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  االستقرار يف هاييتتقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة لتحقيق     
    

  مقدمة  - أوال   

، والية بعثة األمم املتحدة لتحقيـق  )٢٠١٥( ٢٢٤٣مدد جملس األمن، مبوجب قراره   - ١
، وطلــب إيلَّ أن أقــدم إىل الــس ٢٠١٦تشــرين األول/أكتــوبر  ١٥االســتقرار يف هــاييت حــىت 

عن تنفيذ والية البعثة كل ستة أشهر، وقبل تـاريخ انتـهاء هـذه الواليـة خبمسـة وأربعـني        تقريراً
يوماً علـى األقـل. ويغطـي هـذا التقريـر التطـورات الرئيسـية الـيت جـرت يف الفتـرة املمتـدة منـذ             

آذار/مــــارس  ١) حــــىت S/2015/667( ٢٠١٥آب/أغســــطس  ٣١صــــدور تقريــــري املــــؤرخ  
، ويعرض بإمجال األنشطة اليت اضطلعت ا البعثة وفق واليتها مبوجب قرارات جملـس  ٢٠١٦

ــن ذات الصــلة، وآخرهــا القــرار     وتــرد يف املرفــق األول ــذا التقريــر     .)٢٠١٥( ٢٢٤٣األم
  .تعزيز أنشطة البعثةمعلومات محدثة عن خطة 

    
  التطورات السياسية  - ثانيا   

لقــد هــيمن علــى الفتــرة املشــمولة بــالتقرير الغمــوض السياســي الــذي جنــم عــن إجــراء    - ٢
ــة، ولشــغل     ــة للرئاس ــات عام ــواب، و    ٢٠انتخاب ــس الن ــدا يف جمل ــس   ١١٩مقع ــدا يف جمل مقع

للمقاطعات البلدية. وعقب إجـراء  جملسا ومجعية عامة  ٥٧٠إدارة بلدية، و  ١٤٠الشيوخ، و 
 تشـرين األول/  ٢٥آب/أغسـطس، أُجريـت يف    ٩اجلولة األوىل مـن االنتخابـات التشـريعية يف    

أكتوبر اجلولة األوىل من االنتخابات الرئاسية واجلولة الثانية من االنتخابـات التشـريعية وجولـة    
يت كـان مـن املقـرر إجراؤهـا يف     واحدة من االنتخابات البلدية. ولكن جولة التصويت الثالثة الـ 

  كانون األول/ديسمرب قد أرجئت مرارا، ومل يبت يف موعد إجرائها بعد. ٢٧
تشــرين األول/أكتــوبر، نفــذ    ٢٥ويف إطــار التحضــري لالنتخابــات الــيت أُجريــت يف       - ٣

 الس االنتخايب املؤقت سلسلة من التدابري التصـحيحية الراميـة إىل معاجلـة الـدروس املسـتفادة     
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ــذي أُجــرى يف    ــس     ٩مــن التصــويت ال ــرر ال ــة، ق ــدابري التقني آب/أغســطس. وإضــافة إىل الت
االنتخايب املؤقت إسقاط أهليـة املرشـحني الـذين ادعـى أـم كـانوا متـورطني يف أعمـال عنـف          
واضــطرابات، وتنظــيم إعــادة للتصــويت يف مجيــع الــدوائر الــيت يقــل فيهــا كشــوف األصــوات    

ــن   ــدت ع ــة. ويف يف املا ٧٠أُعي ــت إرجــاء      ٢٨ئ ــس االنتخــايب املؤق ــن ال أيلول/ســبتمرب، أعل
 تشـرين األول/  ٢٥االنتخابات احمللية، ابتداء من اجلولة الثانية اليت كان من املقرر إجراؤهـا يف  

  أكتوبر حىت اجلولة االنتخابية األخرية.
، حيـث أُبلـغ   تشرين األول/أكتوبر، أجريت االنتخابات يف بيئة هادئة عموما ٢٥ويف   - ٤

يف املائـة مـن النـاخبني بأصـوام ووقـوع حـوادث طفيفـة. وشـارك          ٢٦,٦عن إدالء ما نسـبته  
 ٧ ٠٠٠يف التشريعية ومـا يزيـد علـى     ١٩٦مرشحا يف االنتخابات الرئاسية و  ٥٢جمموعه  ما

ــديات    ــى مســتوى البل ــى الصــعيد     ٤٣ ٢٩٧وإضــافة إىل نشــر   .مرشــح عل ــدا عل ــا معتم مراقب
بطاقة ملراقيب االقتراع مـن األحـزاب لرصـد األنشـطة االنتخابيـة       ٩١٧ ٠٦٨ أصدرت ،الوطين

ــالغ عــددها    ــراع الب ــيمني   ١٣ ٧٢٥يف مراكــز االقت ــد. وأدى ال عضــوا مــن   ١٤مركــزا يف البل
. ١١٩عضوا مـن أعضـاء جملـس النـواب البـالغ عـددهم        ٩٢أعضاء جملس الشيوخ العشرين و 

هـــا االحتــاد األورويب ومنظمـــة الـــدول األمريكيـــة،  والحظــت بعثـــات املراقبـــة الدوليــة، مبـــا في  
حتسينات تقنية هامة مقارنة باجلولة األوىل. ومع ذلك، فقد أخذت يف الظهور بعيـد التصـويت   

ضــد مســؤولني عــن    ةادعــاءات الحقــ أدت ادعــاءات بانتشــار الغــش علــى نطــاق واســع. و     
الوطنيـة مـن أجـل التحقـق      صدور طلبات من مرشحي املعارضة وأفرقة املراقبـة إىل  االنتخابات

  من األصوات.  
ــى التمــاس قدمتــه جمموعــة مــن مرشــحي املعارضــة للرئاســة، أعلــن الــس           - ٥ وردا عل

شــكوى  ١٦٢تشـرين الثـاين/نوفمرب، تعـيني جلنـة خاصـة السـتعراض        ٢االنتخـايب املؤقـت، يف   
 ١١٦ن تشـرين األول/أكتـوبر. ورأت اللجنـة اخلاصـة أ     ٢٥التصـويت الـذي جـرى يف    تتعلق ب

أدى إىل  ، ممــا٤٣مــن الشــكاوى املقدمــة غــري مقبولــة ونظــرت يف الشــكاوى املتبقيــة وعــددها  
  تشرين الثاين/نوفمرب. ٥تأخر نشر النتائج األولية حىت 

وقــد وضــعت النتــائج النهائيــة للجولــة األوىل لالنتخابــات الرئاســية جوفينيــل مــوئيس     - ٦
يف املائـة) يليـه    ٣٢,٨١صـوتا (  ٥١١ ٩٩٢كاليه) يف املرتبة األوىل بعـدد   (احلزب اهلاييت تيت

صـوتا   ٣٩٤ ٣٩٠جود سيليستان (الرابطة البديلة من أجـل التقـدم والتحـرر يف هـاييت) بعـدد      
يف املائــة). واحتــل املرتبــة الثالثــة جــان شــارل مــوئيس (حــزب بــيت ديســالني) حيــث   ٢٥,٢٧(

املائــة)، وجــاءت مــاريز نارســيس (حــزب فــامني  يف ١٤,٢٧صــوتا ( ٢٢٢ ٦٤٦حصــل علــى 
  يف املائة).   ٧,٠٥صوتا ( ١١٠ ٠٤٩الفاالس) يف املرتبة الرابعة حبصوهلا على 
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ورغـــم اســـتمرار االحتجاجـــات الصـــاخبة مـــن جانـــب جمموعـــة مرشـــحي املعارضـــة    - ٧
ة سيليستان، مل يقدم طعنا سوى مرشـحني. وكشـفت عمليـ    جود الرئاسيني الثمانية، مبن فيهم

كشــفا مــن    ٢٦البــت يف الشــكاوى عــن بعــض املخالفــات ممــا أدى إىل التوصــية باســتبعاد        
كشوف األصوات، وعن إلغاء األصوات للمرشحني الذي حصـلوا علـى أعلـى األصـوات مـن      

  املتبقية. ٥٢كشوف األصوات الـ 
نيـة  تشـرين الثـاين/نوفمرب وتأكـد إجـراء اجلولـة الثا      ٢٤وقد نشرت النتائج النهائيـة يف    - ٨

تشــرين الثــاين/نوفمرب، أصــدرت جمموعــة مرشــحي      ٢٩بــني املرشــحني األعلــى مرتبــة. ويف    
املعارضة الثمانية بيانا صحفيا ذكرت فيه أنه ال ميكن إجراء انتخابات دميقراطيـة شـفافة وحـرة    

قاطعة اجلولـة الثانيـة. ويف تلـك    مبمحلة سيليستان وأدت إىل قيام يف ظل والية الرئيس مارتيلي، 
ــدرجييا لتشــمل أيضــا، فضــال عــن        امل ــة ت ــة االنتخابي ــى العملي ــدت االعتراضــات عل ــة، تزاي رحل

  املعارضة، قطاعات هامة من اتمع.
ــيم    ٢٢ويف   - ٩ ــة مســــتقلة لتقيــ ــرئيس مــــارتيلي جلنــ كــــانون األول/ديســــمرب، أنشــــأ الــ

دم يف االنتخابات، كلفت مبراجعة إجراءات االنتخابـات الرئاسـية. وتضـمن تقريـر اللجنـة املقـ      
ــاير توصـــيات، والحظـــت أن االنتخابـــات الـــيت أُجريـــت يف    ٣ تشـــرين  ٢٥كـــانون الثاين/ينـ

األول/أكتــوبر قــد شــابتها خمالفــات اســتفاد منــها عــدة مرشــحني. كمــا خلــص التقريــر إىل أن   
الــس االنتخــايب املؤقــت قــد فقــد مصــداقيته. ومشلــت التوصــيات التقنيــة، الــيت نفــذها الــس  

ت بعد ذلك، تدابري ترمـي إىل حتسـني الشـفافية. ويف غضـون ذلـك، قـام الـس        االنتخايب املؤق
كـانون األول/ديسـمرب، بإرجـاء اجلولـة االنتخابيـة الثالثـة الـيت كـان          ٢١االنتخايب املؤقـت، يف  
ــا يف   ــررا إجراؤهـ ــد       ٢٧مقـ ــد جديـ ــاف موعـ ــة املطـ ــدد يف ايـ ــمرب. وحـ ــانون األول/ديسـ كـ

  .٢٠١٦ /ينايركانون الثاين ٢٤لالنتخابات يف 
ــريعية النهائيـــة يف    - ١٠ ــائج التشـ ــانون األول/ديســـمرب ١٨وأعلنـــت النتـ ــاز ٢٠١٥ كـ . وفـ
حزبا سياسيا مبقاعد يف الربملان. ويف حني أن حزب الـرئيس مـارتيلي املنتهيـة     ١٨يزيد على  ما

واليتــه، وحــزب تيــت كــايل اهلــاييت قــد فــازا بــأكرب عــدد مــن املقاعــد، ولكنــه أقــل بكــثري مــن   
صول على األغلبية يف أي من السني. وأحرز نتائج جيدة أيضا حـزب احلقيقـة السياسـي،    احل

ــاز بعــدد كــبري مــن املقاعــد يف         ــه غارســيا بريفــال، حيــث ف ــرئيس الســابق ريني وهــو حــزب ال
تنتخــــب أي امــــرأة يف أي مــــن الســــني، علــــى الــــرغم مــــن وجــــود   الســــني. ومل كــــال
يف املائـة. وأدى النـواب املنتخبـون حـديثا      ٣٠ها دستوري يقضي بتخصيص حصة نسبت شرط

كـانون الثاين/ينـاير، مث أدى أعضـاء جملـس الشـيوخ املنتخبـون حـديثا الـيمني يف          ١٠اليمني يف 
ــاير. وانتخــب كــال الســني قيادتيهمــا، حيــث انتخــب شــولزر شانســي      ١١ كــانون الثاين/ين
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 نيالربملـــانيمجيــع  يوخ. وأدى رئيســا لــس النــواب وجوســلريمي بــريفري رئيســا لــس الشــ        
   اليمني الدستورية، يف خضم نقد من األحزاب السياسية املعارضة.نياملنتخب

أُرجئـت حـىت   كانـت قـد   كانون الثاين/يناير، قبل يومني من االنتخابات الـيت   ٢٢ويف   - ١١
غـري   كانون الثاين/يناير، أوقـف الـس االنتخـايب املؤقـت اإلجـراءات االنتخابيـة إىل أجـل        ٢٤

ــة      ــق االنتخابيـ ــد املرافـ ــات ضـ ــدد اهلجمـ ــد عـ ــة، عقـــب تزايـ ــواغل األمنيـ ــة الشـ ــمى، حبجـ مسـ
والتهديــدات املوجهــة ضــد مــوظفي االنتخابــات. وبعــد التأجيــل، اســتقال أربعــة مستشــارين     

الس االنتخايب املؤقت، مبن فيهم رئيس الس بيري لويس أوبونت، حيث مل يبـق  من آخرين 
مــن أصــل تســعة، ممــا جعــل الــس غــري فعــال. كمــا جعــل اإلرجــاء   ســوى ثالثــة مستشــارين 

 شـباط/  ٧املستحيل انتخاب رئيس الدولة اجلديد قبل اية الواليـة الدسـتورية، املقـررة يف     من
  .٢٠١٦فرباير 

وتلــت ذلــك فتــرة حــوار بــني خمتلــف أصــحاب املصــلحة، توجــت بتوقيــع اتفــاق بــني     - ١٢
ــارتيلي ورئيســي الســني   ــرئيس م ــرئيس    ٥ التشــريعيني يف ال ــن االتفــاق ال شــباط/فرباير. ومكّ

شــباط/فرباير علــى النحــو املقــرر يف الدســتور، ودعــا اجلمعيــة  ٧مــارتيلي مــن تــرك املنصــب يف 
يومـا؛   ١٢٠الوطنية إىل القيام، يف تصويت غري مباشر، بانتخاب رئيس مؤقت ملدة ال تتجاوز 

وزراء وجملـس وزراء جديـدين، وينشـط الـس     على أن يعني الرئيس املؤقت بعد ذلك رئـيس  
ــة املقــرر إجراؤهــا يف      ــة الثالث ــة االنتخابي ــت ويســتكمل اجلول نيســان/أبريل  ٢٤االنتخــايب املؤق

  .٢٠١٦أيار/مايو  ١٤حىت يتسىن تنصيب رئيس جديد للجمهورية يف  ٢٠١٦
عيــة  شــباط/فرباير، انتخبــت اجلمعيــة الوطنيــة رئــيس جملــس الشــيوخ واجلم       ١٤ويف   - ١٣

صــوتا برملانيــا  ٧٧الوطنيــة جوســلريمي بريفــار رئيســا مؤقتــا للجمهوريــة، حيــث حصــل علــى  
صـوتا حصـل عليهـا إدغـار لـبالن الـرئيس السـابق لـس الشـيوخ، يف جـولتني مـن             ٣٤مقابل 

شـباط/فرباير، نصـب    ٢٧التصويت. ونظم يف اليوم التايل حفل رمسـي يف القصـر الـوطين. ويف    
  كرئيس وزراء معني.فريتز ألفونس جان 

قيــادة تنظــيم االنتخابــات املؤقــت وطــوال العمليــة االنتخابيــة، تــوىل الــس االنتخــايب    - ١٤
وإدارا، مع القيام تدرجييا بتحسني اجلوانب التشـغيلية والتقنيـة بنـاء علـى الـدروس املسـتفادة.       

اريع وبعثــة األمــم وقـدم برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ومكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املشــ 
املتحدة وشركاء دوليون آخرون الدعم التقين واللوجسيت يف مجلة أمور، منـها حتسـني تـدريب    
ــة األصــوات وتوســيع نطــاق محــالت       ــات علــى مســائل مشلــت مركــز جدول مــوظفي االنتخاب
التوعية وتنظيم أنشطة التثقيف املدين، وإنتاج مواد مرجعيـة للشـرطة الوطنيـة ومـوظفي مراكـز      
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تراع والقضـاة بشـأن االنتـهاكات االنتخابيـة. كمـا قـدمت املسـاعدة إىل الـس االنتخـايب          االق
  لضمان تسليم املواد االنتخابية واستردادها يف الوقت املناسب.املؤقت 

ووفرت حكومـة هـاييت النصـيب األكـرب مـن االحتياجـات املاليـة لتنظـيم االنتخابـات.            - ١٥
يف املائـة مـن املبلـغ الـذي حشـد       ٣٦أي  -دوالر تقريبـا  مليون  ٢٣فمن خالل اإلسهام مببلغ 

ــالغ  ــزال احلكومــة هــي أكــرب اجلهــات املاحنــة لصــندوق التربعــات       ٦٤والب ــون دوالر، ال ت ملي
ــغ        ــا خصصــت مبل ــائي. كم ــامج اإلمن ــديره الربن ــذي ي ــة املشــترك ال ــني دوالر  ٣االنتخابي مالي

ــرت أمــوال للتكــاليف     ــة، ووف ــة، يف كــل جول التشــغيلية للمجلــس االنتخــايب.  للشــرطة الوطني
ماليــني  ٩وســيؤدي إرجــاء اجلولــة األخــرية مــن االنتخابــات إىل تكــاليف إضــافية تقــدر مببلــغ   

ــب خــدمات        ــائي ومكت ــامج اإلمن ــن خــالل الربن ــدم م ــدعم التشــغيلي واللوجســيت املق دوالر لل
  املشاريع، حبسب القرارات اليت سيتخذها جملس انتخايب جديد.

    
  التطورات األمنية  - ثالثا   

ال تزال البيئة األمنية متأثرة بالعملية االنتخابية. ويف حني أن االنتخابات الـيت أجريـت     - ١٦
تشرين األول/أكتوبر قد كانـت سـلمية نسـبيا، فقـد شـهدت الفتـرة املشـمولة بـالتقرير          ٢٥يف 

فس زيادة يف االحتجاجـات، بعضـها مصـحوب بـالعنف. وبصـفة عامـة، فقـد ظـل اإلجـرام بـن          
فتريت اإلبـالغ املشـمولتني يف تقريـري السـابقني، مبـا يف ذلـك يف       اليت كان عليها يف املستويات 

  .٢٠١٥املقاطعات اليت انسحبت القوات العسكرية منها يف عام 
تشــرين األول/أكتــوبر مقارنــة     ٢٥وأبلــغ عــن عــدد أقــل مــن احلــوادث األمنيــة يف         - ١٧

متصـال باالنتخابـات، حيـث اسـتهدفت مراكـز      حادثا  ٣٣وقع آب/أغسطس؛ و ٩بانتخابات 
 تشـرين األول/  ٢٥، يف تصويت تتركز بصورة رئيسية يف اجلنوب الشرقي والشمال واجلنوب

آب/أغسطس أبلغ عنـها علـى    ٩من احلوادث املتصلة باالنتخابات يف  ٢٠٢أكتوبر، مقارنة بـ 
يف املائة يف انتخابـات   ١٣الصعيد الوطين. واخنفضت نسبة إغالق مراكز التصويت اليت بلغت 

تشــرين  ٢٥يف املائــة النتخابــات  ٢آب/أغســطس، عقــب مســائل ذات صــلة بــاألمن، إىل    ٩
حـاالت   ٧األول/أكتوبر. ومل يبلغ عن وقوع أي إصابات، يف حني أنـه أبلـغ عـن مـا جمموعـه      

آب/أغســـطس. وقـــد وفـــر األمـــن لالنتخابـــات الـــيت أُجريـــت يف   ٩وفـــاة تتصـــل بانتخابـــات 
األول/أكتوبر أساسا الشرطة اهلايتية الوطنية املوجودة يف مجيـع املقاطعـات العشـر،     تشرين ٢٥

 آب/ ٩يف املائـة مقارنـة بانتخابـات     ١٠زيادة قدرها ومثّل ذلك  .فردا ٧ ٣٨٧حيث نشرت 
أغسطس. وأتاحت زيادة نشر القوات زيادة إبراز وجود الشـرطة ودورهـا الوقـائي، ممـا أسـفر      

) مقارنــة باجلولــة ٢٤٨تشــرين األول/أكتــوبر ( ٢٥ن االعتقــاالت يف عــن عــدد أكــرب نســبيا مــ
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ــدعم       ١٣٢الســابقة ( ــرتني ل ــة م ــة للبعث ــوات العســكرية التابع ــوات الشــرطة والق ــت ق ). ودعي
  الشرطة الوطنية.

 شــباط/ ٥وأُبلــغ عــن ذروة يف العنــف يف األيــام احمليطــة بتوقيــع االتفــاق السياســي يف     - ١٨
موعـة مـن األفـراد املسـلحني املـرتبطني بـالقوات املسـلحة السـابقة يف         فرباير. وبعد أن طافت جم

شباط/فرباير، قتـل رجـل واحـد يرتـدي زيـا عسـكريا يف مواجهـة         ٥يف  نسابر -أو  -بورت 
شباط/فرباير، أبلـغ عـن عـدة هجمـات يف املقاطعـة الغربيـة علـى منطقـة          ٦مع املتظاهرين. ويف 

كز للشرطة يف أركاهـاي، وعلـى حافلـة وفـرعني     برانس، ومر - أو -سوق رئيسية يف بورت 
شباط/فرباير، اندلعت مواجهات مسلحة بني عصـابات متنافسـة    ٧مصرفيني يف كاباري. ويف 

بــرانس  - أو - يف ســييت ســوالي (املقاطعــة الغربيــة)، وأُبلــغ عــن مظــاهرات عنيفــة يف بــورت  
ن أفـراد مـن العنصـر العسـكري     (املقاطعة الغربية) عقب اختتام دورة اجلمعية الوطنية. وقد متك

والشرطة التابعني للبعثة، كانوا قد نقلوا اسـتباقيا إىل العاصـمة مـن منـاطق أخـرى لتـوفري قـدرة        
ردع إضافية مرئيـة للشـرطة الوطنيـة، مـن السـيطرة علـى االحتجاجـات. ومت انتخـاب الـرئيس          

  شباط/فرباير دون ورود تقارير عن حوادث كربى. ١٤املؤقت يف 
 أيلـول/  ١رت إحصاءات اجلرمية اليت مجعتها الشرطة الوطنية والبعثـة للفتـرة مـن    وأظه  - ١٩

جرميــة قتــل مت اإلبــالغ   ٥٦٧، وقــوع مــا جمموعــه  ٢٠١٦آذار/مــارس  ١إىل  ٢٠١٥ســبتمرب 
 آذار/ ١حالـة قتـل، يف الفتـرة مـن      ٤٨٦عنها. وعلى سـبيل املقارنـة، فقـد سـجل مـا جمموعـه       

إىل  ٢٠١٤أيلول/سـبتمرب   ١حالة يف الفترة من  ٥٣٨و  ٢٠١٥آب/أغسطس  ٣١مارس إىل 
يف املائـة مـن جـرائم القتـل البـالغ عـددها        ٨٣. وال يـزال مـا يقـرب مـن     ٢٠١٥آذار/مارس  ١

بــرانس، وأبلــغ عــن أن مــا يقــرب مــن   - أو - هــذه يتركــز يف منطقــة العاصــمة بــورت  ٥٦٧
ــه     نصــفها ذو ــا جمموع ــة اختطــاف، مقارنــ   ٤٤صــلة بالعصــابات. وســجل م ــدده  حال ــا ع ة مب

حالــة يف الفتــرة  ٢٩و  ٢٠١٥آب/أغســطس  ٣١آذار/مــارس إىل  ١حالــة يف الفتــرة مــن  ٢٩
. وبلغــت حــاالت االغتصــاب املبلــغ ٢٠١٥آذار/مــارس  ١إىل  ٢٠١٤ســبتمرب  أيلــول/ ١مــن 

الـيت أُبلـغ عنـها يف     ٢٢٣بعـد احلـاالت الــ    أكـرب  ، ممـا يشـري إىل اسـتقرار    ٢١٨عنها ما جمموعه 
الـيت أُبلـغ عنـها     ٢٢٠، واحلـاالت الــ   ٢٠١٥آب/أغسـطس   ٣١آذار/مـارس إىل   ١الفترة مـن  

ــن   ــرة م ــول/ ١يف الفت ــارس  ١إىل  ٢٠١٤ســبتمرب  أيل وضــع . وذكــرت وزارة ٢٠١٥آذار/م
أن العدد قـد يكـون أعلـى بسـبب الـنقص يف اإلبـالغ، وخاصـة يف سـييت         وحقوق النساء املرأة 

(املقاطعـة الغربيـة)، حيـث تشـري التقـارير إىل أن العصـابات هـي الـيت ترتكـب اجلـرائم            سوالي
 بصورة رئيسية.  
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ــه       - ٢٠ ــا جمموع ــة م ــدد االحتجاجــات العام ــغ ع ــن  ٦٨٩وبل ــغ ع ــث   ٢٧٥، أبل ــها، حي من
ــدمري املمتلكــات والرشــق           ــت اســتخدام حــواجز الطــرق وت ــال عنــف مشل انطــوت علــى أعم

إىل  األرقــامفــراد الشــرطة وعمليــات إطــالق النــار. وتشــري هــذه باحلجــارة واالعتــداءات علــى أ
آذار/مـارس   ١حالة عنف) يف الفتـرة مـن    ١٥١حالة (منها  ٣٩٩زيادة كبرية من العدد البالغ 

حالــــة (منــــها  ٢١٥، وإىل زيــــادة أكــــرب مــــن العــــدد البــــالغ ٢٠١٥آب/أغســــطس  ٣١إىل 
، ٢٠١٥آذار/مـارس   ١إىل  ٢٠١٤سـبتمرب   أيلول/ ١حاالت عنف)، خالل الفترة من  ١٠٤

يعكس حالة عدم االستقرار خالل الفترة املشـمولة ـذا التقريـر. وال تـزال مقاطعـة الغـرب        مما
) مــن احلــوادث املســجلة ٣٦١يف املائــة ( ٥٢هــي األكثــر تضــررا، حيــث اســتأثرت مبــا نســبته  

قاطعـة اجلنوبيـة بنسـبة    يف املائة، وامل ٩حادثا، تليها املقاطعة الشمالية بنسبة  ٦٨٩ عددهاالبالغ 
شـخص   ٣٠٠ن مـ قـل  أشارك وقد  ؛يف املائة. وكانت االحتجاجات عموما حمدودة النطاق ٨

حادثــا)  ٧٥يف املائــة ( ١١حادثــا) مــن احلــوادث. وهنــاك  ٥٧٦يف املائــة ( ٨٤مــا يقــدر بـــ يف 
يف املائــة  ٥شــخص يف حــني شــارك يف   ١ ٠٠٠إىل  ٣٠٠تــراوح عــدد املشــاركني فيهــا مــن   

متظاهر. وبلغ جمموع االحتجاجات املرتبطـة باالنتخابـات    ١ ٠٠٠ادثا) ما يزيد على ح ٣٨(
، حيـث جتـاوزت   ٦٨٩يف املائـة مـن االحتجاجـات البـالغ عـددها       ٤٦احتجاجا، مثلت  ٣١٨

 واليت أطلقت شرارا املظامل االجتماعية واالقتصادية.   ١٣٦االحتجاجات البالغ عددها 

املسـاعدة إىل الشـرطة الوطنيـة يف    (انظـر املرفـق الثـاين)    لبعثـة  وقدم عنصـر الشـرطة يف ا    - ٢١
نقطــة تفتــيش والقيــام  ٢ ٣٧٢عمليــات احلــد مــن اجلرميــة وعنــد نقــاط التفتــيش باملشــاركة يف  

ـــ ــة و   ٣ ٢٥٤ ب ــة مشــاة راجل ــة، وإجــراء   ١٦ ١٧٦دوري ــة راكب ــة مشــتركة،   ٤٧دوري عملي
(انظـر  ن ووقـام حفظـة السـالم العسـكري    منها يف سييت سـوالي (املقاطعـة الغربيـة).     ٤١كانت 

شرطة الوطنية وشـرطة األمـم   الدورية مشتركة مع  ٤٥٢عملية منها  ٣ ٨٩٢بـ املرفق الثالث) 
عمليـة نشـر لقـوات رد سـريع بقـوام       ١٨املتحدة. وإضافة إىل ذلك، أجرى العنصر العسكري 

 لبعثة.  للعتاد اجلوي جمتمعا حمليا خمتلفا يف سبع مقاطعات، وذلك باستخدام ا ١٤فصيلة يف 

، عثرت البعثـة علـى اثـنني مـن ضـباط الشـرطة       ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٣٠ويف   - ٢٢
التابعني هلا مقتولني رميـا بالرصـاص يف مكـان إقامتـهم يف كـاب هايسـيان. وال يـزال التحقيـق         

 .مستمرا  الذي جتريه الشرطة الوطنية، مبساعدة مكتب خدمات الرقابة الداخلية والبعثة،
    

 سيادة القانون وحقوق اإلنسان  - رابعا   

دف أنشطة بناء القدرات اليت تقـوم ـا البعثـة وفريـق األمـم املتحـدة القطـري دعمـا           - ٢٣
لنظام العدالة وحقوق اإلنسـان إىل تعزيـز قبـول سـيادة القـانون وتعضـيد املؤسسـات واآلليـات         
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ا يف ذلـك الشـرطة، ومصـلحة    ذات الصلة. وقد انصب تركيز الدعم على مؤسسات معينـة، مبـ  
ــثالث      ــات الـ ــامني يف املقاطعـ ــدعني العـ ــاكم، واملـ ــاء، واحملـ ــى للقضـ الســـجون، والـــس األعلـ
(الشــمالية واجلنوبيــة والغربيــة)، ومكاتــب املســاعدة القانونيــة، ومكتــب أمــني املظــامل الــوطين،   

 واملفتشية العامة للشرطة الوطنية.  
  

 سيادة القانون  -ألف   

الشرطة الوطنيـة   ت، أثبت٢٠١٦-٢٠١٢عام املاضي من اخلطة اإلمنائية للفترة خالل ال  - ٢٤
التزامها بالنهوض بقدراا وإمكانية قيامها بذلك، ومـن مث زيـادة تـوفري األمـن الكامـل لشـعب       
هاييت، وقد اتضح ذلك، ضمن مجلة أمـور، خـالل الفتـرة االنتخابيـة ويف حتسـني قـدراا علـى        

قامـت حكومـة هـاييت، مـن خـالل الـس األعلـى للشـرطة الوطنيـة،          السيطرة على احلشـود. و 
مبواصلة تقدمي الدعم إىل الشرطة الوطنية وأظهرت روحـا قياديـة يف ضـمان االتسـاق يف تقـدمي      
املساعدة الدولية. وبالتعاون مـع أصـحاب املصـلحة الـوطنيني والـدوليني، واصـلت البعثـة دعـم         

، اليت يسترشد ا يف تقـدم مسـاعدة األمـم    ٢٠١٦-٢٠١٢تنفيذ أولويات خطة التنمية للفترة 
يف املائـة مـن اخلطـة اخلمسـية، قبـل موعـد انتـهائها         ٦٠املتحدة والشركاء الدوليني. وقـد أُجنـز   

نشـاطا إىل مرحلـة متقدمــة يف    ٤٢أنشـطة، ووصـل    ١٠أشـهر، حيـث أكملـت     ١٠بأقـل مـن   
ر يف مراحـل مبكـرة مـن التنفيـذ. ويف     نشاطا آخ ١٨التنفيذ، بينما جيري التحضري لالنتقال إىل 

حني أُحرز تقدم ملموس، ال يزال يلزم إدخال مزيد مـن التحسـينات، مبـا يف ذلـك يف جمـاالت      
إجراءات التحقيقات اجلنائية، ومراقبة األسلحة الناريـة، والسياسـات املؤسسـية، واسـتخبارات     

 االستراتيجي. الشرطة، واستخدام إجراءات القوة، وتنفيذ امليزانية، والتخطيط

ضـابط حسـبما ورد يف    ١١ ٩٠٠واخنفض جمموع قوام الشـرطة اخنفاضـا طفيفـا مـن       - ٢٥
ــه   ا ٩٩٨ضــابطا، مبــن فــيهم   ١١ ٧٢٨) إىل S/2015/667تقريــري الســابق ( ــتج عن مــرأة، ممــا ن

لكل ألف مـواطن. ويعـزى هـذا االخنفـاض      ١,٠٧نسبة عامة للشرطة مقابل السكان مقدارها 
. وبـدأت  هـا خارجأثنـاء اخلدمـة و  أساسا إىل فصل ضباط واستقالة آخرين طوعا ومقتل ضباط 

(مبـن فـيهم    طـالب  ١ ٥٠٦ يبلـغ  عـدد ب ،الشرطة تـدريب دفعتـها السادسـة والعشـرين    أكادميية 
ــغ عــددها   ٢٠١٥مــرأة)، يف خريــف عــام  ا ١٩٠ ــد  ١ ٥٠٠. وســتدرب دفعــة أخــرى يبل جمن

ــاين مــن عــام    ــوخى هــو  واهلــدف  .٢٠١٦خــالل النصــف الث  ١٥ ٠٠٠ الوصــول إىل حنــو املت
 السكان.   نسمة من ١ ٠٠٠لكل  ١,٣٢، أي بنسبة ٢٠١٦ضابط حبلول اية عام 

جهــاز  ١ ٠٠٠وتــوفري حنــو  مرفقــا أساســيا للشــرطة، ١٢ومت تشــييد أو إعــادة تشــييد   - ٢٦
مركبة للشرطة الوطنيـة. وتلقـت املفتشـية العامـة للشـرطة       ١٦١السلكي يدوي لالتصاالت و 

ــة  ــرا تتضــمن توصــيات   ٢٤٦حتقيقــات، وقــدمت   ٣٠٣شــكوى، وأجــرت   ٢٧٥الوطني تقري
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ضـابط شـرطة. وواصـلت املفتشــية     ٢٧بفـرض جـزاءات إىل املـدير العـام، ممـا أســفر عـن طـرد        
 اجتماعات داخلية ومؤمترات صحفية شهرية من أجل تعزيز الوعي بعملها.  العامة عقد 

وبدعم من البعثة واجلهات املاحنة، جرى توسيع نطاق ج اخلفـارة اتمعيـة والتوعيـة      - ٢٧
مـن   ٥٧الذي وضع يف كروا دي بوكيـه للوصـول إىل منـاطق أخـرى. وقـد تلقـى مـا جمموعـه         

أفراد الشرطة الوطنية تدريبا أساسيا علـى مبـادئ اخلفـارة اتمعيـة. وبـدأ العمـل بـالنموذج يف        
مـن ضـباط الشـرطة الوطنيـة علـى احلـد        ٨٨طنية؛ ويف ديلما، دربت البعثـة  مفوضية فورت الو

ال يزال يتواصل إنشاء وحدة التحقيقات يف العنـف اجلنسـي   ومن اجلرمية يف املدارس العمومية. 
مـن حمققـي    ١٩واجلنساين ضمن إطار املديرية املركزية للشرطة القضائية. وحـىت اآلن، أكمـل   

جلنسـي واجلنسـاين تــدريبا متخصصـا، ومـن املقـرر تنظـيم املزيـد مــن        الشـرطة املعنـيني بـالعنف ا   
ــام   ــدريب يف ع ــراءات التشــغيل       ٢٠١٦الت ــى إج ــة عل ــادة الشــرطة الوطني ــة قي ــر موافق . وينتظ

 لتحقيقات.ذه ااملوحدة هل

العمل علـى حنـو وثيـق     ،لحد من العنف اتمعيل هابرناجم ت البعثة، من خاللوواصل  - ٢٨
يــة احلضــرية، ووزارات هايتيــة خمتــارة، وفريــق األمــم املتحــدة القطــري. ويف مــع اتمعــات احملل

بـرانس، املتضـررين خصوصـا مـن عنـف       - أو -حيي مارتيسان وسييت سوالي مبدينة بـورت  
 - لنســاء املستضــعفات فحوصــا طبيــة جمانيــة ودعمــا نفســيا  مــن ا ١ ٩١٩تلقــت العصــابات، 

ماليـني   ٣ قـدره تمعـي. وقـد ووفـق علـى متويـل      برامج احلد من العنـف ا من خالل  اجتماعيا
مشاريع تبلغ قيمتـها مليـون دوالر    ٧مشروعا جديدا. وإضافة إىل ذلك، أطلقت  ١٩دوالر لـ 

يف املائـة   ٣٠مـن املسـتفيدين املباشـرين (منـهم      ١٦ ٤٢٠بالتعاون مع الشركاء، مستهدفة حنو 
 من النساء).

هايسـيان،   - كاتب املساعدة القانونية يف كـاب وقدمت البعثة دعما ماليا وتقنيا إىل م  - ٢٩
ويل كـاي، الـيت تســتهدف احملتجـزين رهـن احلــبس االحتيـاطي. ونتيجـة لــذلك، فقـد مت جتهيــز        

حالــة إطــالق ســراح. ويف  ٣٤٠يف املائــة منــها، ممــا أفضــى إىل  ٤٦قضــية، حيــث أغلــق  ٩٨٠
ــة     - أو -بــورت  قضــية،  ٣ ٩٢٩مــع بــرانس، تعاملــت املكاتــب اخلمســة الــيت تــدعمها البعث

شخصـا. ومـع ذلـك، ونظـرا إىل اسـتمرار ارتفـاع عـدد         ١ ٤٦٢أفضـى إىل إطـالق سـراح     مما
املعتقلني احملتجزين يف السجون، ال يزال اكتظـاظ السـجون يعـد حتـديا خطـريا. وعقـب تنظـيم        
ــام           ــذ نظ ــة، نف ــدل والبعث ــة لشــؤون الع ــر الدول ــني وزي ــتراك ب ــة باالش ــية تدريبي ــات دراس حلق

عقـد جلسـات   ذلـك  أتاح و .اة بناء على الطلب من أجل ضمان توافرهم باستمرارالقض لعمل
ــة  ــا عجــل   ،حماكمــة فوري ــورت  مم ــة يف ب ــات اجلنائي ــز امللف ــرانس، ويل كــاي،   - أو - بتجهي ب

 هايسيان. -  وكاب
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يف جمـال إصـالح القـوانني،    تقدمي الـدعم  كل من البعثة والشركاء الدوليني واصل وقد   - ٣٠
تيسري وضع قانون اإلجراءات اجلنائية يف صيغته النهائية. وكما حدث يف صـياغة  بوسائل منها 

ــات، فقــد دعمــت األمــم املتحــدة والشــركاء الــدوليون تنظــيم      حلقــة عمــل   ٤٨قــانون العقوب
تشاورية بشأن مشروع قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة لفائـدة اجلهـات الفاعلـة يف النظـام القـانوين         

بــرانس، ويل  - أو - هايســيان، وغونــاييف، وبــورت -  كــابومؤسســات اتمــع املــدين يف
كاي، وهينش. وال يزال كـل مـن قـانون العقوبـات وقـانون اإلجـراءات اجلنائيـة يف انتظـار أن         

 يعتمدمها الربملان.

ومنذ صدور تقريري األخري، شهد معدل االحتجاز قبل احملاكمـة اخنفاضـا طفيفـا مـن       - ٣١
ــة املشــورة إىل  يف امل ٧١يف املائــة إىل  ٧١,٥ ــة ائــة. وأســدت البعث إدارة الســجون بشــأن مديري

مضمون سياسـات الصـحة يف السـجون الـيت مـن املتوقـع أن تـدرج ضـمن السياسـات الوطنيـة           
ــرة      ــة الفت ــة الصــحية. وجتســد خط ــة للرعاي ــوير خــدمات الســجون   ٢٠١٦-٢٠١٤العام  لتط

تعزيـز إصـالح السـجون. وأطلقـت     ، اليت وضعت بالتشاور مع البعثة، التـزام احلكومـة ب  الوطنية
هايسـيان وبرناجمـا مدرسـيا لفائـدة      -البعثة مبادرة إلعادة اإلدماج االجتماعي يف سجن كاب 

تعليم القصر املخـالفني للقـانون.    ةبيتيونفيل ومركز إعاديف لنساء ااألحداث اجلاحنني يف سجن 
دريب من أجل توحيـد  إدارة السجون على وضع أدوات وتنظيم تمديرية ساعدت البعثة  كما

إدارة سجالت السجناء، وتيسري إمكانية حصـول السـلطات القضـائية علـى بيانـات السـجناء،       
غــواف،  - وحتســني اهلياكــل األساســية للســجون يف كاباريــه، وفــور ليربتيــه، وهيــنش، وبــييت  

والعمل مع الشركاء على بنـاء أربعـة سـجون جديـدة ميوهلـا مكتـب شـؤون املخـدرات وإنفـاذ          
. وقـد اكتمـل بنـاء أحـد السـجون      رة اخلارجيـة بالواليـات املتحـدة   اة التـابع لـوز   الدوليـ ننيواالق

اجلديدة، يف حني أن السجون الثالثة املتبقيـة مـن املتوقـع أن تكتمـل يف غضـون األشـهر السـتة        
املقبلـة. غــري أن مــالك مــوظفي الســجون مــا زال يعـد مشــكلة كــربى، حيــث ال يوجــد ســوى   

 نزيال بالسجون.   ١١ ٠٨١موظفا مقابل  ١ ٤٩٨
  

 حقوق اإلنسان  -باء   

ال تزال حالة حقوق اإلنسان للمحتجزين مدعاة للقلق الشديد لدى البعثـة. وال يتـيح     - ٣٢
مرفقا من مرافق االحتجاز اخلاضعة الختصاص إدارة السـجون مسـاحة تزيـد قلـيال      ١٧سوى 

كـبري؛ ويكـتظ احملتجـزون البـالغ     على متر واحد لكل حمتجز، وذلك دون املعايري الدولية بقـدر  
يف الســجون الوطنيــة مبعــدل ثالثــة أشــخاص لكــل متــر مربــع واحــد. وهــذه    ٤ ٥٤٤عــددهم 

ــروف، مــع اقتراــا بــأن احملتجــزين يقضــون أكثــر مــن       ال ســاعة يف اليــوم حمبوســني يف    ٢٣ظ
ليـه اللجنـة   زنازينهم، تبلغ مستوى املعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة، على حنـو مـا أشـارت إ   
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املعنية حبقوق اإلنسان يف مالحظاا اخلتامية بشأن التقرير األويل املقدم من هـاييت بشـأن تنفيـذ    
. وقد اعتقل عـدد كـبري   (CCPR/C/HTI/CO/1) العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

فتـرة زمنيـة    من هؤالء احملتجزين بشكل غري قانوين، وتعرض احلق يف حماكمة عادلة يف غضـون 
  معقولة ملعظم احملتجزين رهن احملاكمة للمساس به على حنو ال ميكن عالجه.

ــهاكات حلقــوق        - ٣٣ ــة ادعــاءات بوقــوع انت ــالتقرير، تلقــت البعث ــرة املشــمولة ب خــالل الفت
اإلنسان فيما يتعلق بالوحدات اخلاصة ملكافحة الشـغب والتـدخالت التابعـة للشـرطة الوطنيـة.      

متقطعـة، إىل   ته البعثـة بـأن القـوة املفرطـة واملبـالغ فيهـا اسـتخدمت يف فتـرات        ويفيد حتقيق أجر
استعادة النظام العـام   بغرض جانب األسلحة الفتاكة، خالل عمليات هي، يف الواقع، مشروعة

برانس يف أيلول/سـبتمرب   - أو - والتفتيش على مشتبه فيهم واعتقاهلم يف أركاهيي ويف بورت
. ومثـــة أدلـــة تشـــري أيضـــا إىل أن الشـــرطة تلجـــأ إىل ختويـــف  ٢٠١٥وتشـــرين األول/أكتـــوبر 

والبعثة حتقيقات بشأن شريط فيـديو نشـر يف   الوطنية السكان. وأجرت املفتشية العامة للشرطة 
مــن الشــرطة الوطنيــة رجلــني ضــباط وســائط التواصــل االجتمــاعي يعــرض مشــهدا يعامــل فيــه 

تابعـة عـن طريـق إصـدار توصـيات واختـاذ تـدابري        معاملة سـيئة جـدا. وتقـوم املفتشـية العامـة بامل     
تصحيحية. وعلى الرغم من وجود إطار معياري واضـح، فـإن التحقيقـات التأديبيـة والقضـائية      
بشــأن ادعــاءات باســتخدام الشــرطة الوطنيــة غــري املشــروع للقــوة ال تــزال حمــدودة. ولــئن           

  فتح حتقيقات تلقائية.  اضطلعت املفتشية العامة بالرد على طلبات رمسية، فإا تلكأت يف

حقــوق الطفــل يف تقريــري هــاييت   ، نظــرت جلنــة٢٠١٦ كــانون الثاين/ينــاير ١٥ويف   - ٣٤
. وتناولـت علـى   (CRC/C/HTI/2-3) الدوريني الثـاين والثالـث عـن تنفيـذ اتفاقيـة حقـوق الطفـل       

ــات احملتجــزين، واالجتــار باألطفــ       ــاء واألمه ــال اآلب ــة بأطف ال، وجــه اخلصــوص املســائل املتعلق
ــابعني لألمــم      وحــاالت اســتغالل األطفــال يف اجلــنس التجــاري مــن جانــب حفظــة الســالم الت

 كانون الثاين/يناير. ٢٩لجنة مالحظاا اخلتامية يف الاملتحدة. واعتمدت 

ولئن عد استغالل األطفـال جرميـة مبوجـب التشـريعات الوطنيـة، فـإن ممارسـة تسـخري           - ٣٥
(الغلمــان)) واســعة االنتشــار؛ ووفقــا لدراســة أجرــا   ‘restaveks’األطفــال للعمــل يف املنــازل (

ــة والعمــل عــام    ــر مــن  ٢٠١٥وزارة الشــؤون االجتماعي ــل هلــ  ٢٠٠ ٠٠٠، يســخر أكث ذا طف
حقـوق  منهم لالعتداء اجلسدي والعاطفي واجلنسي. وتوصـي جلنـة    ونيتعرض الكثريو ،لعملا

  ي أحد ا قضائيا حىت اآلن.بأن جترم هاييت هذه املمارسة اليت مل يالحق أالطفل 
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 الدعم املؤسسي وتعزيز سلطة الدولة  - خامسا   

تواصـــل البعثـــة عملـــها بالتعـــاون الوثيـــق مـــع وزارة الداخليـــة واحلكـــم احمللـــي لـــدعم    - ٣٦
ــد وأعضــاء اــالس املنتخــبني حــديثا        مــي، يف إطــار التحضــريات للع ــة واحلكــم احملل الالمركزي

. ودأبت السلطات البلدية على إظهـار قـدرا علـى    ٢٠١٦يف عام  املتوقع أن يستلموا مهامهم
كــانون الثاين/ينــاير، متكنــت  ٣١مواجهــة االضــطرابات السياســية علــى الصــعيد الــوطين. ويف  

ــالغ عــددها    ــديات الب ــع البل ــة      ١٤٠مجي ــن إعــداد ميزانياــا اخلاصــة، ووضــعت الغالبي ــة م بلدي
 ة لتنسيق التصدي للكوارث.العظمى خطط عمل تكميلية، وقادت آليات حملي

وقدمت البعثة الدعم للبلـديات بغيـة حتـديث دليـل العمـد وميزانيـة البلـديات وكـذلك           - ٣٧
من املمتلكـات يف يل كـاي (اجلنـوب) وجريميـي      ٣٠ ٠٠٠مسح أكثر من ثلثي ما يقارب من 

رة مـن  يف الفتـ واحلكـم احمللـي   (غراند آنـس)، بـإجراء حتقيـق بشـأن ضـباط مـن وزارة الداخليـة        
، ومن خالل تشغيل نظـام جديـد لـإلدارة    ٢٠١٦إىل كانون الثاين/يناير  ٢٠١٥أيلول/سبتمرب 

موظفــا مــن مــوظفي   ١١٤املاليــة الرقميــة. وقــدمت البعثــة أيضــا الــدعم فيمــا يتعلــق بتــدريب    
بلديــة خمتلفــة يف مقاطعــات الشــمال والشــمال الشــرقي علــى        ١٦البلــديات الرئيســيني مــن   

ــا تكــرار هــذا      التخطــيط واحملاســبة  وإدارة الرتاعــات ومراعــاة املنظــور اجلنســاين. وجيــري حالي
بلديـة يف اجلنـوب. ويف غضـون ذلـك، تواصـل البعثـة الـدعوة إىل تـوفري          ١١يف  التدريب نفسه

 احلماية والضمانات القانونية للعاملني الرئيسيني يف البلديات.

 ٢ ٤٤٥ ٩٦٩املبالغ املسـتثمرة فيهـا   وركزت مشاريع األثر السريع اليت يصل جمموع   - ٣٨
ــرة مــن   ــه  ١دوالرا يف الفت ــاير   ١٥إىل  ٢٠١٥متوز/يولي ــى إعــادة  ٢٠١٦كــانون الثاين/ين ، عل

تشييد مباين احملاكم ومراكز الشرطة احمللية وتوفري اإلنارة العامـة. وأمنـت املشـاريع أيضـا سـبل      
 ستفيد ومكافحة الكولريا.م ٥٠٠ ٠٠٠كسب الرزق وتوفري مياه الشرب النظيفة ملا عدده 

وبناء على طلب من رئيس الوزراء، قدمت البعثـة الـدعم للمجلـس االنتخـايب املؤقـت        - ٣٩
منتــدى يف مرحلـة مــا قبـل االنتخابــات مـع الســلطات احملليـة واألحــزاب السياســية      ٨٢لتنظـيم  

حملليـة يف الفتـرة   واملرشحني، واتمع املدين، واجلماعات النسائية والشبابية، ووسـائط اإلعـالم ا  
مـن منظمـات اتمـع املـدين يف      ١٠٠بني آب/أغسطس وكانون األول/ديسمرب، مع أكثر من 

 كل مقاطعة.  
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 آخر املستجدات واألنشطة املتعلقة باالحتياجات اإلنسانية واإلمنائية  - سادسا   

 األنشطة املضطلع ا يف جمال العمل اإلنساين  -ألف   

الـة اإلنسـانية ال تـزال معقـدة، فـإن اخنفـاض متويـل املسـاعدات         علـى الـرغم مـن أن احل     - ٤٠
، وفقـا  ٢٠١٥مليـون دوالر يف عـام    ٥٥إىل  ٢٠١٤مليون دوالر يف عـام   ١٥٥اإلنسانية من 

قـدرة  يقـوض  ، التـابع لألمانـة العامـة    لنظام التتبع املايل اخلاص مبكتب تنسيق الشؤون اإلنسـانية 
 ومة واتمع املدين لتوفري اإلغاثة.األمم املتحدة على تقدمي الدعم للحك

، ٢٠١٥كــانون األول/ديســمرب   ٣١كــانون الثاين/ينــاير إىل   ١وخــالل الفتــرة مــن     - ٤١
حالـة بـالكولريا ووفـاة     ٣٦ ٠٤٥أبلغت وزارة الصحة العامة والسكان عن االشتباه يف إصـابة  

يف  اشــتبه لــيتحالــة ا ٢٧ ٣٨٨شخصــا. وتتجــاوز هــذه األرقــام احلــاالت البــالغ عــددها  ٣٢٢
سـجل أقـل    ٢٠١٥ . بيد أن الربع األخري من عام٢٠١٤إصابتها بالكولريا وأبلغ عنها يف عام 

ــاء مبجمــوع مــن احلــاالت بلــغ      ــة الوب ــة خــالل  ١٣ ٠١٨معــدل لتفشــي املــرض منــذ بداي حال
حالـة للفتـرة نفسـها مـن عـام       ١٨ ٤٤٤باملقارنـة مـع    ٢٠١٥األشهر الثالثة األخرية مـن عـام   

قد مسـح حتسـني املراقبـة واإلنـذار املبكـر واالسـتجابة املنسـقة مـن السـلطات اهلايتيـة           . و٢٠١٤
 احلاالت.    واألمم املتحدة وسائر الشركاء الدوليني بعكس اجتاه الزيادة يف عدد

كانون األول/ديسمرب، اجتمعت اللجنة الرفيعة املستوى املعنية بالقضـاء علـى    ٢١ويف   - ٤٢
رئاستها وزير الصحة وممثليت اخلاصـة. ودعـا املشـاركون إىل املضـي يف     الكولريا اليت يشارك يف 

جتمع بني التصدي السريع حلـاالت تفشـي الوبـاء مـع      ، اليتالكولرياالوطنية بشأن  ستراتيجيةاال
استمرار االستثمار يف املياه والصـحة واهلياكـل األساسـية للصـرف الصـحي. وتـويل السـلطات        

األولوية فيمـا يتعلـق جبميـع األمـراض املعديـة واملنقولـة بامليـاه. ولكـن         اهلايتية هلذه االستراتيجية 
التمويل املقـدم لالسـتراتيجية الوطنيـة ملكافحـة الكـولريا ومواصـلة التصـدي للحـاالت آخـذ يف          

 األولويات.  االخنفاض، وإن كان من

اقم ، إىل تفـ ٢٠١٥وأدت ثالث سنوات من اجلفاف، إضافة إىل ظاهرة النينيو يف عام   - ٤٣
الفقر واجلـوع لـدى الكـثري مـن األسـر املعيشـية. واسـتنفدت االسـتراتيجيات املعيشـية وآليـات           
التكيف البديلة. واستنادا إىل نتائج تقييم األمن الغذائي يف حاالت الطـوارئ الـيت أجراهـا كـل     

مليــون  ١,٥، يعــاين ٢٠١٥مــن برنــامج األغذيــة العــاملي واحلكومــة يف كــانون األول/ديســمرب 
 اآلن بشدة من انعدام األمن الغذائي، وهو عدد ميثل أكثر من ضعف العدد املسجل منـذ  هاييت

ــة أجرــا     ــة (  ســتة أشــهر. وكشــفت دراســة حديث  )اليونيســيفمنظمــة األمــم املتحــدة للطفول
ــتويات الطـــوارئ.     واحلكومـــة يف بعـــض املنـــاطق أن معـــدالت ســـوء التغذيـــة أعلـــى مـــن مسـ
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يف املائــة مــن اإلنتــاج الــوطين   ٥٠يت متثــل أكثــر مــن الــ ٢٠١٥واخنفضــت حماصــيل ربيــع عــام  
يف املائـة يف بعـض املنـاطق.     ٧٠السنوي، إىل أقل مـن املتوسـط مـع تسـجيل خسـائر تصـل إىل       

ــام    ــع لع ــزول أمطــار يف موســم الربي ــدون ن ، سيخســر املزارعــون موســم حصــادهم   ٢٠١٦ وب
 الثالث على التوايل الذي يعولون عليه عادة إلعالة أسرهم.  

وشهدت الفترة املشمولة بـالتقرير أيضـا اسـتمرارية املسـألة املتعلقـة بوضـع األشـخاص          - ٤٤
 مــن أصــل هــاييت واهلــايتيني الــذين يعيشــون يف اجلمهوريــة الدومينيكيــة. ويف الفتــرة مــن متــوز/  

، سـجلت املنظمـة الدوليـة للـهجرة أكثـر      ٢٠١٦إىل منتصف كانون الثاين/ينـاير   ٢٠١٥ يوليه
أشـخاص يف   ٤٢ ٤٠٤حيـثُ سـجل    ؛العائـدين إىل أراضـي هـاييت    شخص مـن  ٦٩ ٠٠٠من 

 شخصا من املرحلني بصفة رمسية.   ١٥ ٧٤٧ و ،فئة العودة التلقائية

صعبة، نظرا لعدم كفايـة الطاقـة االسـتيعابية، واملـوارد     العائدين وتظل حالة العديد من   - ٤٥
ــة        ــن املنطقـ ــاييت مـ ــى اجلانـــب اهلـ ــدودة علـ ــة احملـ ــية واملاليـ ــة، والتـــوترات يف  املؤسسـ احلدوديـ

الــيت تعــيش يف املنــاطق احلدوديــة والــيت أدت إىل إنشــاء مســتوطنات عشــوائية. ويف    اتمعــات
مـن األشـخاص املســجلني يف    ٢ ٢٠٣بيتــر (اجلنـوب الشـرقي)، اســتوطن    -آ  -منطقـة آنـس   

سـان إىل  يف ظروف قاسية، مما دفـع اخلـبري املسـتقل املعـين حبالـة حقـوق اإلن       ستة خميمات مؤقتة
فوريـة لتحسـني الظـروف املعيشـية. وأكـد تقيـيم        خطـوات حث السـلطات اهلايتيـة علـى اختـاذ     

ــة األخــرية احلاجــة امللحــة إىل        ــني الوكــاالت بشــأن أوجــه الضــعف أجــري يف اآلون مشــترك ب
التركيـز علـى املسـاعدة القانونيـة وإمكانيـة احلصـول       حيث ينبغي املساعدة اإلنسانية واحلماية، 

النقــي والغــذاء واألدويــة. واضــطلعت البعثــة واليونيســيف، بالتنســيق مــع الشــركاء     علــى املــاء
اآلخرين، بالرصد واملساعدة يف حاالت ترحيل القصر غري املصحوبني بذويهم مـن اجلمهوريـة   
الدومينيكيــــة. ويف غضــــون ذلــــك، تنظــــر املنظمــــة الدوليــــة للــــهجرة يف اخليــــارات املتعلقــــة 

 التوطني.    بإعادة

 للمنظمـــة الدوليــة للـــهجرة، بعـــد ســت ســـنوات مـــن زلــزال كـــانون الثـــاين/    ووفقــا   - ٤٦
ــاير ــزال ٢٠١٠ ين ــا يف    ٥٩ ٧٢٠، ال ي ــردا مشــردين داخلي ــبه    ٣٧ف ــا ومســتوطنات تش موقع

املخيمات يف هاييت، ويف ظروف غري مستقرة يف كثري من األحيان. ويف الفتـرة بـني متوز/يوليـه    
العـودة الـيت تقـدم إعانـات لتسـديد اإلجيـار إىل       ، أفضت بـرامج  ٢٠١٥وكانون األول/ديسمرب 

داخليـا. والتمويـل متـاح     ةأسـرة معيشـية مشـرد    ٥٧٨مواقـع وإعـادة تـوطني زهـاء      ١٠إغالق 
أسـرة مـا زالـت تعـيش حتـت       ٧ ٠٠٠إلعادة توطني كل األسر املشـردة داخليـا البـالغ عـددها     

 طوعي.  أساس، وذلك على ٢٠١٦مستقرة حبلول اية عام  غري مآوٍ اخليام ويف
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 األنشطة املضطلع ا يف جمال التنمية  -باء   

تؤثر األزمة السياسية احلاليـة يف اإلنفـاق علـى التنميـة. ويف ظـل عـدم وجـود حكومـة           - ٤٧
قادرة على التعهد بالتزامات مالية، تأثرت كل مـن عمليـات اإلقـراض الدوليـة وبـرامج التنميـة       

موعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة اإلقليميـة الـيت زارت       سلبا. ومع ذلك، واسـتنادا إىل توصـيات جم  
، بــدأت عمليــة وضــع إطــار عمــل األمــم املتحــدة   ٢٠١٥هــاييت يف تشــرين الثــاين/نوفمرب عــام  

بالتشــاور مــع الســلطات الوطنيــة الــيت مــن    ٢٠١٦للمســاعدة اإلمنائيــة وسيســتمر طــوال عــام  
     ــة، وا ــة االنتخابيــة اجلاري ــتمخض عنــها العملي ــع أن ت ــع املــدين، والشــركاء التقنــيني    املتوق تم

 واملاليني الدوليني.  

 أيلـول/  ٣٠املنتهيـة يف  املاليـة  وتوضح األرقام األولية بلوغ النمو االقتصادي يف السـنة    - ٤٨
يف املائة فقط. وتعكس هـذه النسـبة أثـر االضـطرابات السياسـية، واجلفـاف        ١,٧سبتمرب نسبة 

سـيما   ستثمار العام بسبب اخنفاض تدفقات املاحنني، والواخنفاض اإلنتاج الزراعي، وتباطؤ اال
من برنامج اتفاق النفط الكـارييب. وبلغـت معـدالت التضـخم أرقامـا عشـرية، يقودهـا ارتفـاع         

يف املائــة يف أسـعار األغذيــة املنتجـة حمليــا. ويف ظـل هــذه الظـروف الصــعبة، ــدف      ٢٠بنسـبة  
احلالة، مـع إبقـاء احلكومـة لإلنفـاق عنـد أدىن حـد       السياسة االقتصادية للبلد إىل حتقيق استقرار 

واحملافظة على أوضاع نقدية صـارمة، ولكـن علـى حسـاب اسـتمرار فقـدان االحتياطيـات مـن         
النقد الدويل. وأدت املضاربة على عملة الغورد، وال سيما بالنظر إىل تدهور املنـاخ السياسـي،   

 أواخر أيلول/سبتمرب.  يف املائة يف سعر العملة منذ  ١٥إىل اخنفاض بنسبة 

وتواصــل األمــم املتحــدة وشــركاؤها العمــل بشــأن القضــايا االجتماعيــة، مبــا يف ذلــك     - ٤٩
فريوس نقص املناعـة البشـرية/اإليدز ومحايـة الطفـل. ووقّعـت البعثـة ووكـاالت األمـم املتحـدة          

لشـباب يف  واحلكومة ومجاعات اتمع املدين العاملة مع الشباب على ميثاق تعهدات بإشـراك ا 
التصدي لفريوس نقص املناعة البشـرية. واضـطلع أيضـا فريـق األمـم املتحـدة القطـري بالـدعوة         
من أجل حقوق اإلنسان، وخباصة حقوق املرأة، وبـرامج ملكافحـة العنـف اجلنسـاين، وإصـالح      

 السياسة التعليمية يف هاييت.
    

 تركيز األنشطة والتخطيط االستراتيجي  - سابعا   

مشــتركة حتــدد “ خطــة انتقاليــة”عثــة وفريــق األمــم املتحــدة القطــري بشــأن  تعمــل الب  - ٥٠
ااالت الـيت حتتـاج إىل مزيـد مـن الـدعم مـن الشـركاء الـدوليني، مبـا يف ذلـك األمـم املتحـدة،             
وحتدد خارطة طريـق النسـحاب البعثـة تـدرجييا مـن املهـام الـيت ميكـن أن تضـطلع ـا حكومـة            

صفه عمال مشـتركا بشـأن أوجـه التقـدم يف اخلطـة االنتقاليـة،       هاييت أو الشركاء اآلخرون. وبو
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قـرار  (انظـر ال بعثة التقييم االستراتيجي اليت طلب مين جملس األمن أن أوفـدها  أيضا فإنه سيفيد 
األمـم املتحـدة    لـس بشـأن مسـتقبل وجـود    اتقدمي توصـيات إىل  ) من أجل )٢٠١٥( ٢٢٤٣

 هاييت.    ودورها يف

وتسترشد اخلطة االنتقالية بتحليل للحالة وتقيـيم للقـدرات املؤسسـية. ويهـدف حتليـل        - ٥١
احلالة إىل إنشاء فهم متبادل للبيئة التشغيلية اليت تسترشد ا تـدخالت األمـم املتحـدة يف جمـايل     

ة يف حتليـل التقـدم احملـرز صـوب تعزيـز      التخطيط والربجمة، بينما يتمثل تقييم القـدرات املؤسسـي  
قدرات هاييت املؤسسية من حيث صلتها باألنشطة اليت صدر ا تكليـف، مـع التركيـز بشـكل     
خـاص علـى تطـوير الشـرطة، وبنـاء القـدرات يف جمـاالت االنتخابـات وسـيادة القـانون/حقوق           

سـتدامة املؤسسـات   اإلنسان واحلكم الرشيد. ويقيم حتليـل القـدرات املؤسسـية أيضـا مسـتوى ا     
الرئيسية ويضع توصيات بشـأن تقـدمي الـدعم مسـتقبال لكفالـة تـويل زمـام األمـور علـى املـدى           
الطويــل علــى الصــعيد احمللــي. ويف ظــل غيــاب معــايري خاصــة بنــوع اجلــنس، فقــد أويل اهتمــام  

  خاص بإدراج حتليل جنساين يف كل عنصر من عناصر اخلطة االنتقالية.
ط للمرحلة االنتقالية، نشر يف تشرين األول/أكتوبر فريق تـابع ملركـز   ويف إطار التخطي  - ٥٢

التنسيق العاملي لسيادة القـانون بغيـة حتديـد خطـة عمـل مشـتركة وترتيبـات التوظيـف والعمـل          
من أجـل دعـم سـيادة القـانون وجهـازي       ٢٠١٦الالزمة إلنشاء برنامج مؤقت تكامل يف عام 

مج املتكامــل املشــترك بــني البعثــة وفريــق األمــم املتحــدة الشــرطة والقضــاء. وســيتيح هــذا الربنــا
  القطري زيادة الكفاءة واإلعداد لنقل األنشطة نقال سلسا عند االقتضاء.  

ــة تركيــز جهودهــا علــى تنفيــذ اخلطــة        - ٥٣ ــة، تزمــع البعث ومــن أجــل دعــم الشــرطة الوطني
. ويف ضـوء  ٢٠٢١-٢٠١٧اخلمسية احلالية وعلى وضـع خارطـة الطريـق لتنفيـذ خطـة الفتـرة       

زيادة قدرات الشرطة، سريكز الدعم الدويل والـدعم الـذي تقدمـه البعثـة علـى بنـاء القـدرات،        
مبا يشمل التدريب املتقدم واملتخصـص املسـتمر، وال سـيما علـى املبـادرات الراميـة إىل خفـض        

تقــال علــى معــدالت اجلرميــة يف املنــاطق اهلشــة باتبــاع ــج جمتمعــي. ويتوقــف جنــاح عمليــة االن 
استمرار الدعم الذي تقدمه البلدان املسامهة بأفراد الشـرطة، مـن خـالل نشـر أفـراد أكفـاء مـن        

  ضباط الشرطة ووحدات الشرطة املشكلة.
    

  السلوك واالنضباط  -  ثامنا  

تقريــري عــن التــدابري اخلاصــة للحمايــة مــن االســتغالل  املبينــة يف متشــيا مــع املبــادرات   - ٥٤
، شكلت البعثة فرقة عمل مكرسة هلـذا الغـرض وتواصـل بـذل     (A/70/729) واالعتداء اجلنسيني

إذكاء وعي املوظفني بسياسـة عـدم التسـامح إطالقـا إزاء هـاتني املسـألتني.       إىل جهودها الرامية 
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د ومعاجلـة العوامـل املؤديـة    وتواصل البعثة أيضا إجراء عمليات تقيـيم املخـاطر الراميـة إىل حتديـ    
إىل االستغالل واالعتداء اجلنسـيني. وعـالوة علـى ذلـك، أنشـأت البعثـة آليـة جمتمعيـة لإلبـالغ          

  عن أعمال سوء السلوك وعن االستغالل واإليذاء اجلنسيني اليت يزعم أن أفرادها ارتكبوها.
    

  اجلوانب املالية  - تاسعا   

ــة، مبوجــب ق    - ٥٥ ــة العام ــغ ٦٩/٢٩٩رارهــا اعتمــدت اجلمعي ــون دوالر  ٣٨٠,٤، مبل ملي
  .  ٢٠١٦حزيران/يونيه  ٣٠إىل  ٢٠١٥متوز/يوليه  ١لإلنفاق على البعثة يف الفترة من 

ــررة غــري املســددة للحســاب    ٢٠١٦شــباط/فرباير  ١٥ويف   - ٥٦ ، بلغــت االشــتراكات املق
مليــون دوالر. وبلــغ جممــوع األنصــبة املقــررة غــري املســددة جلميــع         ١٩١,٧اخلــاص للبعثــة  

  ماليني دوالر. ٣ ٥٧٢,٤ عمليات حفظ السالم يف التاريخ نفسه ما قدره
تشـرين   ٣١وسددت تكاليف القوات ووحدات الشرطة املشكلة للفترة املمتـدة حـىت     - ٥٧

حـدات عـن الفتـرة املمتـدة     ، بينما سددت تكاليف املعدات اململوكـة للو ٢٠١٥األول/أكتوبر 
  ، وفقاً جلدول السداد الفصلي.٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٣٠حىت 

    
  املالحظات والتوصيات  - عاشرا   

لقد أحرزت هـاييت، شـعبا وحكومـة، تقـدما مشـهودا يف حتقيـق االسـتقرار السياسـي،           - ٥٨
. ٢٠١٠رغـم مـا واجهتــه مـن حتــديات كـبرية، مبــا فيهـا الـدمار الــذي تسـبب فيــه زلـزال عــام         

بيـد أن فتـرات عـدم     .يدعو لألسف حالة انعدام اليقني املؤسسي واالنتخايب السائدة حاليا ومما
وســتوفر االســتقرار، مهمــا كانــت مؤســفة، تظــل احتمــاال واردا يف مجيــع األنظمــة السياســية.   

 إشـارة واضـحة   حالـة انعـدام الـيقني السياسـي الراهنـة     جتـاوز  اجلهات الفاعلة اهلايتية على قدرة 
    على تقدم البلد من حيث االستقرار السياسي وترسخ الثقافة الدميقراطية.

وعلى الرغم مما تبذله املؤسسات اهلايتيـة مـن جهـود إلجـراء االنتخابـات املؤجلـة منـذ          - ٥٩
فترة طويلة، فإنه مل جتر سوى جولتني من أصل ثالث جوالت انتخابية مقررة. ويف إثر عمليـة  

آب/أغسطس، واليت شابتها بعـض حـوادث العنـف احملليـة، أسـفرت       ٩ االقتراع اليت جرت يف
تشـرين األول/أكتـوبر، يف جـو سـلمي نسـبيا، عـن انتخـاب         ٢٥عملية االقتراع اليت جرت يف 

نائبا يف جملس النواب. ويف غضـون ذلـك، اسـتمرت لعـدة      ٩٢عضوا يف جملس الشيوخ و  ١٤
 مـا يتعلـق  ادعاءات حبـدوث غـش، وال سـيما في    أشهر التوترات السياسية واألمنية، اليت فاقمتها

فقـد انتقـد   اجلولـة األوىل،  فـاز ب االنتخابات الرئاسية. وباستثناء املرشح املوايل للحكومة الذي ب
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. ويف املقابـل،  سـواء  د، علـى حـ  اتمع املدينواملعارضة الرئاسة من العملية االنتخابية مرشحو 
ــع املنتخــبني مــن املرشــحني يف االنت   ــات التشــريعية، بصــرف النظــر عــن انتمــائهم    أدى مجي خاب

، حيث شـكلوا اهليئـة التشـريعية    ٢٠١٦كانون الثاين/يناير  ١١السياسي، اليمني الدستورية يف 
  اخلمسني بعد مرور عام على عدم وجود برملان عامل يف البلد.  

وقــد أدى تصــاعد حــدة التــوترات املتصــل بادعــاءات حــدوث حــاالت غــش إىل قيــام    - ٦٠
لــس االنتخــايب املؤقــت بإرجــاء اجلــولتني االنتخــابيتني الثالثــة واألخــرية، مبــا يف ذلــك جولــة    ا

السباق الرئاسي، مرتني كانت آخرمهـا إىل أجـل غـري مسـمى بسـبب تزايـد املخـاوف األمنيـة.         
وقــد أوصــل هــذا املــأزق السياســي البلــد إىل حافــة فــراغ ســدة احلكــم، وهــو أمــر حــال دونــه    

ــذي مت ال  ــاق ال ــه، يف  االتف ــارتيلي،      ٥توصــل إلي ــه، م ــة واليت ــرئيس املنتهي ــني ال شــباط/فرباير، ب
. ويـــوفر ٢٠١٦شـــباط/فرباير  ٧ورئيســي غـــرفيت الربملــان، قبـــل انقضــاء الفتـــرة الرئاســية يف     

االتفاق، الذي جيسد روح الدستور، خارطة طريـق لضـمان اسـتمرار عمـل مؤسسـات الدولـة       
يومـا، وتعـيني رئـيس     ١٢٠لبلد لفترة انتقاليـة مـدا   عن طريق انتخاب الربملان لرئيس مؤقت ل

ثلـي اخلـاص   ممللوزراء، واسـتكمال العمليـة االنتخابيـة. وطـوال هـذه الفتـرة، مـا فتـئ كـل مـن           
واألمانة العامة وسائر أعضاء اتمع الدويل، مبـا يف ذلـك املنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة،      

ذلــك يعــد و .ات بــني اجلهــات الفاعلــة الوطنيــةيســتخدمون مســاعيهم احلميــدة لــدعم املفاوضــ
  شهادة على التزام اتمع الدويل إزاء هاييت.  

حـدوث فـراغ يف سـدة احلكـم،     يهـدف إىل اجتنـاب   واآلن، وبعد التوصـل إىل اتفـاق     - ٦١
أجـدد دعـويت إىل مجيـع اجلهـات الفاعلـة اهلايتيـة أن تواصـل العمـل معـا مسترشـدة بـروح            فإين 

شـباط/فرباير، وأن جتـد حلـوال هايتيـة للمشـاكل       ٥تنفـذ االتفـاق املـربم يف     هاييت، وأن دستور
اهلايتية. وأدعو مجيع أصحاب املصلحة السياسيني إىل القيـام فـورا، وبنيـة حسـنة، باختـاذ مجيـع       

. ومـع انتخـاب   ٢٠١٥اخلطوات الالزمة لكفالة إكمال العملية االنتخابيـة الـيت بـدأت يف عـام     
شباط/فرباير، وتعيني رئيس للوزراء، بات لزاما علـى مجيـع مؤسسـات     ١٤الرئيس املؤقت، يف 

املؤقت، أن تكفـل تنفيـذ أحكـام االتفـاق تنفيـذا كـامال يتحلـى بـروح         يشمل الرئيس البلد، مبا 
الوفـاق ذاـا ويكـون وفقـا لألطـر الزمنيـة املتفـق عليهـا. وأرحـب بـاجلهود الـيت يبـذهلا الــرئيس             

 رئــيس للــوزراء وبــاجلهود املوازيــة الراميــة إىل تنشــيط أعمــال  املؤقــت حــىت اآلن لكفالــة تعــيني
الس االنتخايب املؤقت. واإلسراع بتجديد الس االنتخايب املؤقت هـو شـرط مسـبق ال غـىن     

شـعب. وبوجـه أعـم، فـإن اسـتمرار التـزام       البطريقة تتجلى فيها إرادة  اتنتخاباالعنه إلكمال 
توصـل إىل حلـول توافقيـة هايتيـة ملشـاكل البلـد هـو أمـر         مجيع أصحاب املصلحة السياسـيني بال 

  أساسي لضمان وحدة البلد واستقراره يف األجل الطويل.  



S/2016/225 

 

16-03381 19/28 

 

أدعـو  و .وأود أن أشدد على ضرورة أن يلتزم مجيع أصـحاب املصـلحة بضـبط الـنفس      - ٦٢
 ناخبيهم إىل التصرف بروح املسؤولية بغية احلفاظ علـى األمـن واالسـتقرار خـالل هـذه الفتـرة      

ــة احلساســة. و  ــداالنتقالي ــة ســلمية إىل حــد كــبري رغــم       ق ــى بيئ ــت هــاييت مــن احلفــاظ عل متكن
ــوترات املرتبطــة بالوضــع السياســي   ــد أن  .الت ــا  بي ــابال   التقــدم احملــرز حــىت اآلن م زال هشــا وق

للتعرض إىل انتكاسات. وإنين أشيد بأداء الشرطة الوطنيـة، الـيت أجنـزت عملـها بنجـاح خـالل       
ت حاجتها إىل مسـاعدة عنصـري البعثـة الشـرطي والعسـكري. وأرحـب أيضـا        هذه الفترة وقل

ضـابط إىل   ١٥ ٠٠٠باستمرار جهود جتنيد ضباط الشرطة وتدريبهم، مما يعين أن هدف ضـم  
  .  ٢٠١٦صفوف الشرطة الوطنية سيكون سهل املنال أو أنه سيتحقق بنهاية عام 

إن هاييت ليس بوسعها أن تتحمل عدم االسـتقرار السياسـي خـالل الفتـرة احلاليـة الـيت         - ٦٣
تســودها اجتاهــات اقتصــادية ســلبية تتســم باخنفــاض النمــو االقتصــادي وتراجــع مســتويات          
االستثمار. وما زال البلد عرضة لألزمات اإلنسـانية، مبـا فيهـا اجلفـاف؛ وعـدم كفايـة اهلياكـل        

ــا  ــراض اإلســهال.     األساســية خلــدمات املي ــق الصــحية والصــرف الصــحي؛ وتفشــي أم ه واملراف
ــذين يعيشــون يف فقــر مــدقع،        ــع الســكان ال ــى رب ــرا أكــرب بكــثري عل وختلــف هــذه األزمــات أث

شــخص الــذين مــا زالــوا   ٥٩ ٠٠٠البــالغ عــددهم  ٢٠١٠واملشــردين مــن جــراء زلــزال عــام  
خيمـات، والعائـدين إىل هـاييت    يعيشون يف خميمات املشردين داخليـا واملسـتوطنات الشـبيهة بامل   

واملرحلني إليها. وإنين أحـث علـى مواصـلة االهتمـام ـذه القضـايا، مـع التركيـز بوجـه خـاص           
على حالة انعدام الغذاء النامجة عن اقتران األثر الذي خلفته ثالثة سنوات متتاليـة مـن اجلفـاف    

  بظاهرة النينيو اليت كانت قوية للغاية.  
. ٢٠١٥لقلق الزيادة اليت شهدا حـاالت اإلصـابة بـالكولريا يف عـام     ومما يبعث على ا  - ٦٤

وإنــين أؤيــد اجلهــود الــيت تبــذهلا الســلطات اهلايتيــة ملكافحــة الكــولريا ومجيــع األمــراض املعديــة    
واملنقولة باملياه، من خالل اجلمع بني التصدي السريع لألوبئـة واالسـتثمار املسـتمر يف اهلياكـل     

ياه واملرافق الصحية والصرف الصحي. وممـا يبشـر بـاخلري اخنفـاض معـدل      األساسية خلدمات امل
. غـري أن اخنفـاض متويـل املسـاعدات     ٢٠١٥حاالت تفشي هذا الوباء يف الربع األخري من عام 

اإلنسانية حيد من قدرة األمم املتحدة على مساعدة السلطات اهلايتيـة يف مـا تبذلـه مـن جهـود.      
وإمنـا ضـرورة حتميـة، وإنـين أناشـد الـدول        ،أمـرا ممكنـا فحسـب   فالقضاء على هذا الوباء ليس 

  األعضاء أن تدعم اجلهود املبذولة.



S/2016/225

 

20/28 16-03381 

 

وما زال القلق يساورين إزاء استمرار بطء وترية التقدم احملرز يف تعزيز سـيادة القـانون     - ٦٥
ووضع حد لإلفالت من العقـاب. فعلـى الـرغم مـن اختـاذ خطـوات هامـة، مثـل وضـع الصـيغة           

ملشروع قانون اإلجراءات اجلنائية وتنفيذ نظـام اسـتدعاء القضـاة وجلسـات االسـتماع       النهائية
ــوق          ــى حق ــؤثر عل ــت ت ــا زال ــن أوجــه القصــور يف النظــام القضــائي م ــد م ــإن العدي ــة، ف الفوري
اإلنسان، وال سـيما احلـق يف حماكمـة عادلـة يف غضـون فتـرة زمنيـة معقولـة وظـروف احتجـاز           

اإلصــالح القــانوين مــن خــالل اختــاذ التــدابري التشــريعية  إجــراء إنســانية. وأدعــو الســلطات إىل 
يف البلـد مـن أجـل    لى تعزيـز مؤسسـات سـيادة القـانون     ع . وأحثهاوالتنفيذية واإلدارية املناسبة

عنصـرا  ذلـك  ويظـل   .كفالة حتقيق العدالـة وإعمـال حقـوق اإلنسـان للشـعب اهلـاييت ومحايتـها       
  لتوطيد االستقرار يف البلد. احامس
وبـــالنظر إىل عـــدم الـــيقني السياســـي الســـائد حاليـــا يف هـــاييت، أقتـــرح إجـــراء تقيـــيم     - ٦٦

، يف أعقـاب  )٢٠١٥( ٢٢٤٣ هجملـس األمـن يف قـرار   الذي نص عليـه  استراتيجي، على النحو 
مـل يف أن تكتمـل هـذه العمليـة بسـالم      إكمال مسرية العملية االنتخابيـة املنقطعـة. وحيـدوين األ   

شـباط/فرباير وأن تتـيح إجـراء تقيـيم إجيـايب مـن        ٥ويف غضون األطر الزمنيـة احملـددة يف اتفـاق    
شــأنه أن يــؤدي إىل تطــور هــام يف وجــود األمــم املتحــدة يف هــاييت. وإنــين أعتــزم، واضــعا يف     

جملـس األمـن بشـأن مسـتقبل      اعتباري التطورات اجلارية على أرض الواقع، تقدمي توصيات إىل
  .٢٠١٦البعثة قبل انتهاء واليتها يف تشرين األول/أكتوبر 

قدمتـه   ويف اخلتام، أود أن أعرب عن امتناين ملمثليت اخلاصة، سـاندرا أونوريـه، علـى مـا      - ٦٧
هـذه املرحلـة احلرجـة. وأود أيضـا أن أشـكر كـل امـرأة ورجـل يف         يف من خدمات لـدعم هـاييت   

ــة،  ــم املتحــدة القطــري،       البعث ــق األم ــوات شــرطة، وفري ــوات عســكرية وق ــدان املســامهة بق والبل
على استمرار تفانيهم والتزامهم بتحقيـق االسـتقرار والتنميـة يف هـاييت. وأود أيضـا أن       شركاءالو

  أحيي ذكرى قائد القوة الراحل بالبعثة، الفريق جوزيه لويز جابوراندي جونيور.
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  املرفق األول

ــز أنشــطة احملــرز يف التقــدم      بعثــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار   تركي
  هاييت يف
    
بعثة األمـم  تعزيز أنشطة ترد أدناه معلومات مستكملة عن التقدم احملرز يف تنفيذ خطة   - ١

تقريري املقدم إىل جملس األمن بتـاريخ  املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت على النحو املبني يف 
  .(S/2013/139) ٢٠١٣آذار/مارس  ٨
  

  تطوير الشرطة    

مــن املتوقــع أن تتخــرج الدفعــة السادســة والعشــرين للشــرطة الوطنيــة يف نيســان/أبريل    - ٢
طـالب،   ١ ٥٠٦طالبـاً مـن العـدد األويل البـالغ      ١ ٤٨٩. وحالياً، ما زال يف املدرسـة  ٢٠١٦

ــيهم   ــة الســابعة والعشــرين، وخضــع     ا ١٨٦مبــن ف ــة اســتقدام الدفع ــد اســتمرت عملي مــرأة. وق
  امرأة، الختبارات بدنية، وأُجريت معهم مقابالت.   ١ ٠٨٤من املتقدمني، ومنهم  ٧  ٧١٤

واصل أكادميية الشـرطة الوطنيـة، بـدعم مـن اجلهـات املاحنـة الدوليـة، تنفيـذ برنـامج          تو  - ٣
). ووضــعت أيضــاً خطــة ٢٠١٧-٢٠١٥(إضــافيني  تــدريب املــوظفني التنفيــذيني ملــدة عــامني 

، ختـــرج ٢٠١٥كـــانون األول/ديســـمرب  ١١). ويف ٢٠١٨-٢٠١٥ألكادمييـــة (لاســـتراتيجية 
  كادميية.األمفوضاً من الدفعتني الثالثة والرابعة من  ٣١جمموعه   ما
ــة يف حــاالت الطــوارئ      - ٤ ، الــذي “١١٤”وأصــبح مشــروع مركــز االتصــاالت اهلاتفي

مليون دوالر، جاهزاً للعمل. وبـدعم مـن اجلهـات املاحنـة      ١١مببلغ إمجايل قدره  قُدرت تكلفته
حمطة اتصاالت يف املقاطعة الغربيـة، الـيت تشـهد أعلـى معـدل       ١٥الدولية، توىل املركز تركيب 

  للجرمية يف البلد.  
مـــبىن مـــن مبـــاين الشـــرطة الوطنيـــة، وإضـــافة   ١٢ومت تشـــييد أو تـــرميم مـــا جمموعـــه   - ٥

املركبات والدراجات النارية وزورقني سريعني إىل أسـطول النقـل للشـرطة الوطنيـة،     من  ١٦١
وكان ذلك إما بتربعات من اجلهات املاحنـة املسـامهة وإمـا بتمويـل مـن احلكومـة اهلايتيـة. وقـد         
أنشئت جلنتان تقنيتان ملراجعة احلسابات وتسجيل مجيع العمليات اللوجستية لوضع التوقعـات  

  وحتسني نظام املشتريات. ٢٠١٦-٢٠١٥رة اللوجستية للفت
وتواصـل التـدريب املتخصــص لوحـدات مكافحــة الشـغب، وال ســيما خـارج املنطقــة        - ٦

مـن ضـباط الشـرطة حتـت      ١٢٣احلضرية الكربى، حيث قام مدربو الشـرطة الوطنيـة بتـدريب    
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ــة          ــرت البعث ــدوليني، وف ــع أصــحاب املصــلحة ال ــاون م ــم املتحــدة. وبالتع إشــراف شــرطة األم
ـــ   ــدريب ل ــوق       ١٥٠الت ــة، وحق ــات اجلنائي ــن ضــباط الشــرطة القضــائية يف جمــاالت التحقيق م

اإلنســان، وإدارة مســرح اجلرميــة، والقــانون اجلنــائي، وتقنيــات املقابالت/االســتجواب، وعلــم   
ضابطاً آخر من ضـباط الشـرطة تـدريباً متخصصـاً يف إجـراء املقـابالت        ٤٣املقذوفات. وتلقى 
  قات يف اجلرائم اجلنسية.مع األطفال والتحقي

ومشلــــت مســــألة تنميــــة القــــدرات املتخصصــــة داخــــل نظــــام الســــجون وضــــع           - ٧
إدارة السـجون للفتـرة    ملديريـة للسياسـات الصـحية يف السـجون؛ ووضـع خطـة عمـل        مشروع
إدارة الســجون مديريــة طــة االســتراتيجية الــيت وضــعتها  اخل؛ ومواصــلة تنفيــذ ٢٠١٦-٢٠١٤
؛ وبرامج إعادة اإلدماج االجتماعي يف ثالثة سجون؛ ووضـع واعتمـاد   ٢٠١٦-٢٠١٤للفترة 

إجراءات خمتلفة يف السجون (مثل خطط الطوارئ، والقوائم املرجعية األمنية)؛ وتدريب كبـار  
إدارة الســـجون علـــى تطبيـــق السياســـات والتوجيهـــات؛ وبـــرامج بنـــاء مديريـــة املســـؤولني يف 

ــدعم ملكافحــة الكــولريا     القــدرات ــد ســجالت الســجناء؛ وتقــدمي ال يف إدارة الســجون؛ وتوحي
  والسل؛ ورصد بناء أربعة سجون جديدة.

ــوبر   ١ويف   - ٨ ــة    ٢٠١٥تشــرين األول/أكت ــة الشــرطة الوطني ــاذ ميزاني ــز النف ، دخلــت حي
 الــيت وضـــعتها اللجنــة املشــتركة مـــع البعثــة. ويتضــمن املبلـــغ      ٢٠١٦-٢٠١٥للفتــرة املاليــة   

يف املائة وتعـزى أساسـا إىل    ٧مليون دوالر زيادة تبلغ نسبتها  ٢١٢,٩املخصص والبالغ قدره 
  شرطي جديد. ١ ٥٠٠يف املائة وإىل إدماج  ١٠ و ٦زيادة يف املرتبات تتراوح نسبتها بني 

  
  بناء القدرات االنتخابية    

نشـــر يف آب/أغســـطس، ووفـــق اجلـــدول الـــزمين االنتخـــايب الـــذي  ٩إثـــر انتخابـــات   - ٩
، نظم الس االنتخايب املؤقت اجلولة الثانيـة لالنتخابـات الربملانيـة واجلولـة     ٢٠١٥ آذار/مارس

ــة يف    ــية والبلديـ ــات الرئاسـ ــذه     ٢٥األوىل لالنتخابـ ــق ـ ــا يتعلـ ــوبر. وفيمـ ــرين األول/أكتـ تشـ
ة االنتخابات، نفذ الس االنتخايب املؤقت التوصيات اليت أسفرت عن إدخـال حتسـينات كـبري   

ونتيجــة لــذلك،   .يف عملياتــه، ويف تــدريب العــاملني يف مراكــز االقتــراع، وتوعيــة النــاخبني      
أن انتخابـات  إىل  خلصت بعثتا االحتاد األورويب ومنظمة الـدول األمريكيـة ملراقبـة االنتخابـات    

ــد حتســنت     ٢٥ ــدر تشــرين األول/أكتــوبر ق ــا نظمــت     بق ــة باجلولــة األوىل، وأ كــبري، مقارن
ع أن اجلولـــة الثانيـــة مـــن االنتخابـــات الرئاســـية الـــيت كـــان مقـــررا إجراؤهـــا يف   بكفـــاءة. ومـــ

ــانون الثاين/ينـــاير  ٢٤ و ٢٠١٥كـــانون األول/ديســـمرب  ٢٧ ــنظم، فقـــد أدى  ٢٠١٦كـ مل تـ
  ، على النحو املقرر دستوريا.٢٠١٦كانون الثاين/يناير  ١١أعضاء الربملان اجلدد اليمني يف 
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ة الوطنية يف تنفيذ التغـيريات الالزمـة النتشـارها ألغـراض     وقدمت البعثة الدعم للشرط  - ١٠
ــد. ويف        ــدها بع ــت يف موع ــات الــيت مل يب ــراء االنتخاب ــتعدادا إلج ــات اس تشــرين  ٢٥االنتخاب

ضـابطاً   ٢ ٠٥٠من ضباط الشرطة الوطنية، مبا يف ذلـك نشـر    ٧ ٣٥٧األول/أكتوبر، مت نشر 
ــورت     ــن بـ ــت مـ ــزات أتـ ــار تعزيـ ــرانس، إىل - أو - يف إطـ ــب بـ ــة إضـــافية   ١٩٤ جانـ مركبـ

دراجــة ناريــة أخــرى الســتكمال مــوارد النقــل. ونظــم مكتــب املفــتش العــام للشــرطة   ٤٢٧ و
الوطنية محلة كبرية للتوعية بدور ضباط الشرطة أثناء االنتخابات وأوفد فريقاً إىل كل مقاطعـة  

أُصــيب  لرصــد األداء. وخــالل اجلولــة األوىل لالنتخابــات، فقــد ســبعة أشــخاص حيــام، و       
ــاً ٢٥ ــى.      ؛شخصـ ــوع قتلـ ــة أشـــخاص وعـــدم وقـ ــابة ثالثـ ــة إصـ ــة الثانيـ ــا شـــهدت اجلولـ بينمـ
من مراكز االقتـراع مـن جـراء العنـف واضـطرت إىل       ٢٠٢، تضرر ٢٠١٥ آب/أغسطس ويف

 مركزاً يف تشـرين األول/  ٣٣اإلقفال إما بصورة جزئية أو مؤقتة أو دائمة، باملقارنة مع تضرر 
  أثناء توزيع املواد االنتخابية.   ٢٠١٦كانون الثاين/يناير  ٢٢أكتوبر، ومركزين يف 

ــك         - ١١ ــات الدســتورية، وكــان ذل ــة إلجــراء االنتخاب ــالقيود الزمني ــد ب ــاً التقي وحتقــق جزئي
بتنصـيب أعضـاء جملـس النـواب وجملـس الشـيوخ املنتخـبني حـديثاً وفقـا للدسـتور. ومل يســمح           

 شـــباط/ ٧بتنصـــيب رئـــيس جديـــد يف    تأجيـــل اجلولـــة الثانيـــة مـــن االنتخابـــات الرئاســـية     
  ، وهو التاريخ املقرر مبوجب الدستور.٢٠١٦  فرباير
ولن يكون إنشاء جملس انتخايب دائم ممكنا إال عندما تعقد مجيع فروع السـلطة الثالثـة     - ١٢

  وتبدأ عملها لتسمية ممثليها الذين سيعينون مبوجب مرسوم رئاسي.
املسامهني يف صندوق التربعـات املشـترك الـذي أنشـأه     وكانت حكومة هاييت من أكرب   - ١٣

مليــون دوالر مــن دوالرات الواليــات املتحــدة  ٢٣,٢الربنــامج اإلمنــائي للعمليــات االنتخابيــة (
ماليـني دوالر) ولعمـل    ٩يف املائة). ومراعاةً منها للنفقات االنتخابيـة املتصـلة بـاألمن (    ٣٦ أو

الر)، زادت هـاييت إىل حـد كـبري مـن حصـتها لتمويـل       ماليـني دو  ٦الس االنتخايب املؤقـت ( 
  .٢٠١٠العمليات االنتخابية منذ عام 

املعارف من كلٍ من البعثة ومكتب األمم املتحـدة خلـدمات املشـاريع     اكتمل نقلوقد   - ١٤
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل الس االنتخايب املؤقـت بـاالقتران مـع تركيـز اجلهـود علـى       

ــادة ال ــة       زي ــت األولوي ــرار، وأُعطي ــة يف جمــاالت التخطــيط والتنســيق وصــنع الق ــدرات الوطني ق
للتدريب على شغل وظائف رئيسـية يف الـس االنتخـايب. وخـالل الـدورة االنتخابيـة احلاليـة،        
ــة      تــوىل الــس االنتخــايب املؤقــت املزيــد مــن املســؤوليات بشــأن العمليــات اللوجســتية والتقني

، عندما تولت البعثة إدارة مجيع اخلـدمات  ٢٠١٠لع به من أنشطة يف عام باملقارنة مع ما اضط
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اللوجســتية. ومــع ذلــك، ال يــزال الــدعم يف جمــال النقــل مطلوبــا مــن كــل مــن البعثــة ومكتــب   
  خدمات املشاريع، وهناك حاجة مستمرة لتقدمي دعم تقين للدورة االنتخابية املقبلة.  

مــع البعثــة، خطــة أمنيــة متكاملــة لالنتخابــات.  ووضــعت الشــرطة الوطنيــة، بالتنســيق    - ١٥
وأدت التعــديالت الــيت أُدخلــت يف أعقــاب انتخابــات آب/أغســطس إىل حتقيــق أداء إجيــايب يف  

تشرين األول/أكتوبر. واضطلعت الشرطة الوطنية بـدور رئيسـي يف منـع نشـوب نزاعـات       ٢٥
والتخريـب واحملرضـني   قبل االنتخابات وبعدها وقد ألقت القبض علـى مـرتكيب أعمـال العنـف     

تشـرين األول/أكتـوبر إىل حـد كـبري مـن معنويـات أفـراد         ٢٥عليها. ورفعـت إدارة انتخابـات   
الشــرطة الوطنيــة وزادت كــثرياً مــن ثقتــهم يف أنفســهم، ممــا أثبــت قــدرا علــى ضــمان إجــراء   

  عملية انتخابية سلمية بأدىن قدر من الدعم من البعثة.
  

  انسيادة القانون وحقوق اإلنس    

نظم الس األعلى للقضاء دورة دراسية عن كفاءة إدارة اإلجراءات القضـائية. وأذن    - ١٦
قاضـيا جديـدا. وقـدمت جلنـة      ٨٠التنفيذي بتجديد فترة والية القضاة العاملني وبتعيني  اجلهاز

 تقريـراً مـن التقـارير املتعلقـة بالتحقيقـات. وتقـدم البعثـة الـدعم القـانوين          ٤٧التحقق املشـتركة  
  وكذلك آلليات وإجراءات تقييم القضاة. ،والتقين واللوجسيت واملايل هلذا العمل

ــة.  ١٠ويف الوقــت احلــايل، متثــل النســاء يف الســلطة القضــائية نســبة تقــل عــن       - ١٧ يف املائ
وليس هناك سوى قاضية واحدة معينة للمحكمة العليا ومسـاعدة واحـدة للمـدعي العـام. ويف     

قـائم منـذ أجـل طويـل بـني اجلنسـني، أصـبح الصـف احلـايل يف أكادمييـة           مسعى ملعاجلة اخللـل ال 
  يف املائة من الصف. ٥٠متدربة، وهو ما يصل إىل  ٣٣القضاة يضم 

، أجنــــز الربنــــامج اإلمنــــائي استعراضــــاً مؤسســــياً شــــامالً ٢٠١٥ويف آب/أغســــطس   - ١٨
ــا للمحاســبة واملنازعــات اإلداريــة، مــع خطــة متابعــة تفصــيلي     ــاء القــدرات للمحكمــة العلي ة لبن

وتعزيــز املؤسســات. غــري أن متويــل هــذا العمــل مل يضــمن بعــد. ومــن املتوقــع أن يتــوافر بعــض  
الدعم املايل والربنـاجمي مـن ميزانيـة البعثـة يف إطـار الربنـامج املؤقـت املقتـرح واملشـترك لسـيادة           

شـهر   . وعالوةً على ذلك، انتخب رئيس جديـد للمحكمـة يف  ٢٠١٧-٢٠١٦القانون للفترة 
تشــرين األول/أكتــوبر، وتتوقــع البعثــة زيــادة عملــها مــع رئــيس احملكمــة مبجــرد انتــهاء الفتــرة     

  االنتخابية.
وفرغــت اللجنــة التقنيــة املشــتركة واملكلفـــة بإصــالح نظــام العقوبــات مــن صـــياغة           - ١٩

ــانون ــة إىل         ق ــام العدال ــة بإصــالح نظ ــية املعني ــة الرئاس ــه اللجن ــذي قدمت ــة ال ــراءات اجلنائي  اإلج
  التنفيذي.  اجلهاز
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وقــدمت البعثــة الــدعم ملكاتــب املســاعدة القانونيــة يف كــل مــن كــاب هاييســيان ويل      - ٢٠
يف املائة من هذه القضايا مغلقـة، ممـا أدى    ٤٠قضية؛ وكانت  ٨٣٣كاي، مما أدى إىل معاجلة 

بـــرانس، جهـــزت املكاتـــب  - أو - حالـــة. ويف بـــورت ٢٢٤إىل إصـــدار القـــرار بـــالرباءة يف 
نسـبته   مـا  إغـالق شخصاً و ١ ١٥٧قضية، مما أدى إىل اإلفراج عن  ٣ ١٢٥عومة اخلمسة املد
  يف املائة من القضايا. ٥٧
، أخــذت البعثــة تقــدم الــدعم إىل مكتــب أمــني املظــامل يف ٢٠١٥ومنــذ أيلول/ســبتمرب   - ٢١

تقــدمي توصــيات بشــأن اخلطــة يف املكتــب يتــوىل مســؤولية هــاييت مــن خــالل تعــيني خــبري دويل 
. وأقــر املكتــب تقريــراً مؤقتــاً يتضــمن توصــيات، وكــان   ٢٠١٩-٢٠١٦االســتراتيجية للفتــرة 

  .  ٢٠١٥التقرير قد قُدم يف كانون األول/ديسمرب 
ــل عــن االحتياجــات التشــغيلية         - ٢٢ ــة تق ــة الدول ــة مــن ميزاني ــزال املخصصــات املالي ــا ت وم

، ٢٠١٤ تشـمل اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنسـان يف عـام      لمكتب، وفقاً ملا أوصـت بـه جهـات    ل
  حال دون إنشاء وحدة حلماية املرأة.  مما

ضـابطاً.   ٧ ٤١٨وبدعمٍ من البعثة، وصل عدد ضباط الشرطة احلـائزين علـى شـهادة      - ٢٣
  ضابطاً آخر. ٢ ٢٩٢وجيري حاليا فحص 

وقـدمت إىل   حتقيقـات  ٣٠٣شـكوى، وأجـرت    ٢٧٥وتلقت املفتشية العامة للشرطة   - ٢٤
  تقريراً مشفوعاً بتوصيات تقضي بفرض جزاءات.   ٢٤٦املدير العام 

تشرين األول/أكتوبر، وقع املدير العام للشرطة الوطنية األمر التوجيهي املتعلـق   ٢ويف   - ٢٥
لشـؤون   ةالتنسـيق الوطنيـ  هيئـة  بالشؤون اجلنسانية الذي يضفي طابعاً رمسياً على والية وهيكل 

ا اجلنســانية والعنــف اجلنســي. وقــد مثــل ذلــك اخلطــوة اهلامــة األوىل حنــو تنفيــذ  املــرأة والقضــاي
  سياسة جنسانية يف الشرطة الوطنية.  

  
  املسائل الرئيسية يف جمال احلوكمة    

ــذ اإلجــراءات          - ٢٦ ــى تنفي ــات عل ــة وســلطات املقاطع ــدرة ســلطات البلدي ــد حتســنت ق لق
بلديـة مـن تطبيـق     ١٤٠بلـديات البـاغ عـددها    اإلدارية واملالية األساسية، حيث متكنت مجيع ال

اإلجراءات املالية املتعلقة بوضع امليزانية. وقد وضـع برناجمـان جتريبيـان جديـدان علـى مسـتوى       
البلديات يتعلقان بأدوات التعبئة املالية والنظم الضـريبية الرقميـة. وقـدرة السـلطات علـى إدارة      

 تعقـد وقـد أحـرزت تقـدما،    واملنـاطق   اتلديمنتديات التنسيق بصورة مستقلة على مستويي الب
    شهريا اجتماعات للتصدي للكوارث.
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  املرفق الثاين
تكوين وقوام عنصر الشرطة يف بعثة األمم املتحدة لتحقيـق االسـتقرار يف هـاييت،        

  ٢٠١٦شباط/فرباير  ٢٢يف 
      
  وحدات الشرطة املشكلة    ضباط شرطة األمم املتحدة  

  الرجال  النساء  الرجال  النساء البلد

١٨ األرجنتني          
٩٨٦٢١٣ بنغالديش

١٥٤ بنن
٥ الربازيل

١٠٤٥ بوركينا فاسو
١١ بوروندي
١٤٥ الكامريون

١٧٦٤ كندا
٨ تشاد
١١٠ شيلي

١٤ كولومبيا
٢٧ مصر

١٢ السلفادور
٢ إثيوبيا
١٧ فرنسا

١٨ غانا
١ غينيا
١٥٤٣٩ اهلند

٢٦ إندونيسيا
١ جامايكا
٢٦٣١٩ األردن

٥٢٦ مدغشقر
١٩ مايل
٤٣١١٣١٢٧ نيبال

٢٢٤ النيجر
٢ نيجرييا
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  وحدات الشرطة املشكلة    ضباط شرطة األمم املتحدة  
  الرجال  النساء  الرجال  النساء البلد

١١ النرويج          
١٤٠ باكستان
١ باراغواي

١٢٥ الفلبني
٤٢٤ رومانيا

٢٤ االحتاد الروسي
٢٩٤٢٥١٣٥ رواندا

١٧١١١٤٩ السنغال
٤ صربيا

١٥ سلوفاكيا
٣ إسبانيا

١٣ سري النكا
٢٥ تايلند
٢١٩ توغو
٣ تونس
٣٢ تركيا

٣٢٢ الواليات املتحدة األمريكية
٥ أوروغواي

١ فانواتو
٢٣ اليمن
١ ١٠٧٦٢١٣٥٥٢٢ الفرعي اموع  

  ٧٢٨اموع الفرعي، شرطة األمم املتحدة:   

  ١ ٦٥٧اموع الفرعي، الشرطة املشكلة:   

  ٢ ٣٨٥اموع،   
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  املرفق الثالث

بعثــة األمــم املتحــدة لتحقيــق يف البلــدان املســامهة بــأفراد عســكريني ووحــدات عســكرية      

  )٢٠١٦شباط/فرباير  ٢٢يف ، االستقرار يف هاييت
      
      القوات    األركانضابط   

  اموع  الرجال  النساء  الرجال  النساء  البلد

٢٢٤٤٧٢ ٦ األرجنتني      
١١٠١١١ ١ بنغالديش

١ ١ املتعددة القوميات) - بوليفيا (دولة
٢٥٩٤٣٩٨٠ ١٢ (أ)الربازيل

٥ ١٤ كندا
١٢٣٧٥٣٩١ ٤ شيلي

١ ١ إكوادور
٤٤٤٤  السلفادور
٦٤٦٥٤ ٢ غواتيماال
٤٧٤٧  هندوراس

٣ ٣ األردن
٣٦ ٣ املكسيك

٣ ٣ نيبال
٥٧٧٨٣ ١ باراغواي

٨١٥٢١٦٣ ٣ بريو
١٣١٢٢١٣٧ ٢ الفلبني

٣ ٣ سري النكا
٥ ٥ الواليات املتحدة األمريكية

١١٢٢٩٢٤٥ ٥ أوروغواي
٢ ٢٣٥٤ ١٠٢١٩٢ ١٥٩ اموع  

  
  يعمل قائد القوة مبوجب عقد مع األمم املتحدة وبالتايل فهو غري حمسوب ضمن قوام القوة.  (أ)  

 


