلة التي يلزم قطعها كي تدخل البعثة مرحلتها الانتقالية، بما في ذلك وضع استراتيجية لتعبئة الموارد لمساعدة شركاء الأمم المتحدة على سدّ النقص في الموارد.
	الأهداف الرئيسية
	تطوير الشرطة

	6 - سينصبّ تركيز الدعم الذي تقدمه البعثة لتعزيز قدرات الشرطة الوطنية على أربعة مجالات رئيسية، هي:
	(أ) استقدام وتدريب طلاب جدد للالتحاق بجهاز الشرطة، وتعزيز قدرات ضباط الشرطة من الرتب المتوسطة والعليا؛
	(ب) تعزيز القدرات الإدارية للشرطة الوطنية (في مجالات إدارة الموارد البشرية والميزانية والمشتريات على سبيل المثال)؛
	(ج) تعزيز القدرات التخصصية (بما في ذلك في مجالات السجون والإصلاحيات، والخفارة المجتمعية، والسيطرة على الحشود، والتحقيقات الجنائية، والمرور، والتعامل مع حالات العنف الجنسي والجنساني، وحقوق الإنسان، وإدارة الحدود)؛
	(د) توسيع نطاق التغطية الجغرافية للشرطة الوطنية من خلال التوسّع في نشر عناصر الشرطة في المناطق.
	7 - وسيعدّل عنصر الشرطة دوره ومشاركته في الأنشطة التنفيذية بحيث ينصب التركيز على التدريب وبناء المؤسسات والقدرات، تمشيا مع خطة تطوير الشرطة الوطنية للفترة 2012-2016. وهذا سيتطلب اختيار أفراد أفضل تأهيلا للعمل في عنصر الشرطة، من أفراد شرطة الأمم المتحدة والموظفين المدنيين، عبر سبل منها تقديم الدول الأعضاء أفرقة متخصصة يمكنها تقديم المساعدة في مجالات العمل الشرطي الرئيسية، إلى جانب بناء شراكات أطول أجلا مع الشرطة الوطنية بحيث تظل قائمة بعد انتهاء البعثة.
	8 - ومن النقاط المرجعية الرئيسية التي ترتكز إليها جهود البعثة لتركيز أنشطتها في مجال تطوير الشرطة الوطنية ما يلي:
	(أ) أن يُعيّن ما لا يقل عن 000 1 ضابط إضافي في السنة من أجل بلوغ القوام الأدنى البالغ 000 15 ضابط بحلول نهاية عام 2016؛
	(ب) أن تتوافر كلية شرطة عاملة لتخريج الضباط، إضافة إلى أكاديمية شرطة مستقلة لتدريب الضباط من الرتب المتوسطة والعليا؛
	(ج) أن يوجد، بحلول عام 2016، ما لا يقل عن ثلث قوام الشرطة الوطنية في المناطق الواقعة خارج منطقة بور - أو - برانس الحضرية الكبرى، وتوجد قدرات للسيطرة على الحشود في جميع المناطق تكون معزّزة وذات صبغة احترافية ومجهزة بوسائل التنقّل؛
	(د) أن تكون الشرطة قادرة على إدارة نفسها بفعالية (بما في ذلك تأدية مهام شؤون الأفراد والشؤون المالية واللوجستيات وإدارة الأصول والمشتريات) دون مساعدة من البعثة أو الجهات المانحة؛
	(هـ) أن تكون القدرات التخصصية الأساسية قد طُوّرت (بما في ذلك التحقيقات الجنائية والقدرات التنفيذية ومهام حرس الحدود وخفر السواحل وأعمال السجون والإصلاحيات)؛
	(و) أن تزيد حصة ميزانية الدولة المخصصة للشرطة الوطنية، كما هو منصوص عليه في خطة تطوير هذه الشرطة.
	بناء القدرات الانتخابية

	9 - تعتزم البعثة العمل تدريجيا خلال الدورات الانتخابية المقبلة على تعزيز قدرات الهيئة الانتخابية الهايتية حتى تتمكن من النهوض بكامل المسؤولية عن عملية تنظيم وإجراء الانتخابات وتمسك بزمامها تماما. وهذا سيتيح المجال للبعثة للنظر في التقليص التدريجي لما تقدمه من مساعدة تقنية، ولما تقدمه من دعم للعمليات الأمنية واللوجستية. ويتمثل الهدف الذي تنشد البعثة تحقيقه في مجال الدعم الانتخابي في تهيئة الظروف المساعدة على العدول عن تقديم المساعدة الانتخابية عقب إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في عام 2015.
	10 - ولتحقيق هذا الهدف بفعالية، يلزم إقامة نظام انتخابي مستدام يكون اعتماده على الدعم الدولي أقل بكثير. ويُتوخّى تحقيق عدد من النقاط المرجعية الهامة من أجل تسليم المهام بنجاح. وتشمل هذه النقاط:
	(أ) الالتزام بالمواعيد المحددة في الدستور لإجراء الانتخابات؛
	(ب) إنشاء المجلس الانتخابي الدائم من خلال عملية تتسم بالمصداقية والشفافية وكفالة أدائه لوظيفته في استقلالية وشفافية دون أي تدخّل؛
	(ج) زيادة مشاركة الدولة في تمويل العمليات الانتخابية؛
	(د) تولّي السلطات الهايتية تدريجيا المسؤولية الكاملة عن العمليات اللوجستية المتعلقة بالانتخابات؛
	(هـ) تولّي السلطات الهايتية تدريجيا المسؤولية الكاملة عن أمن الانتخابات.
	سيادة القانون وحقوق الإنسان

	11 - سينصبّ تركيز الجهود التي تبذلها البعثة في مجالي سيادة القانون وحقوق الإنسان على ثلاثة جوانب بالغة الأهمية لإرساء ثقافة قوامها سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان:
	(أ) إنشاء أو تعزيز آليات أساسية عاملة تكفل المساءلة والرقابة (بما في ذلك المجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الأعلى للحسابات والمنازعات الإدارية، ومكتب أمين المظالم، والمفتشية العامة للشرطة الوطنية، ووحدة مكافحة الفساد)؛
	(ب) تقديم المساعدة للهياكل الحكومية في المجالات الرئيسية (مثل حقوق الإنسان وإدارة السجون وإدارة الحدود وكلية القضاة)؛
	(ج) إجراء الإصلاحات التشريعية المحورية.
	12 - وتشمل النقاط المرجعية الرئيسية لتركيز البعثة لأنشطتها في مجال سيادة القانون ما يلي:
	(أ) إدخال المجلس الأعلى للقضاء طور التشغيل (بأن يتولّى اعتماد اللوائح الداخلية وتطبيقها؛ وأن تُرصد له ميزانية من خزانة الدولة بما يمكّنه من تأدية مهامه كاملة؛ وأن يتولّى مسؤولية اتخاذ القرارات والتدابير الرامية إلى تعزيز استقلالية الجهاز القضائي واحترافيته وكفاءته؛ وأن يتمكّن من زيادة عدد النساء في السلك القضائي)؛
	(ب) زيادة قدرة المجلس الأعلى للحسابات والمنازعات الإدارية على التعامل مع زيادة عبء القضايا؛
	(ج) تفعيل مكتب أمين المظالم وتوفير التمويل الكافي له من ميزانية الدولة؛
	(د) الانتهاء من فرز جميع ضباط الشرطة الوطنية؛
	(هـ) إدخال المفتشية العامة للشرطة الوطنية طور التشغيل الكامل بحيث تكون قادرة على التعامل مع الحالات الداخلية لسوء سلوك ضباط الشرطة وللجرائم المرتكبة على أيديهم؛
	(و) إحراز وحدة مكافحة الفساد تقدّما قابلا للقياس في التعامل مع عبء القضايا الملقى على عاتقها؛
	(ز) اعتماد الصيغة المنقحة للقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية ومن ثم تطبيقهما.
	المسائل الرئيسية في مجال الحكم

	13 - سينصبّ تركيز الأنشطة التي تقوم بها البعثة في مجال الحكم على تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على الصعيدين المركزي والمحلي من خلال:
	(أ) المساعدة على بناء توافق بين السلطة التنفيذية والبرلمان بخصوص صيغة تمثل الحد الأدنى لميثاق سياسي لإجراء الانتخابات واعتماد جدول أعمال تشريعي يشمل القوانين ذات الأولوية، مع الاستفادة من التعاون مع الأحزاب السياسية والقطاع الخاص والمجتمع المدني؛
	(ب) تعزيز قدرة المؤسسات المحلية على تأدية مهام الإدارة الحكومية الأساسية، مع التركيز على إدارة المال العام وتقديم الخدمات؛
	(ج) تقديم الدعم للإصلاحات السياساتية الرئيسية.
	14 - وستعمل البعثة على بناء قدرات مسؤولي الإدارات المحلية والبلدية والموظفين الإداريين الرئيسيين في دوائر الاختصاص المحدّدة لضمان تطبيق الإجراءات الإدارية والمالية الأساسية. ومع زيادة القدرات الإدارية للسلطات المحلية، ستسحب البعثة دعمها تدريجيا.
	15 - ومن النقاط المرجعية الرئيسية لتركيز البعثة لأنشطتها دعما للحكم الديمقراطي ما يلي:
	(أ) إحراز تقدم في الحوار بين الجهات الفاعلة الوطنية الرئيسية بشأن الأولويات التي تعزز الحريات الديمقراطية وإصلاح المؤسسات؛
	(ب) تطبيق السلطات البلدية وسلطات المقاطعات للإجراءات الإدارية والمالية الأساسية؛
	(ج) إحراز تقدّم في عملية الإصلاح الدستوري.
	الخلاصة
	16 - بتركيز أنشطة البعثة خلال السنوات الثلاث إلى الأربع التالية على الأهداف الأساسية المبينة أعلاه، إلى جانب الدمج الجغرافي المستمر، سيُتاح المجال لمواصلة الخفض التدريجي لقوام البعثة من الأفراد النظاميين والمدنيين.
	17 - وإذا ما تحققت الافتراضات المتمثلة في بقاء الحالة الأمنية إجمالا ضمن نطاقها الحالي، وإنجاز تدريب الشرطة الوطنية ونشرها في المناطق وفقا لخطة تطوير الشرطة، وتحسُّن قدرة الدولة على إجراء الترتيبات اللوجستية للانتخابات وعلى تأمين الانتخابات، سيتسنى خفض قوام البعثة من الأفراد النظاميين بحوالي 30 في المائة قبل الانتخابات الرئاسية المقرّر إجراؤها في عام 2015.
	18 - ونتيجة لهذه التخفيضات، ستعتمد البعثة توجّها أمنيا أكثر تركيزا وانتقائية، بحيث تدعم الأنشطة التنفيذية التي تقوم بها الشرطة الوطنية وينصبّ تركيزها على الحرج من المناطق الجغرافية والحاسم من المهام. ولتلبية متطلبات إعادة التنظيم الجغرافي على هذا النحو، سيلزم توفير وسائل تنقّل تتسم بالكفاءة والكلفة الميسورة والمرونة.

