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  االستقرار يف هاييتتقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة لتحقيق     
    

  مقدمة  - أوال   
، الــذي مــدد الــس  )٢٠١٥( ٢٢٤٣يقــدم هــذا التقريــر عمــال بقــرار جملــس األمــن     - ١

ــه واليــة بعثــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف هــاييت (البعثــة) حــىت          تشــرين  ١٥مبوجب
، وطلــب مــين أن أقــدم تقريــرا عــن تنفيــذ هــذه الواليــة يف موعــد أقصــاه  ٢٠١٦األول/أكتــوبر 

يومــا قبــل انتــهاء الواليــة. ويتضــمن هــذا التقريــر التطــورات الرئيســية املســتجدة يف الفتــرة   ٤٥
ــري يف     ــني صــدور تقري ــدة ب ــارس  ٨املمت  آب/أغســطس ٣١) و S/2016/225( ٢٠١٥آذار/م

، كما يورد اخلطوط العريضة لألنشطة اليت اضـطلعت ـا البعثـة انسـجاما مـع واليتـها       ٢٠١٦
. وتـرد يف املرفـق األول   )٢٠١٥( ٢٢٤٣مبوجب قرارات الس ذات الصـلة وآخرهـا القـرار    

  البعثة.أنشطة يز هلذا التقرير آخر مستجدات خطة تعز
    

 التطورات السياسية  - ثانياً   

اجلهود اليت بذلتها الفاعليـات اهلايتيـة إلعـادة    واصلة اتسمت الفترة املشمولة بالتقرير مب  - ٢
العمل بالنظـام الدسـتوري عـرب اسـتئناف العمليـة االنتخابيـة وإمتامهـا، كمـا اتسـمت بالضـبابية           

ــة.   السياســية النامجــة عــن االفتقــار إىل الوضــ   وح يف ترتيبــات احلكــم علــى مســتوى رأس الدول
ورغم تنصيب رئيس جديد للـوزراء وتـأليف حكومـة جديـدة وإنشـاء جملـس انتخـايب جديـد،         

، استجابةً الدعـاءات واسـعة االنتشـار بقيـام     ٢٠١٥فقد أدى التحقق من صحة انتخابات عام 
سـعة النطـاق ومـا جنـم عـن ذلـك       الفاعليات السياسية واتمع املدين يف هاييت بعملية احتيال وا

من قرار بإعادة إجراء اجلولة األوىل من االنتخابات الرئاسية، إىل مزيد من التـأخري يف مواصـلة   
يومـا للـرئيس املؤقـت جوسـيلريم      ١٢٠العملية االنتخابيـة. ومنـذ انقضـاء فتـرة الواليـة املمتـدة       

حمـاوالت عـدة، مـن التصـويت      حزيران/يونيه، مل تتمكن اجلمعية الوطنيـة، رغـم   ١٤بريفري يف 
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على ترتيبات احلكم. ويف الوقت نفسه، أعاد الزخم إىل العملية االنتخابية حتديد موعـد إجـراء   
ــة األوىل يف  ــة االنتخابيـ ــوبر  ٩اجلولـ ــام   ٢٠١٦تشـــرين األول/أكتـ مبوجـــب أمـــر رئاســـي إلمتـ

يوخ املقـرر  انتخابات جتديد عضوية ثلـث أعضـاء جملـس الشـ    إىل جانب  ٢٠١٥انتخابات عام 
. وجتــرى حاليــا األعمــال التحضــريية لالنتخابــات  ٢٠١٧إجراؤهــا حبلــول كــانون الثاين/ينــاير  

  رغم استمرار حال الشك اليت تسود ترتيبات احلكم املؤقتة.
٣ -   شــباط/فرباير الــذي يــنص علــى ترتيبــات حكــم مؤقتــة بعــد انتــهاء   ٥وصــادف اتفــاق

، صـــعوبةً يف التنفيـــذ منـــذ البدايـــة وشـــهد واليـــة اخلمـــس ســـنوات للـــرئيس ميشـــال مـــارتيلي
سـلطة تنفيذيـة فاعلـة.    قيـام  مفاوضات مطولة بشأن تأليف حكومة جديدة، ما أدى إىل تأخري 

ويف أعقاب رفض الربملان املعين األولَ ملنصـب رئـيس الـوزراء وبعـد املفاوضـات الـيت أجريـت        
ملوظــف املــدين األقــدم إينــيكس  اطــاف يف ايــة املبــني الســلطتني التنفيذيــة والتشــريعية، متكــن  

آذار/مــــارس ألَّــــف حكومــــة  ٢٨ويف شــــارل مــــن الفــــوز يف تصــــويت مــــنح الثقــــة،  جــــان
وزيرا بينـهم ثـالث نسـاء. ورغـم تعـيني األعضـاء التسـعة للمجلـس االنتخـايب املؤقـت            ١٦ من

، نيسـان/أبريل  ٢٤آذار/مـارس، فلـم جتـر انتخابـات      ٣٠اجلديد مبوجب أمر رئاسي صـادر يف  
  شباط/فرباير. ٥نص عليه اتفاق   على حنو ما

نيسان/أبريل جلنة انتخابية مسـتقلة للتقيـيم    ٢٧وعوض ذلك، أنشأ الرئيس املؤقت يف   - ٤
والتحقق، بعد أشهر من النقاش العام بشأن صدقية العملية االنتخابيـة. وأجـرت اللجنـة تقييمـا     

ــدى   ــى مـ ــام    ٣٠علـ ــات عـ ــا النتخابـ ــن  ٢٠١٥يومـ ــك مـ ــا يف ذلـ ــائج    ، مبـ ــل نتـ ــالل حتليـ خـ
يف املائـــــة) وخلصـــــت   ٢٣,٥( ١٣ ٧٢٥مركـــــزا مـــــن مراكـــــز االقتـــــراع الــــــ      ٣ ٢٣٥

شــابتها خمالفــات خطــرية ارتكبــت بشــكل      ٢٠١٥أيار/مــايو إىل أن انتخابــات عــام    ٣٠ يف
منهجي بنيـة التالعـب بنتـائج االنتخابـات. وبشـكل عـام، أوصـى تقريـر اللجنـة بإعـادة إجـراء            

لة تدقيق احملاكم االنتخابية يف عدد مـن املقاعـد الربملانيـة املنتخبـة؛ وتطبيـق      االنتخابات؛ ومواص
سلســلة مــن التــدابري الراميــة إىل تعزيــز صــدقية العمليــة االنتخابيــة. وقوبلــت توصــيات اللجنــة    

الــيت بـردود فعــل متباينــة راوحــت بــني دعــم مــن األحــزاب السياســية وفاعليــات اتمــع املــدين  
ية حتقق مستقلة من االنتخابات، ورفضٍ من فاعليـات أخـرى، ال سـيما    عملإجراء دافعت عن 

 ٢٠١٥من احلزب الذي ترشح حاملُ رايته متصـدر السـباق الرئاسـي جوفينيـل مـوييز يف عـام       
وحلفــاؤه. وأثــار التقريــر حفيظــة بعــض الربملــانيني بــالنظر إىل توصــيته مبراجعــة انتخــاب ثالثــة   

  ن جملس النواب.عضوا م ٣٩  أعضاء يف جملس الشيوخ و
حزيران/يونيه، أصـدر الـس االنتخـايب املؤقـت جـدوال زمنيـا انتخابيـا منقحـا          ٦ويف   - ٥

قبِل إىل حد كبري بتوصيات اللجنة، مبا فيها إعادة إجراء االنتخابات الرئاسية. وحـدد اجلـدول   
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بــات تارخيــا أول مــن أجــل إعــادة إجــراء االنتخا  ٢٠١٦تشــرين األول/أكتــوبر  ٩الــزمين يــوم 
وإعادة إجراء جزئية لالنتخابات التشريعية، إىل جانب انتخابـات اجلولـة    ٢٠١٥الرئاسية لعام 

 ينـاير غليها احلـاليني يف كـانون الثاين/  األوىل لثلث مقاعد جملس الشيوخ اليت تنقضـي واليـة شـا   
، تشـمل إجـراء جولـة    ٢٠١٧كـانون الثاين/ينـاير    ٨. وحددت جولة انتخابية ثانية يف ٢٠١٧

نية حلسـم االنتخابـات الرئاسـية وانتخابـات جملـس الشـيوخ، عنـد االقتضـاء، وجولـة واحـدة           ثا
لالنتخابــات احملليــة. ووفقــا هلــذا اجلــدول الــزمين، تعلَــن النتــائج النهائيــة لالنتخابــات الرئاســية    

شــباط/فرباير  ٧، وينصــب الــرئيس املنتخــب حــديثا يف ٢٠١٧كــانون الثاين/ينــاير  ٣٠حبلــول 
ــايب يف   . وإ٢٠١٧ ــس االنتخـ ــرر الـ ــك، قـ ــافة إىل ذلـ ــاب   ١٤ ضـ ــاع انتخـ ــه إخضـ متوز/يوليـ

املنتخبني حـديثا لتحقيـق إداري، وإحالـة عضـوين آخـرين       ٤٢عضوا من أعضاء الربملان الـ ١٣
إىل احملكمة االنتخابية الوطنيـة. ويف أعقـاب قـرار الـس االنتخـايب إعـادة إجـراء االنتخابـات،         

  االنتخابات التابعة له من هاييت.حزيران/يونيه سحب بعثة مراقبة  ٨يف أعلن االحتاد األورويب 
مقعـدا   ١٣٩متوز/يوليه، أصدر الس االنتخـايب النتـائج النهائيـة النتخابـات      ١٥ويف   - ٦

جملسـا   ١٣٩، والـيت أفضـت إىل تـأليف    ٢٠١٥الـيت أُجريـت عـام     ١٤٠من املقاعد البلدية الــ  
املكونة من ثالثة أعضاء حبصة املـرأة فيهـا البالغـة     ١٣٩بلدية الـ بلديا. وقد وفت كل االس ال

امــرأة رئيســة جملــس. وســيعاد إجــراء االنتخابــات للمجلــس    ١٦يف املائــة، كمــا انتخبــت  ٣٠
اعتـــداء يف أعقـــاب  ســـبب وقـــوع، ب٢٠١٧البلـــدي الوحيـــد املتبقـــي يف كـــانون الثاين/ينـــاير  

لـف بطاقـات االقتـراع. وبعـد صـدور اجلـدول       أت ٢٠١٥االنتخابات يف تشـرين األول/أكتـوبر   
الزمين، شرع الس االنتخايب يف إعادة تسجيل املرشـحني الرئاسـيني وضـعت بنتيجتـها قائمـة      

املسـجلون،   ١١٨ ؛ وسـيتنافس املرشـحون الــ   ٥٤مرشحا من املرشحني األصليني الـ ٢٤بأمساء 
ح بـاب التسـجيل يف قائمـة    ؛ وأعيـد فـت  ١٠ـ نسـاء، علـى مقاعـد جملـس الشـيوخ الـ       ١٠وبينهم 

الناخبني؛ وبدأ تعيني موظفي االنتخابات والتسجيل اإللكتروين ملراقيب االقتـراع مـن األحـزاب    
السياســية؛ وأُجنــز التقيــيم األمــين والــتقين ملراكــز االقتــراع. ويف الوقــت نفســه، بــدأت الشــرطة   

تــابعني للبعثــة، التخطــيطَ الوطنيــة اهلايتيــة، بالتعــاون مــع أفــراد عســكريني وأفــراد مــن الشــرطة   
صـــل ـــا مـــن زيـــارات ميدانيـــة األمـــين لالنتخابـــات مشـــل وضـــع خطـــة أمنيـــة وطنيـــة ومـــا يت

آب/أغسطس، أعلنت منظمـة الـدول األمريكيـة أـا سـتراقب       ٢مقاطعات البلد. ويف  كل إىل
  تشرين األول/أكتوبر. ٩انتخابات 

مــن لوجســتيات مــا يقــدر مببلــغ   وبلغــت ميزانيــة العمليــات االنتخابيــة ومــا يتصــل ــا   - ٧
ــرطة     ٥٤,٨٤ ــايب والشـ ــغيلية للمجلـــس االنتخـ ــاليف التشـ ــا التكـ ــاف إليهـ مليـــون دوالر، تضـ

ماليــني دوالر متــوفرا للصــندوق املشــترك للتربعــات    ١٠,٠٦الوطنيــة. وال يــزال مــا جمموعــه  



S/2016/753

 

4/28 16-14584 

 

اصـلة تقـدمي   مكَّنـه مـن متويـل شـراء مـواد ومو      مـا  الذي يـديره برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،     
مليـون   ١٨,٢مليـون دوالر خيصـص مبلـغ     ٤٤,٧٨ إمجاليه املساعدة التقنية. وعليه، يلزم مبلغ

ماليــني دوالر للـــدعم اللوجســـيت. وأعلنـــت   ٢,٥دوالر منــه إلجـــراء اجلولـــة األوىل، يشـــمل  
حكومـة هــاييت أـا ســتغطي كامــل تكلفـة االنتخابــات، بيـد أــا رحبــت مـع ذلــك مبســامهات      

وكـاالت األمـم املتحـدة    تقدمها اجلهات املاحنة. ويف غضون ذلك، أبرمت احلكومة اتفاقـا مـع   
علــى نطــاق أضــيق مــن ذاك املقــدم   ملواصــلة تقــدمي الــدعم العمــالين إىل الــس االنتخــايب وإن 

  االنتخابات السابقة.  يف
حـــد كـــبري علـــى املســـار الصـــحيح،  ومـــع أن التحضـــريات لالنتخابـــات ال تـــزال إىل  - ٨

ر على عمـل السـلطتني التنفيذيـة    ثّأعجز الربملان عن التصويت على ترتيبات اإلدارة املؤقتة  فإن
والتشــريعية. وكــدليل علــى ذلــك، صــوت جملــس النــواب علــى امليزانيــة املنقحــة للســنة املاليــة     

؛ بيد أن عدم متكُّن جملـس الشـيوخ مـن االنعقـاد حـىت اآلن حـال دون اعتمـاد        ٢٠١٥/٢٠١٦
مشـروع امليزانيـة    كامل امليزانية من قبل الربملان. وعالوة علـى ذلـك، مل يتخـذ أي قـرار بشـأن     

  .٢٠١٦بدأ يف تشرين األول/أكتوبر ، اليت ت٢٠١٦/٢٠١٧للسنة املالية 
وواصلت ممثليت اخلاصة ساندرا أونوريه بذل مساعيها احلميدة مـن أجـل تيسـري إعـادة       - ٩

العمل بالنظام الدستوري من خالل إجراء االنتخابات، ومن أجل حتقيق توافق بـني الفاعليـات   
وضــمان ســري عمــل مؤسســات الدولــة يــة علــى ضــرورة إمتــام العمليــة االنتخابيــة السياســية املعن

مجيــع املســتويات. وواصــلت أيضــا املنــاداة بتقـدمي مســاعدة انتخابيــة دوليــة لــدعم جهــود   علـى 
الس االنتخايب اهلادفة إىل تنظيم انتخابات نزيهـة وجامعـة ذات صـدقية. وعلـى غـرار ذلـك،       

ت حفظ السالم إيرفيـه الدسـوس الـذي تـرأس زيـارة إىل هـاييت       حث وكيل األمني العام لعمليا
إلجراء تقييم أمين وسياسي، مجيـع املتحـاورين    ٢٠١٦متوز/يوليه  ٣حزيران/يونيه إىل  ٣٠من 

اهلايتيني على إجياد حل ألزمة احلكم اليت طال أمدها وعلى بـذل كـل مـا يف وسـعهم يف سـبيل      
  ضمان إمتام العملية االنتخابية سريعا.

    
  التطورات األمنية  - ثالثا   

ظــل الوضــع األمــين خــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير هادئــا نســبيا وإن بصــورة هشــة       - ١٠
السياسي السائد. وكانت إمجـاال مسـتويات اجلرميـة وأنشـطة العصـابات       شهدامل ضبابية بسبب

ت واالعتصـامات  رااملظـاه عـدد  أدىن مقارنةً بـالفترتني السـابقتني املشـمولتني بـالتقرير. بيـد أن      
زداد منـــذ نيســـان/أبريل، ويعـــزى معظمهـــا إىل املظـــامل االجتماعيـــة يـــ واإلضـــرابات مـــا بـــرح
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واالقتصــادية. وقـــد ولَّـــد عـــدد مـــن حــاالت العنـــف املرتكبـــة بـــدوافع سياســـية يف أيار/مـــايو   
  وحزيران/يونيه حالة من القلق العام.

، ٢٠١٦آب/أغســطس  ١٠إىل آذار/مــارس  ١وتفيــد إحصــاءات اجلرميــة للفتــرة مــن    - ١١
ــغَ       ــه أُبلــ ــة، بأنــ ــة والبعثــ ــرطة الوطنيــ ــها الشــ ــيت مجعتــ ــن الــ ــل    ٤٣٨عــ ــل، مقابــ ــة قتــ جرميــ

آذار/مــارس  ١بــني  ٤٨٦، و ٢٠١٦شــباط/فرباير  ٢٨و  ٢٠١٥أيلول/ســبتمرب  ١ بــني ٥٦٧
يف منطقـة   ٤٣٨يف املائة من جرائم القتل الــ   ٧٥ ووقعت نسبة .٢٠١٥آب/أغسطس  ٣١ و

حادثـة   ٤٤ادثـة خطـف، مقارنـة بــ     ح ٢٧بـرانس. وسـجل مـا جمموعـه      - أو - تمدينة بور
ــرة يف ــن  الفت ــباط/فرب ٢٨إىل  ٢٠١٥أيلول/ســبتمرب  ١م ــرة   ٢٩و  ٢٠١٦اير ش ــة يف الفت حال
حادثـة اغتصـاب،    ٢٢٩. وأُبلغَ عما جمموعـه  ٢٠١٥آب/أغسطس  ٣١آذار/مارس إىل  ١ من
 ٢٠١٥أيلول/ســـبتمرب  ١نـــها بـــني لَّـــغ عاملب ٢١٨يشـــري إىل زيـــادة مقارنـــة بـــاحلوادث الــــ مـــا
 آب/ ٣١آذار/مـارس و   ١غ عنـها بـني   املبلـ  ٢٢٣، واحلوادث الـ ٢٠١٦ شباط/فرباير ٢٨ إىل

  .٢٠١٥ أغسطس
منــها  ١٣٤احتجاجــا، انطــوى  ٤٣٨وبلــغ عــدد االحتجاجــات الشــعبية مــا جمموعــه    - ١٢

ات والرشق باحلجـارة  على أعمال عنف راوحت بني إقامة حواجز على الطرق وتدمري املمتلك
االحتجاجـات الشـعبية    رطة وعمليـات إطـالق النـار. واخنفـض عـدد     واالعتداء علـى أفـراد الشـ   

، ٢٠١٦شــباط/فرباير  ٢٨إىل  ٢٠١٥أيلول/ســبتمرب  ١اخنفاضــا كــبريا مقارنــة بــالفترة مــن     
احتجاجـا عنيفــا) ولكنــها زادت زيـادة طفيفــة مقارنــة    ٢٧٥احتجاجــا (بينــها  ٦٨٩سـجل   إذ

احتجاجـــــا  ٣٩٩إذ ســـــجل  ٢٠١٥آب/أغســـــطس  ٣١آذار/مـــــارس إىل  ١رة مـــــن بـــــالفت
احتجاجا عنيفا). وظلت مقاطعة الغرب هي األكثـر تضـررا جـراء االحتجاجـات      ١٥١ (بينها

) مـن االحتجاجـات املسـجلة، تليهـا مقاطعـة      ٢٧٤يف املائـة (  ٦٢الشعبية إذ شهدت ما نسـبته  
يف املائــة. وكانــت االحتجاجــات ضــيقة  ٥ســبة يف املائــة، ومقاطعــة نيــب بن ٨الشــمال بنســبة 

احتجاجــا) منــها ضــمت أقــل      ٣٨١ة (يف املائــ  ٨٧النطــاق عمومــا، حيــث يقــدر أن نســبة      
شـخص، ونسـبة    ١ ٠٠٠و  ٣٠٠) ضمت ما بـني  ٤٠يف املائة ( ٩شخص، ونسبة  ٣٠٠ من
ــه   ١ ٠٠٠) ضـــمت أكثـــر مـــن  ١٧يف املائـــة ( ٤ ــان مـــا جمموعـ ــا  ١٤٦حمـــتج. وكـ احتجاجـ
احتجاجـا   ٢٢٦املائة) احتجاجات سياسية ومتصلة باالنتخابات، يف حني كـان نظـم    يف ٣٣(
ــة البالغــة      يف ٥١( ــة واقتصــادية وأمــا النســبة املتبقي ــة) بســبب مظــامل اجتماعي ــة  ٢٦املائ يف املائ

ــامج       ــب برن ــة املســتوى مكت ــة. واســتهدفت مخســةُ احتجاجــات متدني فمرتبطــة بقضــايا عمالي
ومنطقـة التخـزين املؤقـت للمجلـس االنتخـايب املؤقـت الكائنـة يف مبـاين          املتحدة اإلمنـائي  األمم
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برانس، وطالب احملتجون بدفع متـأخرات أجـورهم    -أو  -البعثة، وكالمها موجود يف بورت 
  الس االنتخايب.  من
ويف احلادثة األوىل من سلسلة حـوادث بـارزة متصـلة بـاألمن، قامـت عناصـر مسـلحة          - ١٣

ــة   ــة اهلوي ــاء شــبه عســكرية مبهامجــة املقــر اإلق   جمهول ــدي أزي ــة   ترت ــة اهلايتي ليمــي للشــرطة الوطني
ــوب) يف    يل يف ــة اجلن ــايو. وأدى اهلجــوم إىل ســقوط ضــابط شــرطة     ١٦كــاي (مقاطع أيار/م
حزيران/يونيـــه،  ٢أســـلحة. ويف  صـــابة ثالثـــة آخـــرين جبـــروح خطـــرية فضـــال عـــن ســـرقة  إو

ــات     أدى ــائج االنتخاب ــى نت ــافس السياســي عل ــة    التن ــورن (مقاطع ــازل يف ب إىل إحــراق عــدة من
ــة يف    ــبىن البلدي ــدها يف م ــه، و ٣٠الشــمال) وبع ــة   حزيران/يوني ــدوب املقاطع ــب من مهامجــة نائ

بــرانس، اســتهدفت ســت حمطــات   - أو - حزيران/يونيــه يف بــورت ٨متوز/يوليــه. ويف  ٥ يف
ــال خت    ــة بأعمـــ ــؤون اخلارجيـــ ــبىن وزارة الشـــ ــاز ومـــ ــوائي.   غـــ ــار عشـــ ــالق نـــ ــة وإطـــ  ريبيـــ

ــراخيص محــل          ١٠ ويف ــع ت ــق مجي ــة تعلي ــى للشــرطة الوطني ــس األعل ــرر ال ــه، ق حزيران/يوني
حزيران/يونيــه.  ١٥يف األســلحة الناريــة الصــادرة يف مجيــع أحنــاء البلــد، مث ألغــي هــذا اإلجــراء   

ــه       ١٣ ويف ــدميقراطي أن ــاق ال ــه، أعلــن جتمــع السياســي تشــكل حــديثا باســم الوف حزيران/يوني
حزيران/يونيــه، بــالتزامن  ١٤يف ة ينــادي فيهــا بإقصــاء الــرئيس املؤقــت  ســينظم مظــاهرة ســلمي

ــه ومـــدا    مـــع ــن فتـــرة واليتـ ــا حســـب  ١٢٠انتـــهاء عـ ــربم   يومـ ــاق املـ ــه االتفـ ــا يـــنص عليـ مـ
حزيران/يونيـه، فـرض الـس األعلـى للشـرطة الوطنيـة حظـر         ١٤شباط/فرباير. ويف ليل  ٥ يف

املظاهرة املقررة ما أثـار ردود أفعـال سـلبية مـن بعـض       جتول يف خمتلف أحناء البلد، مانعا بالتايل
  اجلهات السياسية الفاعلة اليت استنكرت هذا اإلجراء ووصفته بأنه غري قانوين ومستبد.

حزيران/يونيه، وعلى هامش جلسة عقـدا اجلمعيـة الوطنيـة للتصـويت علـى       ٢١ويف   - ١٤
ان إىل تعليـق اجللســة. وقوبلـت هــذه   ترتيبـات احلكـم املؤقتــة، أدت أعمـال العنــف داخـل الربملــ    

ملختلف االنتماءات السياسية ومـن ممـثليت اخلاصـة كـذلك.      احلادثة باإلدانة من اجلهات الفاعلة
وردا علــى ذلــك، اعتمــدت الشــرطة الوطنيــة إجــراءات ملنــع تكــرار هــذه احلــوادث، مثــل نشــر  

  لسات اجلمعية الوطنية.ء انعقاد جقوات أمنية معززة حول الربملان واملباين احلكومية أثنا
ــة     ٢٤ويف   - ١٥ ــون دراجــات ناري ــة يركب ــو اهلوي ــراد مســلحون جمهول ــام أف ــه، ق  حزيران/يوني

 برانس، -أو - بورت لدولية واحمللية البارزة يفبإطالق النار على مكاتب العديد من الشركات ا
بينها أحد الفنادق. وقتل مواطن سويدي ومدير عام سابق للصحافة الوطنية على أيدي جمهولني 

ــة، يف بيتيونفيــل يف     ــون دراجــات ناري ــه، ٨ حزيران/يونيــه و ٢٨يركب علــى التــوايل.   متوز/يولي
  تزال التحقيقات اليت فتحتها الشرطة املدنية الوطنية يف هذه احلوادث جارية. وال
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ــالتقرير،      ونفــذت الشــ   - ١٦ ــرة املشــمولة ب ــة خــالل الفت ــة متنوع ــات أمني ــة عملي رطة الوطني
إىل اخنفــاض عــدد جــرائم القتــل، وحتســني االســتجابة جلــرائم اخلطــف وضــبط مجيــع     أدى ممــا

املظاهرات العامـة بفعاليـة دون تلقـي الـدعم يف أكثـر األحيـان مـن البعثـة، الـيت مل يطلـب منـها            
  هلا املتمركزة يف مواقع مسبقة. ةاستخدام قوة الرد السريع التابع

ــيت          - ١٧ ــات الـ ــة يف العمليـ ــرطة الوطنيـ ــة الشـ ــة مبعاونـ ــابع للبعثـ ــرطة التـ ــر الشـ ــام عنصـ وقـ
نقطـة تفتـيش فضـال عـن تسـيري       ٢ ٢٦٨للحد من اجلرائم حيث اشـترك معهـا يف إقامـة     نفذا
عمليـة   ٣٥ عملية مشتركة، منـها  ٤٣دورية مؤللة وتنفيذ  ١٤ ٨٧٦دورية راجلة و  ٣ ٠٨٦

عمليـة منـها    ٥ ١٦٩برانس الكربى. ونفذ حفظة السـالم العسـكريون    - أو - يف منطقة بور
دورية مشتركة مـع الشـرطة الوطنيـة وشـرطة البعثـة. وإضـافةً إىل ذلـك، أجـرى العنصـر           ٦٢٠

د الســـريع قـــوام كـــل منـــها فصـــيلة عمليـــة انتشـــار لقـــوات الـــر ٢٠العســـكري التـــابع للبعثـــة 
يف سبع مقاطعات، باستخدام العتاد اجلوي للبعثـة. ويف حـادثتني كـربيني،    بلدية خمتلفة  ١٤ يف

لبعثـــة لتقـــدمي الـــدعم العمـــالين نشـــرت وحـــدات شـــرطة مشـــكَّلة وقـــوات عســـكرية تابعـــة ل 
  حزيران/يونيه. ٣٠أيار/مايو، وبورن يف  ١٦الشرطة الوطنية، وال سيما يف يل كاي يف   إىل
    

  اإلنسانسيادة القانون وحقوق   -  رابعا  
  سيادة القانون  - ألف   

استمرت الشرطة الوطنية اهلايتية، بتوجيه مـن املـدير العـام اجلديـد الـذي عينـه الـرئيس          - ١٨
، /أغســـطسآب ٢٣يف  جملـــس الشـــيوخ وصـــادق علـــى تعيينـــه نيســـان/أبريل ١١يف املؤقـــت 

أشــهر، . وقبــل ايــة اخلطــة اخلمســية بأربعــة ٢٠١٦-٢٠١٢تنفيــذ خطــة تطويرهــا للفتــرة  يف
   يف املائـة منــها، األمـر الــذي نـتج عنـه زيــادة قـوام الشــرطة ونطـاق تغطيتــها        ٥٨كـان قـد أُجنــز

للمنـــاطق؛ وتـــدريب اإلدارة املتوســـطة والعليـــا؛ وحتســـني قـــدرة الشـــرطة القضـــائية والقـــدرة   
تتعلــق بــاإلدارة املاليــة واملشــتريات،   بعــد أحكــام مل ينجــز تنفيــذها مثــةاحلشــود. و ضــبط علــى

  ة احلدود، وضبط األسلحة النارية.استراتيجية شاملة ملنع اجلرمية، وتعزيز شرطووضع 
وشــرعت الشــرطة الوطنيــة، بــدعم مــن البعثــة، يف صــوغ اخلطــة االســتراتيجية للفتــرة            - ١٩

لقـدرات   اليت دف إىل حتديد األهداف ومؤشرات األداء استنادا إىل حتليل دقيق ٢٠٢١-٢٠١٧
  .٢٠١٦-٢٠١٢مل تنجز خالل الفترة اخلطة األنشطة اليت الشرطة الوطنية. وستتضمن 

تلميــذ ضــابط (بينــهم    ١ ٤٧٤تضــم ، الــيت السادســة والعشــرون وخترجــت الدفعــة    - ٢٠
أيار/مايو ليصل قـوام الشـرطة    ١٠األكرب منذ إنشاء الشرطة الوطنية يف  امرأة) وهي تعد ١٨٦
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ــايل إىل ــهم   ١٣ ٢٠٠ اإلمجــ ــرد، بينــ ــرأة ( ١ ١٨٢فــ ــة). ويف امليف  ٩امــ ــه،  ١٠ائــ متوز/يوليــ
امرأة) ومن املقـرر أن ينتـهي    ٨٦تلميذ ضابط (بينهم  ٩٦٦، اليت تضم ٢٧تدريب الدفعة  بدأ

أكـرب   السابعة والعشـرين . ويف البداية، كان عدد الدفعة ٢٠١٧التدريب يف كانون الثاين/يناير 
ــة مــن أجــل حتســ  ٤٠مــن ذلــك مث اخنفــض بنســبة   ختفيــف الضــغط  ني جــودة التعلــيم ويف املائ

البنيـة التحتيـة ألكادمييـة الشـرطة. وسـيحول هـذا االخنفـاض يف حجـم الدفعـة دون حتقيـق            عن
ــة عــام    ١٥ ٠٠٠هــدف ختــريج  ــة  ٢٠١٦ضــابط شــرطة حبلــول اي ، وتشــري التوقعــات احلالي

مـع ذلـك، اسـتمرت عمليـة التـدقيق      . وبـالتوازي  ٢٠١٧ هذا اهلدف سـيتحقق بنهايـة عـام    إىل
ضابط شرطة وموظفـا مـدنيا.    ٩ ٢٩٠الشرطة الوطنية، حيث صودق على سجالت أفراد  يف

ــد    ــث توجـ ــة حيـ ــدقيق جاريـ ــة التـ ــزال عمليـ ــا   ح ٣ ٢٢٧وال تـ ــها حاليـ ــق منـ ــد التحقـ ــة قيـ الـ
  حالة مل يبدأ التحقق منها بعد.  ٦٨٣  و

وواصـــلت الشـــرطة الوطنيـــة العمـــل علـــى خفـــض اجلـــرائم، ولـــذلك كـــررت تنفيـــذ    - ٢١
ــيني    مــن املشــاريع التجري واحــد ــة الواعــدة للشــرطة اتمعيــة بــدعم مــن البعثــة وشــركاء دول بي

ــاء اهلشــة   آخــرين. وركــز املشــروع علــى املواقــع اهلشــة يف مقاطعــة ا    لغــرب، مبــا يشــمل األحي
واملنـاطق الـيت تشـملها خـدمات      برانس مثل فور ناسـيونال وسـيتيه سـوالي    - أو - بورت يف

  املفوضيتني الفرعيتني بورتاي سان جوزيف وكافيتريا.
وساعدت البعثةُ مديريةَ إدارة السجون يف تنفيـذ خطتـها االسـتراتيجية للتطـوير للفتـرة        - ٢٢

، بــإدراج السياســات واإلجـــراءات   ٢٠١٦-٢٠١٥، وخطــة العمــل للفتــرة    ٢٠١٦-٢٠١٤
مات واالمتثال ملعايري حقوق اإلنسان يف مجيـع السـجون. وقـدمت    الرامية إىل تعزيز تقدمي اخلد

دورة تدريبية يف جمال معايري معاملة السجناء، وعاونت يف وضـع منـهج    ١٧٠البعثة الدعم إىل 
مــن أفــراد الشــرطة يف جمــال  ٢٠٠لتــدريب  دراســي ملعاملــة الفئــات الضــعيفة، وقــدمت الــدعم
موظفـــا طبيـــا علـــى كيفيـــة اســـتعمال  ٦٩د العنـــف اجلنســـي واجلنســـاين، وســـامهت يف إرشـــا

  استمارات اإلبالغ الصحي اجلديدة.
ومنذ تقريـري السـابق، مل تـتغري النسـبة املئويـة للسـجناء اخلاضـعني لالحتجـاز السـابق            - ٢٣

ــة. ويف  ــدد الســجناء    ٤احملاكم ــغ ع ــهم   ١٠ ٨٣٠ آب/أغســطس، بل ــرأة  ٣٥٨ســجينا (بين ام
ــذكور و    ١٩٧ و ــن الـ ــدثا مـ ــن اإل  ٢٧حـ ــدثا مـ ــن حـ ــاث)، ديـ ــهم ٣ ٢١٢ نـ ــزال منـ  وال يـ

سجينا ينتظرون احملاكمة. وستحتاج اإلدارة الفعالة للسجون إىل زيـادة عـدد مـوظفي     ٧ ٦١٨
موظفـا. وال تـزال    ١ ٦٨١السجون الوطنيني مقارنـةً بالعـدد املوجـود يف اخلدمـة حاليـا البـالغ       

يف املائـة)،   ٤٤٥مشاكل خطرية حتدث نامجـة عـن كاالكتظـاظ (حيـث يبلـغ معـدل اإلشـغال        
ــة   ــة الصــحية      ٢٣واحلــبس داخــل الزنزان ــا، ونقــص الغــذاء، وســوء أوضــاع النظاف ســاعة يومي
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رئيسـيا يف جمـال    والصرف الصحي، وعدم كفاية اخلدمات الطبية، وتشكل هذه املشاكل قلقـا 
ر لكـل حمتجـز مسـاحة أكـرب بقليـل      حقوق اإلنسان. ويف تقريري السـابق، ذكـرت أنـه ال تتـوف    

اخلاضـعة لواليـة مديريـة     ١٧ ربع واحد سوى يف ثالثة مرافق احتجـاز مـن املرافـق الــ    متر م من
من احملتجزين. وقـد اخنفـض هـذا العـدد إىل مركـز احتجـاز        ١ ٤٠٢إدارة السجون اليت تأوي 

شخصــا. ويف الســجن الــوطين، ال تــزال األوضــاع هــي األكثــر مأســوية  ٨٩واحــد فقــط لكــل 
حـدا لكـل ثالثــة حمتجـزين. وال تشــمل إحصـاءات الســجون     حيـث يبلـغ املعــدل متـرا مربعــا وا   

العــدد الكــبري مــن احملتجــزين املوضــوعني يف مراكــز احتجــاز غــري رمسيــة مثــل مراكــز الشــرطة.   
تتخـذ احلكومـة    وعلى الـرغم مـن الـدعوات املتكـررة الـيت وجهتـها منظومـة األمـم املتحـدة، مل         

الفتــرة مــا بــني شــباط/فرباير     خطــوات شــاملة ملعاجلــة املشــكلة. وعــالوة علــى ذلــك، ففــي       
ــة والتــــأخريات املتكــــررة يف   صــــرف  وآب/أغســــطس، أدت التغــــيريات يف مــــوردي األغذيــ
الوجبــات  االعتمــادات إىل نقــص حــاد يف األغذيــة يف الســجون، مــا تســبب يف ختفيضــات يف   

  عديدة.  مناسبات الغذائية. وأثارت ممثليت اخلاصة هاتني املسألتني مع قيادات الدولة يف
 ان رصد االحتجاز يف يل كاي وكابوقدمت البعثة املساعدة التقنية واللوجستية إىل جل  - ٢٤

ترمــي إىل تقلــيص فتــرات االحتجــاز   بــرانس يف إطــار جهــود شــاملة  - أو - هايســيان وبــورت
املطولة اليت تسبق احملاكمـة وتيسـري جلـوء املـواطنني إىل العدالـة. كمـا ركـزت مكاتـب املسـاعدة          

اب هايســيان ويل كــاي، بــدعم مــن البعثــة، علــى مســاعدة احملتجــزين اخلاضــعني  القانونيــة يف كــ
دعـوى وتقـدمي املسـاعدة     ٥٥٤لالحتجاز السابق للمحاكمـة. ومنـذ آذار/مـارس، جـرى تنـاول      

ــرج عــن   ١ ١٩٢القضــائية إىل  ــورت  ٣٩١حمتجــزا، أف ــهم. ويف ب ــت   - أو - من ــرانس، تناول ب
  .شخصا ٣٩٥دعوى، ما أدى إىل اإلفراج عن  ٨١٧مكاتب املساعدة القانونية اخلمسة 

ــة       - ٢٥ كمــا دعمــت البعثــة تنظــيم حلقــات عمــل لتعزيــز قــدرات اجلهــات الفاعلــة يف العدال
بــرانس وأربــع يف يل كــاي لتغطيــة إجــراءات  - أو - حلقتــان منــها يف بــورت اجلنائيــة، عقــدت

دعاوى. وقـدم مشـروعان   احملاكمة املـوجزة، وأوامـر اإلحضـار أمـام احملكمـة، وجتهيـز ملفـات الـ        
ــة وحمــاكم قضــاة الصــلح يف يل كــاي      ــر دعمــا ماديــا ولوجســتيا إىل احملــاكم االبتدائي ســريعا األث

ــورت ــارس إىل مت   - أو - وب ــرة مــن آذار/م ــرانس. ويف الفت ــه ب ، نظــرت احملــاكم  ٢٠١٦وز/يولي
مدعى عليه، صدر  ٣٥١برانس، وكاب هايسيان ويل كاي يف دعاوى تضم  - أو - بورت يف

  .حكما بإرجاء النطق باحلكم ٤٥و  حكما باإلدانة ٢١٣حكما بالرباءة، و  ٩٣بنتيجتها 
 وحقــوق املــرأة  ، وبنــاء علــى طلــب وزارة شــؤون املــرأة    ٢٠١٦أيار/مــايو  ٢٩ويف   - ٢٦

مبناسبة اليوم الدويل للعمل من أجل صحة املرأة، قدمت البعثة دعما يف تقدمي الرعايـة الصـحية   
لفحــص الصــحي األساســي ومعاجلــة احلــاالت املزمنــة، إىل النســاء احملتجــزات األوليــة، تضــمن ا
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بـرينس. وأُجريـت زيـارات طبيـة بلـغ جمموعهـا        - أو - سجن النساء يف بيتيونفيل، بـورت  يف
امـرأة، واختتمـت بتقـدمي     ٣٠٤يف املائة من السجينات البـالغ عـددهن    ٣٤زيارة غطت  ١٠٤

  طات للمتابعة.تقرير عن احلاالت املزمنة إىل السل
ــد الـــ      - ٢٧ ــد يف املقاع ــتة مقاع ــة    لل ١٢ واســتمر شــغور س ــع حمكم ــي أرف ــا، وه ــة العلي محكم
ــانون    يف البلـــد. وال يـــزال رئـــيس احملكمـــة جيلـــس إىل قـــوس احملكمـــة رغـــم انتـــهاء واليتـــه يف كـ

. ومل يعتمــد الـس األعلــى للقضـاء بعــد قواعـد تقيــيم القضـاة كمــا تفتقــر     ٢٠١٥األول/ديسـمرب  
  .القضاة اللجنة املشتركة املخصصة للتدقيق إىل األموال الالزمة إلجناز عملها بشأن التصديق على

ويف إطار اإلصالح التشـريعي الطويـل األجـل، انتـهت اللجنـة التقنيـة املشـتركة املعنيـة           - ٢٨
ة بإصالح نظام العقوبات من صـوغ قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة وأحالتـه اللجنـة الرئاسـية املعنيـ        

، قـدمت احملكمـة العليـا    ٢٠١٦متوز/يوليه  ١٢يف وبإصالح نظام العدالة إىل السلطة التنفيذية. 
، الـيت  ٢٠٢٤-٢٠١٦للحسابات واملنازعات اإلدارية خطتـها االسـتراتيجية والتنفيذيـة للفتـرة     

  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي. وضعتها مبساعدة من
ت الرامية إىل كفالة االستقرار يف اتمعات احملليـة  وواصلت البعثة االضطالع باملبادرا  - ٢٩

احلضرية مبعاجلة العوامـل املسـببة للمخـاطر مثـل ضـعف إمكانيـة الوصـول إىل العدالـة وارتفـاع          
، كانــت البعثــة قــد أجنــزت    ٢٠١٦معــدالت البطالــة بــني الشــباب. وحبلــول حزيران/يونيــه      

ماليـني دوالر، اسـتفاد منـها     ٨قـدرها  مشروعا للحد من العنف اتمعـي بتكلفـة إمجاليـة     ٤١
امـرأة، يف مقاطعـة أرتيبونيـت ومقاطعـات الغـرب       ١٦ ٠٥٨شـخص بينـهم    ٣٧ ٥٠١حواىل 

واجلنوب والشمال. وركزت املشاريع على إجياد فرص عمل كبديل منـه سـبل كسـب العـيش     
وار القائمــة علــى العنــف، وحتســني إمكانيــة الوصــول إىل نظــام العدالــة وكفاءتــه، وتشــجيع احلــ

مشــروعا جديــدا  ١٣وتعزيــز اللُّحمــة االجتماعيــة. وخــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير، اعتمــد   
دف تعزيز اللُّحمة االجتماعية والثقة يف مؤسسـات الدولـة،    ٢٠١٦-٢٠١٥إطار ميزانية  يف

ثـالث محـالت   أيضـا  مبا يف ذلك من خالل إجراء حوار جمتمعي مـع الشـرطة. ودعمـت البعثـة     
ركــزت  شخصــا يف خمتلـف أحنــاء البلــد  ٢٢٩ ٧٢٤التعبئــة االجتماعيــة اسـتفاد منــها  للتوعيـة و 

على مجلة أمور منها اخلفارة اتمعية، والعنف اجلنسي واجلنساين، واحلد من تفشـي الكـولريا،   
  زاعات.ـوحل الن

  
  حقوق اإلنسان  -باء   

بـدعم مـن البعثـة.     واصلت الشرطة الوطنية إعداد برناجمهـا للتثقيـف حبقـوق اإلنسـان،      - ٣٠
طالبــا  ١ ٤٧٤ونظمــت املفتشــية العامــة تســع دورات تدريبيــة بشــأن حقــوق اإلنســان مشلــت  



S/2016/753 

 

16-14584 11/28 

 

ضــباط مكلفــني بالعمــل يف وحــدات متخصصــة يف جمــال اســتخدام القــوة واألســلحة.  ١٠٤ و
شكوى متعلقـة بسـوء السـلوك وأرسـلت ملفـات مقابلـة أوصـت         ٣٣٤وتلقت املفتشية العامة 

فـردا عـن العمـل، وتوجيـه      ١١١ضـابطا، ووقـف    ٩٦، مبا يف ذلك فصل فيها بفرض جزاءات
  إنذارا، لكي يوافق عليها املدير العام للشرطة الوطنية.  ٧٦
٣١ -      حقـوق   لـس وعلى الرغم من الدعوات املتكررة من ممثليت اخلاصـة، واخلـبري املسـتقل

مل تسند احلكومـة ملـف حقـوق    يف هاييت، واتمع املدين،  املعين حبالة حقوق اإلنسان اإلنسان
اإلنســان إىل وزارة معينــة. ومل حتــرز الســلطات القضــائية تقــدما كــبريا يف حماكمــة مــرتكيب          
االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك يف قضية اغتيال الصحايف والناشـط يف جمـال   

فالييــه  كلــود دو -ســابقني جــان  حقــوق اإلنســان جــان دومينيــك، ويف قضــييت الرئيســني ال     
برتران أريستيد. وواصلت البعثـة تقـدمي املسـاعدة التقنيـة إىل منظمـات اتمـع املـدين         - وجان

اليت حتمي حقوق املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغـايري اهلويـة اجلنسـية وحـاملي     
  صفات اجلنسني وضحايا التمييز.

عراض الـدوري الشـامل املقبـل،    ) مـن االسـت  ٢٠١٦-٢٠١٢ويف إطار الدورة الثانيـة (   - ٣٢
متوز/يوليـه. وقبـل ذلــك،    ٢٢قـدمت احلكومـة تقريرهـا الـوطين إىل جملـس حقـوق اإلنسـان يف        

ظــامل، بــدعم مــن البعثــة، حلقــة  متوز/يوليــه، نظمــت وزارة اخلارجيــة ومكتــب أمــني امل  ٢٠ يف
شــارك شــاملة للجميـع وتشـاركية. و  تشـاورية وطنيـة لتوحيــد التقريـر احلكـومي بطريقـة       عمـل 

  امرأة.  ٢٥من ممثلي اتمع املدين، بينهم  ٥٧كيانا وزاريا و ١١حلقة العمل   يف
  

  املساواة بني اجلنسني  -جيم   
سائية الدعوة إىل زيادة مشاركة املـرأة يف احليـاة السياسـية ومتثيلـها     نواصلت املنظمات ال  - ٣٣

، وهــو منتــدى سياســي   Tribin Politik Fanmحزيران/يونيــه، نظــم منتــدى    ٦يف الربملــان. ويف 
للمــرأة، االفتتــاح الرمســي للربملــان الرمــزي للمــرأة مــن أجــل الــدعوة إىل التنفيــذ الكامــل للحكــم  

يف املائـة، وال سـيما    ٣٠قـل عـن   الدستوري الذي يقتضي متثيل املرأة يف احلياة العامـة بنسـبة ال ت  
املؤسسات السياسية الوطنية. وكفل تنفيذ هذا احلكم على املستوى احمللي للمـرة األوىل متثيـل    يف

متوز/يوليـه، أنشـأت رئيسـات     ٢٢يف املائة يف مجيع االس البلدية املنتخبة. ويف  ٣٠املرأة بنسبة 
ــاء        ــاليت يشــغلن مناصــب رؤس ــوطين للنســاء ال ــاد ال ــات االحت ــديات املنتخب ــدعم  البل ــديات، ب  بل

  والبعثة. وزارة الداخلية واحلكم احمللي، ووزارة شؤون املرأة وحقوق املرأة، من
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  الدعم املؤسسي وتعزيز سلطة الدولة  - خامسا   
  اإلدارة واحلكم احمللي  -ألف   

واصلت البعثة دعم وزارة الداخلية واحلكم احمللـي، مـع التركيـز علـى تـدريب اـالس         - ٣٤
البلديــة املنتخبــة حــديثا، واســتهداف النســاء املنتخبــات بصــفة خاصــة. ويســرت البعثــة تنظــيم    

البلديــة وشــراكات احلكــم احمللــي تــدريب تــوجيهي ملــدة يــومني بشــأن الالمركزيــة وامليزانيــات 
مشـل مجيـع    س. وقبل ذلك، يسر برنامج مساعدة تقنية ملدة ثالثـة أشـهر  بران -أو  -بورت  يف

  تسليم السلطة إىل االس البلدية اجلديدة. ١٤٠اإلدارات البلدية الـ 
ويف أيار/مايو وحزيران/يونيه، أجرت البعثـة ووزارة الداخليـة واحلكـم احمللـي زيـارات        - ٣٥

م برنـامج التعبئـة الضـريبية املنفـذ يف ليـه كـاي       تقييم تقين مشتركة من أجل تقييم إمكانية تعمـي 
(املقاطعة اجلنوبية) وجريميي (مقاطعة غرانـد آنـس) وغونـاييف (مقاطعـة أرتيبونيـت)، وهيـنش       
(املقاطعة الوسطى)، ومرييبايل (املقاطعة الوسـطى) وفـور ليربتيـه (املقاطعـة الشـمالية الشـرقية).       

ظـام جبايـة الضـرائب البلديـة، ويتوقـع أن حيقـق       ويهدف برنامج التعبئـة الضـريبية إىل حتـديث ن   
  زيادة كبرية يف اإليرادات الضريبية احمللية.

ــة    - ٣٦ ــر       ٨٦وأجنــزت البعث ــها للمشــاريع الســريعة األث ــل ميزانيت مشــروعا خصصــت كام
ــة   ٤وقــدرها  ــة  ٢٠١٥/٢٠١٦ماليــني دوالر للســنة املالي ــدعم   ٣٥. ونفــذت البعث مشــروعا ل

مشـروعا ـدف إىل حتسـني اهلياكـل      ٥١ة وبسـط سـلطة الدولـة، و    احلكم الرشيد والدميقراطيـ 
مشـروعا   ٢٣يـز سـيادة القـانون و    مشـروعا لتعز  ١٩األساسية واخلدمات العامـة، مبـا يف ذلـك    

مشـاريع لتعزيـز السـالمة واألمـن مـن خـالل اإلنــارة        ٩جمـايل الصـحة والصـرف الصـحي و      يف
تركـز علـى تـوفري امليـاه النظيفـة ومكافحـة        العامة، ووصـل عـدد املسـتفيدين مـن املشـاريع الـيت      

  شخص. ٣٠٠ ٠٠٠الكولريا إىل ما يقدر بنحو 
ويف نيســان/أبريل، قــدمت البعثــة الــدعم إىل اإلدارة الربملانيــة بتــوفري تــدريب تــوجيهي    - ٣٧

ألعضاء جملس النـواب املنتخـبني حـديثا، ممـول عـن طريـق التمويـل السـريع األثـر. وركـز هـذا            
ي على النظام الربملـاين الـداخلي، وأدوار الربملـانيني ومسـؤوليام، وإجـراءات      التدريب التوجيه

  املوافقة على التشريعات وامليزانية، والنظام األساسي الذي ينظم شؤون أعضاء جملس النواب.
  

  قدرات الشرطة الوطنية اهلايتية  -باء   
للشرطة الوطنيـة يـتعني معاجلتـها    تعتري القدرات املؤسسية والتنفيذية  ال تزال الثغرات  - ٣٨

قبـل أن تــتمكن مـن العمــل بفعاليــة مـن دون دعــم دويل. ومل تلــب بعـد متطلبــات احلــد األدىن     
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عــدد مــن اــاالت الرئيســية، مبــا يف ذلــك مــا يتعلــق بنســبة الشــرطة إىل الســكان، والتغطيــة   يف
ــة و     ــى التصــدي لالضــطرابات العام ــدرا عل ــوة، وق ــة للق ــةاجلغرافي ــة. اجلرمي ، واإلدارة الداخلي

مراعاة القرار األخري خبفض عدد الطلبـة ومعـدل التنـاقص السـنوي، يتوقـع أن يصـل قـوام         ومع
ــة إىل   ــرطة الوطنيـ ــباط/فرباي  ١٤ ٠٠٠الشـ ــبة الشـــرطة    ٢٠١٧ر فـــرد يف شـ ــع بلـــوغ نسـ ، مـ

ــك تقــدما كــبريا     ١ ٠٠٠شــرطي لكــل   ١,٣الســكان حــواىل   إىل مــن الســكان. ويعكــس ذل
، لكنــه ال يرقــى ٢٠٠٤يف عــام  ٠,٧٣و  ٢٠١٢يف عــام  ٠,٩٨ة الــيت بلغــت مقارنــة بالنســب

. وسـتظل النسـبة املئويـة للنسـاء     شـخص  ١ ٠٠٠شـرطي لكـل    ٢,٢النسبة الدولية البالغـة   إىل
  يف املائة املستهدفة. ١١يف املائة، أي أقل من نسبة   ٩

الوطنيــــة  نشــــاء أكادمييــــة الشــــرطةوعلــــى الــــرغم مــــن التقــــدم احملــــرز يف أعقــــاب إ  - ٣٩
وتنفيــذ بــرامج التــدريب علــى اإلدارة املتقدمــة، تشــري التقــديرات إىل أن ربــع     ٢٠١٢ عــام يف

ــق        ــا يتعل ــا أدى إىل ضــعف اإلدارة. وفيم ــزال شــاغرا، مم ــائف اإلشــرافية يف الشــرطة ال ي الوظ
 احملليـة يف البلـد البـالغ    قسـما مـن األقسـام     ٢٦١بالتغطية اجلغرافية، ال وجود للشرطة سوى يف 

قســما. وعمومــا، ال يــزال عــدد مراكــز الشــرطة غــري كــاف، وهنــاك حاجــة إىل   ٥٧٠عــددها 
زيــادة املــوظفني يف كــلٍ مــن املراكــز، وال ســيما علــى طــول احلــدود وامليــاه اإلقليميــة، وذلــك    

  بالنسبة لشرطة املرور والشرطة العلمية والتحقيقات اجلنائية.
علــى مواجهــة حتــديات النظــام العــام   ومــع ذلــك، أظهــرت الشــرطة حتســنا يف القــدرة   - ٤٠

ــالتقر     ــرة املشــمولة ب ــة. وخــالل الفت ــت وحــدات مكافحــة الشــغب   والتصــدي للجرمي ير، متكن
حــرزت الشــرطة تقــدما كــبريا أيضــا  التعامــل مــع املظــاهرات بــدعم ضــئيل مــن البعثــة. وأ   مــن
خــالل تعزيــز التــدريب يف جمــاالت مــن قبيــل الشــرطة القضــائية ومكافحــة املخــدرات           مــن

ومكافحــة اخلطــف. غــري أن الــدعم الــدويل ال يــزال مطلوبــا يف جمــاالت أخــرى، مثــل التوعيــة   
ــق       ــيانة املرافـ ــتراتيجي، وصـ ــيط االسـ ــرطة، والتخطـ ــى الشـ ــراف علـ ــان، واإلشـ ــوق اإلنسـ حبقـ

واصــلت الشــرطة التعويــل علــى دعــم البعثــة يف مواجهــة اإلجــرام وعنــف          واملعــدات. كمــا 
ا زالت الشـرطة تفتقـر إىل مكتـب فعـال لالسـتخبارات      عصابات الشوارع. ويف هذا الصدد، م

اجلنائية لديه القدرة على إصدار معلومـات موثوقـة، وإىل مـوارد التحقيـق اجلنـائي ملنـع اجلـرائم        
مكافحة شـبكات اجلرميـة املنظمـة. وعلـى الـرغم مـن التقـدم احملـرز يف تنفيـذ          واخلطرية وحلها، 

لكــربى، تفتقــر الشــرطة الوطنيــة ا بــرنس -أو  -مبــادرات اخلفــارة اتمعيــة يف منطقــة بــورت 
برامج جمتمعية منسقة وشاملة يف مجيع أحناء البلد. وإمجاال، ففـي حـني أن الشـرطة الوطنيـة      إىل

بــرنس الكــربى، بتوجيــه يــومي   -أو  -قــادرة علــى العمــل بشــكل معقــول يف منطقــة بــورت  
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ــاج إىل مســا     ودعــم ــة، فإــا ســوف حتت ــن البعث ــةعمــالين م ــرات    عدة دولي مســتمرة لســد الثغ
  خارج العاصمة. دماتاخلالقدرات اإلدارية ومواصلة تطبيق الالمركزية يف تقدمي   يف
    

  آخر املستجدات واألنشطة املتعلقة باالحتياجات اإلنسانية واإلمنائية  - سادسا   
  األنشطة املضطلع ا يف جمال العمل اإلنساين  -ألف   

مــن اســتمرار التحــديات يف اــال اإلنســاين.  الســابق تعــاين هــاييت منــذ صــدور تقريــري  - ٤١
أكثــر مــن ثلــث الســكان، مــن انعــدام األمــن  وماليــني شــخص، أ ٣,٦للجفــاف، عــاىن  ونتيجــة

الغــذائي احلــاد. وحتســنت احلالــة ماليــني شــخص منــهم مــن انعــدام األمــن  ١,٥الغــذائي، وعــاىن 
 الربيع. غري أن موسم األمطار أدىبدء موسم األمطار يف نيسان/أبريل، واحملاصيل اجليدة يف  مع

إىل فيضانات يف أجزاء من املقاطعات الغربية والشمالية والشـمالية الغربيـة ومقاطعـة أرتيبونيـت،     
من األشخاص مشردين  ٦١ ٣٠٢أسرة. وباإلضافة إىل ذلك، ال يزال  ٤ ٤٠٠مما أثر على حنو 

. وقـد ثبـت   ٢٠١٠منـذ زلـزال عـام     من املواقع واملستوطنات الشبيهة باملخيمـات  ٣٣خليا يف دا
  .الراهنة جهود إعادة التوطني صعبة بوجه خاص يف ضوء األزمة السياسية أن

ــادة يف    - ٤٢ ــة تفاقمــا بســبب زي ــالكولريا،  عــدد وزادت احلال حــاالت االشــتباه يف اإلصــابة ب
، ٢٠١٦متوز/يوليــه  ٢٣كــانون الثاين/ينــاير إىل  ١الفتــرة مــن والوفيــات بســبب الكــولريا. ويف  

شخصا بـالكولريا ووفـاة    ٢٣ ٠٧٢أبلغت وزارة الصحة العامة والسكان عن االشتباه يف إصابة 
ــة   ٢١١ ــادة إمجالي ــالفترة نفســها مــن عــام    آخــرين، ممــا يعكــس زي ــة ب . وواصــلت ٢٠١٥مقارن

مبا يف ذلك وكاالت األمم املتحدة، العمـل علـى    وزارة، بدعم من الشركاء املنفذين الرئيسيني،ال
االستجابة حلاالت الطوارئ، مع التركيـز بصـفة خاصـة علـى املراقبـة وتـدابري املراقبـة، وإن كـان         
التمويل ال يزال ميثل مشكلة. وكثفت البعثة ووكاالت األمم املتحدة أيضا اجلهود املبذولة لدعم 

ا. وقدمت األمم املتحدة الدعم إىل وزارة الصحة العامة تنفيذ اخلطة الوطنية للقضاء على الكولري
) اليت سـتناقش يف االجتمـاع املقبـل    ٢٠١٧/٢٠١٨والسكان يف تنقيح خطتها املتوسطة األجل (

  لقضاء على الكولريا.لللجنة الرفيعة املستوى 
ــة       - ٤٣ ــن اجلمهوريـ ــاييت مـ ــل هـ ــن أصـ ــخاص مـ ــايتيني واألشـ ــودة اهلـ ــتمرار عـ وشـــكل اسـ

 ٢٠١٥اختبارا لقدرة الدولة على تقـدمي املسـاعدة. ويف الفتـرة بـني حزيران/يونيـه       الدومينيكية
ــطس  ١١و  ــة للــــهجرة   ، ســــجلت املنظمــــة ٢٠١٦آب/أغســ شخصــــا  ١٣٣ ٢٥١الدوليــ
يف املائـة منـهم. ووصـل عـدد األشـخاص       ٣٤,٧العائدين إىل هـاييت، تشـكل النسـاء نسـبة      من

شخصـا،   ٢٧ ٢٦٣إىل  ٢٠١٥ذ آب/أغسـطس  املرحلني يف إطار عمليات الترحيل الرمسية منـ 
ــة منــهم. ويف  ٦,١تشــكل النســاء نســبة   ــة    ١٣يف املائ ــه، مــددت حكومــة اجلمهوري متوز/يولي
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هـــاييت، كـــانوا  ١٤٠ ٠٠٠الدومينيكيــة ملـــدة ســـنة واحـــدة تـــرخيص اإلقامـــة املؤقـــت لنحـــو  
ن األمهيـة  . ومـ ٢٠١٦سيضطرون لوال ذلك إىل مغادرة اجلمهوريـة الدومينيكيـة يف متوز/يوليـه    

  مبكان أن تشرع احلكومتان يف وضع سياسات هجرة تنظم حركة األشخاص بني البلدين.
نيسان/أبريل، أطلقت حكومـة هـاييت والفريـق القطـري للعمـل اإلنسـاين خطـة         ٧ويف   - ٤٤

ــغ    ــة االحتياجــات اإلنســانية امللحــة    ١٩٣,٨اســتجابة إنســانية تتطلــب مبل ــني دوالر لتلبي مالي
ـــ ــني شـــ  ١,٣ لـ ــك  ماليـ ــا يف ذلـ ــىت    ٢٠,٣خص، مبـ ــولريا. وحـ ــدي للكـ ــني دوالر للتصـ ماليـ

يف املائـة مـن جممـوع االحتياجـات،      ٣١مليـون دوالر، أو   ٥٩,٠٢متوز/يوليه، ورد مبلـغ   ٢٠
  ماليني دوالر للتصدي للكولريا. ٨مبا يف ذلك مبلغ 

  
  األنشطة املضطلع ا يف جمال التنمية  -باء   

النمو االقتصادي، وبالتايل خلق فـرص   حتفيز االستثمارات من أجلال يزال النقص يف   - ٤٥
شـفافة وفعالـة، يـؤثر سـلبا      عمل، إىل جانب ضبابية الوضع السياسي واالفتقار إىل نظم حكمة

على التنمية وعلى تنفيذ خطة التنمية االستراتيجية. وال تزال أوجه التفاوت االجتمـاعي بـارزة   
يف املائـــة مـــن الســـكان إمكانيـــة احلصـــول إال علـــى  ٤٠ر جـــدا يف ســـياق ال تتـــاح فيـــه ألفقـــ

  يف املائة من السكان حتت خط الفقر. ٦٠املائة من املوارد الوطنية، ويعيش   يف  ٩
ــخم األسا     - ٤٦ ــع التضـ ــية، ارتفـ ــنة املاضـ ــدى السـ ــى مـ ــة  وعلـ ــي إىل قرابـ ــة،  ١٠سـ يف املائـ

عــدل التضــخم الكلــي  ف ميف املائــة. ودفــع أثــر اجلفــا  ٢٥اخنفــاض قيمــة الغــورد حنــو   بســبب
يف املائة يف نيسان/أبريل وأيار/مايو بسبب ارتفاع أسعار العديـد مـن املنتجـات     ١٥حواىل  إىل

ل الدرنيـــة وبعـــض اخلضـــروات. يف املائـــة، وال ســـيما احملاصـــي ٤٠الزراعيـــة بنســـبة تصـــل إىل 
ــن املنتجــات األسا       أن غــري ــي وغريمهــا م ــت الطه ــألرز وزي ــة ل ــاض األســعار الدولي ، ســيةاخنف

  إىل حد ما من تأثري ارتفاع األسعار.  خفف
املائـة   يف ٢٠وزادت اإليرادات يف األشهر اخلمسة األوىل من السنة املالية بنسبة تناهز   - ٤٧

. بيد أن هذا مل يكن كافيا لتعويض النقص احلاصل يف التمويل اخلـارجي،  ٢٠١٥عام مقارنة ب
). Petrocaribeتعـاون الكـارييب يف جمـال الـنفط (    وال سيما يف املوارد املتأتية من تطبيـق اتفـاق ال  

وما زالت هناك قدرة على تغطية أجور مـوظفي اخلدمـة املدنيـة وغريهـا مـن النفقـات اجلاريـة،        
ختصـيص   ٢٠١٧-٢٠١٦لكن هامش االستثمار صار ضيقا. وتتوقـع امليزانيـة املقترحـة للفتـرة     

ــة.    ٤٠ ــتثمارات العامـ ــات لالسـ ــايل النفقـ ــن إمجـ ــة مـ ــاص  يف املائـ ــتثمار اخلـ ــرر االسـ ــد تضـ فقـ
الفسـاد، ومـن حالــة الغمـوض السياسـي وارتفــاع أسـعار الفائـدة، ممــا أسـفر عـن اســتمرار          مـن 

البنـك   تقريـر  ، صـنف ٢٠١٦وجود بيئة غري مؤاتية لالستثمار ومفاقمة حالة العسـر. ويف عـام   
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مــن بــني  ١٨٢بــة ، هــاييت يف املرتDoing Businessالتجاريــة،  مارســة األعمــالمب املتعلــق الــدويل
  بلدا. ١٨٩
نســبيا واخنفــاض العجــز املــايل، ورغــم تشــديد السياســات النقديــة واخنفــاض املديونيــة    - ٤٨
الــدولرة.  تراجعــت قيمــة الغــورد أساســا بســبب فقــدان الثقــة ومــا نــتج عنــه مــن زيــادة يف فقـد 

ثـر  وأنفق مصرف هاييت املركزي ما كـان لديـه مـن احتياطيـات دوليـة علـى جهـود ختفيـف األ        
ــالن   ــه، وبـ ــع الغـــورد. ويف الوقـــت نفسـ ــن تراجـ ــي،  النـــاجم عـ ــة الغمـــوض السياسـ ظر إىل حالـ

الشــركاء يف التنميــة حجــم التــزامهم باملشــاريع اجلديــدة وبــدعم امليزانيــة، ريثمــا تتشــكل     قلــل
  حكومة قادرة على التعهد بالتزامات طويلة األجل.

ة والبعثـــة والشـــركاء ووضـــعت وزارة الصـــحة، بـــدعم مـــن وكـــاالت األمـــم املتحـــد   - ٤٩
اآلخرين ذوي الصلة، اخلطة االستراتيجية الوطنية ملكافحة فريوس نقص املناعة البشـرية/اإليدز  

 ، وذلـك وفقـا السـتراتيجية املسـار السـريع الـيت وضـعها برنـامج األمـم         ٢٠٢٣-٢٠١٧للفترة 
طـة، يف مجلـة   املتحدة املشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليدز. وتتضـمن هـذه اخل       

أمور، الوقاية مـن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية وإجـراء فحـوص للفئـات السـكانية والشـباب           
املعرضني للخطـر، واحلـد مـن انتقـال الفـريوس مـن األم إىل الطفـل، وتقـدمي العـالج، واسـتبقاء           
املرضى للعالج. واعتمدت احلكومة املبادئ التوجيهية للفحوص والعالج اليت وضعتها منظمـة  

  الصحة العاملية وشرعت يف تنفيذها يف متوز/يوليه.
    

  التخطيط للمرحلة االنتقالية والتخطيط االستراتيجي  - سابعا   
ما زالت خطة تعزيز األنشطة توجه التنفيذ الدقيق لواليـة البعثـة وتـوفر األسـاس لقيـام        - ٥٠

إطـار التحضـري للقيـام،    ليـة، يف  البعثة وفريق األمم املتحـدة القطـري بـالتخطيط للمرحلـة االنتقا    
اية املطاف، بإعادة تشكيل وجود األمم املتحـدة يف هـاييت. وتواصـل البعثـة وفريـق األمـم        يف

املتحدة القطري األعمال التحضريية لوضع خطـة انتقاليـة مشـتركة ترمـي إىل توطيـد مكاسـب       
وســيادة شــرطة االســتقرار الــيت حتققــت بــدعم مــن البعثــة، مــع التركيــز علــى تطــوير قــدرات ال  

ــانون واحلوكمــة. و  ــت املشــترك بشــأن الشــرطة      االق ــم املتحــدة املؤق ــامج األم ــل برن عتمــد متوي
والعدالة واإلصالحيات يف إطار ميزانية البعثة، ويجرى وضع اللمسـات األخـرية علـى مـذكرة     
تفــاهم مــع فريــق األمــم املتحــدة القطــري تتضــمن تفاصــيل طرائــق التنفيــذ. وقــام فريــق األمــم    

القطري والبعثة بأعمال مشـتركة يف جمـال احلـد مـن العنـف اتمعـي، واختـذا مشـاريع         املتحدة 
  األثر السريع وسيلة لتنفيذها.

ــة     تواصــلو  - ٥١ التخطــيط النتقــال وجــود األمــم املتحــدة يف هــاييت حيــث اشــتركت البعث
م تقيـــيم للقــدرات املؤسســية. وحيـــدد هــذا التقيـــي    جــراء وفريــق األمــم املتحـــدة القطــري يف إ   



S/2016/753 

 

16-14584 17/28 

 

االحتياجات من قدرات املؤسسات الوطنية وجماالت تدخل األمم املتحدة والشركاء الـدوليني  
  وتقدميهم املساعدة، على حد سواء.

ــل املســؤوليات إىل الشــرطة         - ٥٢ ــة نق ــت نفســه، واصــل عنصــر الشــرطة يف البعث ويف الوق
العســكري فاعتمــد الوطنيــة، وخباصــة يف جمــايل التــدريب وعمــل املفتشــية العامــة. أمــا العنصــر   

بـرانس وكـاب هايسـيان     - أو - مفهوما جديدا للعمليات يستخدم ثالثة مراكز، هـي بـورت  
ومورن كاسي، ويضمن وجـوده يف مخـس إدارات رئيسـية، مـع االحتفـاظ بالقـدرة علـى الـرد         
السريع ونشر قوات تعزيز يف مجيع أحناء البلد، برا وجوا، وذلك بالتنسـيق الوثيـق مـع الشـرطة     

  طنية وشرطة األمم املتحدة.الو
ــري   - ٥٣ ــذ تقريـ ــابق ومنـ ــاييف    السـ ــة يف غونـ ــها اإلقليميـ ــالق مكاتبـ ــة إغـ ــت البعثـ ، أكملـ

ــة ــورت  (مقاطعـ ــت) وبـ ــورد    - أو - أرتيبونيـ ــكرها يف البـ ــة) ومعسـ ــة الغربيـ ــرنس (املقاطعـ بـ
ل ثالثــة مراكــز إقليميــة موجــودة    (املقاطعــة اجلنوبيــة). وعــزز أيضــا الــدعم اللوجســيت حــو      

برانس، وكاب هايسيان (املقاطعة الشمالية) ويل كاي (املقاطعـة اجلنوبيـة).    - أو - بورت يف
ومضــت البعثــة يف ختفــيض مســتويات مالكهــا متشــيا مــع توصــيات اســتعراض مــالك املــوظفني  

  .٢٠١٤املدنيني الذي أجري يف عام 
    

  السلوك واالنضباط  - ثامنا   
كفالــة االمتثــال لسياســتي الــيت تقضــي بعــدم  واصــلت البعثــة بــذل اجلهــود الراميــة إىل    - ٥٤

التسامح إطالقا مع االستغالل واالنتهاك اجلنسـيني، بوسـائل تشـمل تـوفري التـدريب اإللزامـي،       
داخل منطقة البعثة، على معايري السلوك املتوقعة من مجيع فئـات أفـراد األمـم املتحـدة؛ وإجـراء      

ملسامهة فيها، منعا لوقوع االستغالل واالنتـهاك  عمليات لتقييم املخاطر ابتغاًء لتحديد العوامل ا
اجلنسيني؛ والقيام حبملة للتواصل مع السكان احملليني وتوعيتهم؛ وتوزيع مـواد للتوعيـة مبسـائل    
االستغالل واالنتـهاك اجلنسـيني. وواصـلت البعثـة توسـيع شـبكة اتصـاهلا بـاتمع احمللـي ابتغـاًء           

 نيلوك واالسـتغالل واالنتـهاك اجلنسـي   حـاالت سـوء السـ   لتعزيز اآلليات اتمعيـة لإلبـالغ عـن    
  اليت قد يزعم أن أفراد البعثة ارتكبوها.

    
  اجلوانب املالية  - تاسعا   

 دوالر يــنيمال ٣٤٥,٩، مبلــغ ٧٠/٢٧٦خصصــت اجلمعيــة العامــة، مبوجــب قرارهــا   - ٥٥
. ويف حـال  ٢٠١٧حزيران/يونيـه   ٣٠إىل  ٢٠١٦متوز/يوليـه   ١لإلنفاق على البعثة للفترة من 
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، فسـوف  ٢٠١٦تشـرين األول/أكتـوبر    ١٥قرر جملـس األمـن متديـد واليـة البعثـة إىل مـا بعـد        
  تقتصر كلفة اإلنفاق على البعثة على املبالغ اليت وافقت عليها اجلمعية.

، بلغت األنصـبة املقـررة غـري املسـددة للحسـاب اخلـاص       ٢٠١٦آب/أغسطس  ٤ويف   - ٥٦
ينما بلغ جمموع األنصـبة املقـررة غـري املسـددة جلميـع عمليـات       ماليني دوالر، ب ١٤٥,٣للبعثة 

ماليـــني دوالر. وســـددت تكـــاليف القـــوات ووحـــدات الشـــرطة   ٤ ٨٥٢,٥حفـــظ الســـالم 
ــدة حــىت   ــرة املمت ــددت تكــاليف املعــدات   ٢٠١٦نيســان/أبريل  ٣٠املشــكّلة للفت يف حــني س ،

، وفقـاً جلـدول   ٢٠١٥/ديسـمرب  كـانون األول  ٣١اململوكة للوحدات عن الفترة املمتـدة حـىت   
  السداد الفصلي.

    
  املالحظات والتوصيات  - عاشرا   

شـــهرا مـــن بـــدء املســـار االنتخـــايب الرامـــي إىل جتديـــد املؤسســـات   ١٨بعـــد حـــواىل   - ٥٧
علــى مجيــع املســتويات، مل يشـــهد الشــعب اهلــاييت بعــد إجنــاز العمليـــة         البلــد  الدميقراطيــة يف 

. وبعـد مــا يزيـد عــن شـهرين علــى انتـهاء واليــة     ٢٠١٥االنتخابيـة الــيت بـدأت يف آذار/مــارس   
يومـا، مل تعتمـد اجلمعيـة الوطنيـة بعـد تـدابري تكفـل اسـتمرارية          ١٢٠الرئيس املؤقت، احملددة بـ

اجلمعيــة  أنـا أحـث  شــباط/فرباير. و ٥نحـو املطلـوب يف اتفـاق    عمـل السـلطة التنفيذيـة، علــى ال   
االضطالع بدورها يف اختـاذ القـرارات املناسـبة املتعلقـة بترتيبـات احلكـم. وللمـرة         لىالوطنية ع

ر علـى أعلـى منصـب يف الدولـة.     الثانية هذا العام، تواجه هاييت غموضا سياسـيا ومؤسسـيا يـؤث   
علـى وجـه االسـتعجال، ملـا فيـه       أدعو مجيع اجلهات الفاعلة اهلايتية إىل أن تضافر جهودها اولذ

إيـالء األولويـة إلعـادة العمـل بالنظـام الدسـتوري يف البلـد،         مصلحة الشعب اهلـاييت، مـن أجـل   
  لية.وذلك بإجناز العملية االنتخابية احلا

تني، الـيت سـتجرى   يولتني االنتخـاب أن األعمال التحضريية للجولة األوىل من اجلـ  يبدوو  - ٥٨
اجلـــدول الــزمين لالنتخابـــات الــذي أعـــده الـــس    ســري وفـــق ن األول/أكتـــوبر، تتشــري  ٩يف 

ــة االنتخابيــة يف الوقــت احملــدد هلــا.      االنتخــايب املؤقــت ونشــره، كمــا أتطلــع إىل إكمــال العملي
ألكــرب مــن العمليــة  القســط ا يهــاتولالســلطات الوطنيــة ب الــذي بــدر حــىت اآلن مــن  لتــزامالا إن

االنتخابية، من مجيع جوانبها، مبا يف ذلك اجلوانب املاليـة والعمالنيـة، ومـا بـرهن عليـه الـس       
إشارات واعدة. ومن األمهية مبكان أن يستمر هذا االلتـزام   تشكل االنتخايب املؤقت من قيادة،

ان إعـادة العمـل بالنظـام    ضـم  احلايل بغيـة  وأن تستكمل العملية االنتخابية وفقا للجدول الزمين
مجيــع اجلهــات الفاعلــة املعنيــة،    . وأكــرر دعــويت  ٢٠١٧شــباط/فرباير  ٧الدســتوري حبلــول  

سلطات وطنية وأحزاب سياسية ومرشحني وجمتمع مدين وقطاع خـاص، إىل عـدم ادخـار     من
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أي جهد لضمان إجراء انتخابات موثوقة ونزيهة وشاملة للجميع وفقا للجـدول الـزمين احملـدد    
السلطات الوطنية، مبا يف ذلـك السـلطة التنفيذيـة والسـلطة القضـائية والـس        أيضاا. وأحث هل

ة وضــمان تكــافؤ ختصــيــة، علــى صــون حيــاد املؤسســات املاالنتخــايب املؤقــت والشــرطة الوطن
فرص مجيع املرشحني، مبا ميكنهم من التنافس الرتيه على املنصـب الرئاسـي واملناصـب الربملانيـة     

لتحـديات  فال قبل هلاييت بالوقوع يف مأزق انتخـايب آخـر، وشـعبها يواجـه الكـثري مـن ا       واحمللية.
  االجتماعية واالقتصادية.

ويف حــني أن حكومــة هــاييت تلتــزم بتمويــل العمليــة االنتخابيــة بالكامــل، رغــم احلالــة     - ٥٩
، ومنـهم األمـم   االقتصادية الصعبة يف البلد، فقد أفادت بأن الدعم املقدم من الشركاء الـدوليني 

املتحدة، يبقـى مهمـا للغايـة يف تعزيـز العمليـة االنتخابيـة. وأظـل ممتنـا لشـركاء هـاييت الـدوليني            
قدموه من مسامهات سخية يف العملية االنتخابية حىت اآلن، وأشجعهم على النظر يف تقـدمي   ملا

إدارة اجلوانـب   علـى  املزيد من املسامهات املالية ال سيما دف تعزيز قدرات الس االنتخـايب 
اللوجستية من العملية االنتخابية. وأرحب أيضا بإعادة نشـر بعثـات املراقبـة االنتخابيـة الدوليـة      

مسـتويات التـدقيق وتعزيـز الثقـة     وبعثات اخلرباء، باإلضـافة إىل املـراقبني الـوطنيني، بغيـة تنويـع      
  العملية االنتخابية.  يف

ـــ     - ٦٠ ــام لعملي ــني العـ ــل األمـ ــام وكيـ ــد قـ ــار وقـ ــالم بزيـ ــظ السـ ــرة  ات حفـ ــاييت يف الفتـ ة هـ
تقيـيم سياسـي وأمـين، متهيـدا للتقيـيم       ءإلجـرا  ٢٠١٦متوز/يوليـه   ٣حزيران/يونيـه إىل   ٣٠ من

االستراتيجي املتكامل الذي توقعـت إجـراءه يف تقريـري السـابقَني ولكنـه تأجـل بسـبب تقلـب         
أنــه، يف الســياق احلــايل املتســم  احلالــة السياســية يف البلــد. وقــد خلــص وكيــل األمــني العــام إىل 

ــة املتســمة باالســتقرار النســيب ولكــن اهلــش، يظــل       ــة األمني ــالغموض السياســي ويف ظــل احلال ب
ة، وذلـك لـدعم السـلطات الوطنيـة     استمرار وجود البعثـة مطلوبـا حـىت إجنـاز العمليـة االنتخابيـ      

ة الوطنيــة الشــرط تنظــيم االنتخابــات بفعاليــة وللحفــاظ علــى بيئــة آمنــة مأمونــة. وواصــلت   يف
. ري الســالمة واألمــن للشــعب اهلــاييت ا، وبرهنــت عــن عزمهــا علــى تــوف  قــدرا نياهلايتيــة حتســ

ما زالـت تعتمـد علـى الـدعم الـدويل،      هي مل تصبح بعد مستقلة من الناحية العمالنية و أا يدب
النـاجم عـن وجـود    مبا يف ذلك من البعثة، يف تنفيذ واليتها الدستورية. وقد كان األثـر الـرادع   

  البعثة وازدياد قوة الشرطة الوطنية حامسا خالل هذه الفترة املتسمة بالغموض السياسي.
، ٢٠١٧ أبريـل  نيسـان/  ١٥وأوصي بتمديد والية البعثة ملدة ستة أشـهر إضـافية، حـىت      - ٦١

القـوات  مـن أفـراد    ٢ ٣٧٠مع اإلبقاء على القـوام املـأذون بـه حاليـا لألفـراد النظـاميني، والبـالغ        
من أفراد الشرطة. وأقترح أن يجرى، يف غضون فتـرة السـتة أشـهر هـذه،      ٢ ٦٠١العسكرية و 

تقييم اسـتراتيجي للحالـة يف هـاييت يشـمل تقيـيم كفـاءة قـوة الشـرطة الوطنيـة اهلايتيـة ومهنيتـها،            
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مـم املتحـدة ودورهـا يف هـاييت     دف تقدمي توصيات إىل جملس األمـن بشـأن مسـتقبل وجـود األ    
. ومن املأمول أن يحترم اجلدول الزمين االنتخـايب  ٢٠١٧انتهاء والية البعثة يف نيسان/أبريل  لقب

شــباط/فرباير  ٧احلــايل؛ ويف هــذه احلالــة، ســيجرى إيفــاد بعثــة تقيــيم اســتراتيجي إىل هــاييت بعــد 
، وهــو التــاريخ املتــوخى لتنصــيب رئــيس مجهوريــة منتخــب حــديثا، ويف الوقــت احملــدد    ٢٠١٧

ج توصيات تلك البعثـة يف تقريـري املقبـل إىل جملـس األمـن. ويف غضـون ذلـك، ستواصـل         إلدرا
البعثة األعمال التحضريية النتقاهلا، بوسائل منـها وضـع خطـة انتقاليـة وتنفيـذ دقيـق خلطـة تعزيـز         
األنشطة اخلاصة ا. وسعيا لكفالة تقدمي شرطة البعثة دعما فعاال على مدى العمليـة االنتخابيـة،   

إدارة عمليات حفظ السالم مع البلدان املسامهة بقوات شـرطة علـى معاجلـة العجـز احلـايل       تعمل
  ضابطا. ٩٥١ضابطا مقارنة باملستوى املأذون به البالغ  ٢٥٠البالغ حنو 

ؤكـد  أأنـا  يل، وإوما زال بطء وتـرية التقـدم يف جمـال سـيادة القـانون مثـار قلـق بالنسـبة           - ٦٢
زن يف تعزيز سلسلة تطبيـق العدالـة اجلنائيـة بأكملـها. فأوجـه القصـور       جمددا أمهية اتباع ج متوا

يف نظم العدالة والسجون، وطولُ فتـرات االحتجـاز السـابق للمحاكمـة ومـا يترتـب علـى ذلـك         
مــن اكتظــاظ يف الســجون، وتفشــي الفســاد، وانتــهاكات حلقــوق اإلنســان واألصــول القانونيــة    

ملعاجلـة أوجـه القصـور اخلطـرية      هاييتدعو حكومة مستعصية. ولذلك، أ مشاكل تزال تشكّل ال
ــة لتعزيــز مؤسســات ســي    ادة القــانون ووضــع حــد لإلفــالت  هــذه وتســريع وتــرية اجلهــود املبذول

ــن ــا مل ينكــب        م ــاوت االجتمــاعي م ــاقم التف ــن اســتمرار تف ــالقلق كــذلك م ــاب. وأشــعر ب العق
أجـل تلـيب تطلعـات الشـعب ويكـون      املسؤولون املنتخبون على التنفيذ الفعلي خلطة إمنائية طويلة 

بوسع اجلهات املاحنـة دعمهـا. ويف هـذا السـياق، مـن بـالغ األمهيـة أن تعـاجل علـى وجـه السـرعة            
العواملُ اليت تسهم يف تردي الوضع، كاستمرار تفشـي الكـولريا يف هـاييت. ويتـيح وضـع الصـيغة       

يـد التـزام هـاييت واتمـع الـدويل      النهائية لالستراتيجية احلكومية ملنتصف املـدة فرصـةً هامـة لتجد   
على السواء مبكافحة املرض واختاذ تدابري متضافرة لتحقيق التحسينات الالزمة يف ما خيص امليـاه  

شـأا   إعـداد جمموعـة تـدابري مـن     ذلـك، أعتـزم   إىلإضـافة  والصرف الصحي والـنظم الصـحية. و  
. وسـيلزم  مـن وبـاء الكـولريا    مباشـر ين بشـكل  تضـرر توفري املساعدة والـدعم املـاديني للـهايتيني امل   

إجراء مشاورات مع السلطات الوطنية والـدول األعضـاء مـن أجـل تـوفري التمويـل الـالزم لـدعم         
الدول األعضـاء علـى أن تـربهن علـى تضـامنها       . وأحثاحلزمة واآللية اللتني ستنفَّذ من خالهلما

  .منه ا ومساعدة املتضررينالقضاء على الكولري مسامهاا من أجل مع الشعب اهلاييت بزيادة
ويف اخلتام، أود أن أعرب عن امتناين ملمـثليت اخلاصـة سـاندرا أونوريـه علـى مـا قدمتـه          - ٦٣

مــن خــدمات لــدعم هــاييت يف هــذه املرحلــة احلرجــة. وأود أيضــا أن أشــكر كــل امــرأة ورجــل  
دة القطـري،  البعثة، والبلـدان املسـامهة بقـوات عسـكرية وأفـراد شـرطة، وفريـق األمـم املتحـ          يف

    والشركاء، على استمرار تفانيهم والتزامهم بتحقيق االستقرار والتنمية يف هاييت.
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  املرفق األول
  هاييت التقدم احملرز يف تركيز أنشطة بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف    

  
ــة األمــم        - ١ ــاه آخــر مســتجدات التقــدم احملــرز يف تنفيــذ خطــة تعزيــز أنشــطة بعث تــرد أدن

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

  تطوير قدرات الشرطة    

مـــا جمموعـــه أيار/مـــايو و ١٠مـــن الشـــرطة الوطنيـــة اهلايتيـــة يف  ٢٦خترجـــت الدفعـــة   - ٢
حىت اآلن. وقرر املعهـد الـوطين    امرأة، وهي الدفعة األكرب ١٨٦طالب شرطة، بينهم  ١ ٤٧٤

يف املائـة حـىت يتسـىن حتسـني جـودة التعلـيم        ٤٠للشرطة خفض حجـم الـدفعات املقبلـة بنسـبة     
السـابعة   متوز/يوليه، بدأ طالب الشرطة من الدفعـة  ١٠وختفيف الضغط عن البىن التحتية. ويف 

ــددهم    والعشــرين ــدرييب األساســي، وع ــاجمهم الت ــهم    ٩٦٦برن ــب شــرطة، بين ــرأة.  ٨٦طال ام
. وجتـرى حاليـا عمليـة اختيـار طلبـة الدفعـة       ٢٠١٧وينتظر أن يتخرجوا يف كـانون الثاين/ينـاير   

ــع  ٢٨ ــرر أن خيضـ ــن املقـ ــذة ضـــ   ١ ٥٨٨، ومـ ــن تالمـ ــهم  مـ ــرطة، بينـ ــاء،  ٢١٠باط الشـ نسـ
  ومقابالت.  فحوص بدنية  إىل
ضـابط،   ١٣ ٢٠٠، ارتفع القوام اإلمجايل للشـرطة الوطنيـة ليبلـغ    ٢٦وبتخرج الدفعة   - ٣

يف املائــــة). ونتيجــــة لــــذلك، بلغــــت نســــبة  ٨,٩٥امــــرأة (بزيــــادة نســــبتها  ١ ١٨٢بينـــهم  
نسـمة. ومـن جممـوع الضـباط      ١ ٠٠٠ضـابطا لكـل    ١,٢١الشرطة إىل عـدد السـكان    ضباط

ــالغ   ــاملني الب ــة   ٤٣,٧ضــابطا ( ٥ ٧٦٨ضــابط، ينتشــر   ١٣ ٢٠٠الع ــة) خــارج منطق يف املائ
  كربى.برانس ال - أو - بورت

ضـابطا مـن ضـباط     ٢١٨وبالتعاون مع الشركاء الدوليني، قدمت البعثـة التـدريب إىل     - ٤
الشرطة القضائية يف جماالت التحقيق اجلنائي، وحقوق اإلنسان، وإدارة مكـان وقـوع اجلرميـة،    

املقابالت/االستجواب، وعلم حركة املقـذوفات. وحتسـنت    والقانون اجلنائي، ومهارات إجراء
إدارة اللوجســتيات مــن خــالل إنشــاء جلنــتني تقنيــتني للقيــام بالتــدقيق وتســجيل مجيــع جوانــب 

. ومكّـن التأهيـل   ٢٠١٦-٢٠١٥لوجستيات الشرطة دف وضع التوقعات اللوجستية للفترة 
ابري ضـبط احلشـود خـالل املناسـبات     املهين اجلاري لوحدات حفظ النظام العـام مـن حتسـني تـد    

    ـززت قـدرات مديريـة حركـة املـرور     العامة الكربى أو االحتجاجـات. وباإلضـافة إىل ذلـك، ع
جمـاالت إدارة حركـة املــرور، وسـالمة الطــرق، وتسـجيل املركبــات، والتـدريب. ولتحســن       يف
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مشــروعا آخــر.  ١٢الشــرطة مــن بناهــا التحتيــة، أجنــزت ســبعة مشــاريع بنــاٍء وتــرميمٍ وبــدأت  
وحتديثَــه، وبــدأ هــذا املشـــروع     وواصــلت الشــرطة أيضــا توســيع نطــاق نظامهــا الالســلكي       

  .٢٠١٤  عام  يف
وتعتزم احلكومة التكليف قريباً ببِناء سجن يف فور ليربتيـه. وانتـهى بنـاء سـجن النسـاء        - ٥

  يف كاباريه، إمنا مل يفتتح بعد. وجيرى العمل على بناء سجنني آخرين.
ــ  - ٦ ــرة   ت ميزوبلغ ــة للفت ــة الشــرطة الوطني ــدره   ٢٠١٥/٢٠١٦اني ــا ق ــني  ٢١٢,٩م مالي

يف املائــة مــن امليزانيــة الوطنيــة. وميثــل ذلــك زيــادة كــبرية قــدرها    ٦,٩١دوالر، أي مــا نســبته 
ــون دوالر، ونســبتها   ٤٤,٢ ــرة    ٢٦,٢ملي ــة الفت ــة مبيزاني ــة، مقارن ــيت  ٢٠١٤/٢٠١٥يف املائ ال

وكانــت هــذه الزيــادة ضــرورية لتغطــي أساســا مرتبــات   ماليــني دوالر. ١٦٨,٧كــان قــدرها 
يف املائـة مـن امليزانيـة العمالنيـة للشـرطة       ٧٧خصـص مـا جمموعـه    الضباط املتخرجني حديثا. و

الوطنية اهلايتيـة خمصصـة لتغطيـة تكـاليف املـوظفني. وقـد سـاعدت البعثـة الشـرطةَ يف احلصـول           
ــدعم مــن اجلهــات املاحنــة ألغــراض تطــوير جمــ     ــى ال  ت رئيســية مــن عمــل الشــرطة، ألن  االعل

سيلزم أن تقـدم اجلهـات الفاعلـة علـى املسـتوى      وخمصصات امليزانية احلالية ال تزال غري كافية. 
  املتعدد األطراف املزيد من املساعدة حىت ميكن مواجهة التحديات املتبقية بفعالية.  الثنائي أو

  
  الدعم املقدم للعملية االنتخابية    

كــانون الثاين/ينــاير    ٢٤االنتخابــات الــيت كــان مــن املقــرر إجراؤهــا يف      بعــد إلغــاء    - ٧
تالهـا مـن اسـتقالة مجيـع أعضـاء الـس االنتخـايب املؤقـت، أُنشـئ جملـس انتخـايب مؤقــت             ومـا 

آذار/مارس. غري أنه يتعذر حتقيـق اهلـدف املتمثـل يف إنشـاء جملـس انتخـايب دائـم         ٢٩جديد يف 
  ودة إىل العمل بالنظام الدستوري.بالكامل والعقبل انتهاء الدورة االنتخابية 

وأدى القرار الذي اختذه الس االنتخايب اجلديد والقاضـي بإعـادة إجـراء االنتخابـات       - ٨
الرئاسية إىل تكبد الدولة تكـاليف غـري متوقعـة، وكانـت الدولـة قـد قـررت متويـل االنتخابـات          

تلقـي تربعـات مـن املـاحنني. وتبلـغ ميزانيـة        برمتها، يف الوقت اليت تظل فيه منفتحة على إمكان
مليــون دوالر، باإلضــافة    ٥٤,٨٤ العمليــات واللوجســتيات حســب التقــديرات مــا مقــداره     

  مجلس االنتخايب والشرطة الوطنية.التكاليف العمالنية لل  إىل
وواصل الس االنتخايب تعزيز تولّيه لزمام مجيع جوانب العملية االنتخابيـة، مـا أسـفر      - ٩
ن اخنفاض كبري يف ما تقدمـه األمـم املتحـدة مـن دعـم عمـالين. ومـع ذلـك، اسـتمرت البعثـة           ع

ووكـاالت األمـم املتحـدة املعنيــة يف تقـدمي الـدعم إىل الـس االنتخــايب املؤقـت يف جمـال تنفيــذ         
األنشطة االنتخابية املقررة، مع تعزيز القدرات املؤسسية لألجهزة االنتخابية يف الوقـت نفسـه.   



S/2016/753 

 

16-14584 23/28 

 

ــات       وال ــواد االنتخاب ــات تســليم م ــس االنتخــايب، أي عملي ــات اللوجســتية للمجل ــزال العملي ت
  مم املتحدة يف تقدمي الدعم فيه.واستردادها، تشكل جماال تستمر األ

وواصـــلت الشـــرطة الوطنيـــة اهلايتيـــة اســـتعداداا لتحمـــل مهـــام تـــوفري األمـــن أثنـــاء     - ١٠
لتنسيق مع البعثة، يف وضع خطة أمنيـة متكاملـة لنشـر    االنتخابات املقبلة. وأُحرز تقدم كبري، با

اخلليـــة االنتخابيـــة املشـــتركة  القــوات يف مجيـــع أحنـــاء البلـــد قبـــل االنتخابـــات. فقـــد وضـــعت 
ــني ــوا     ب ــة خططــاً لنشــر الق ــة والبعث ــة اهلايتي ــة   الشــرطة الوطني ــات لكفال ــن املقاطع ت يف كــل م
  العملية االنتخابية والناخبني.  أمن
  

  ن وحقوق اإلنسانسيادة القانو    

تــزال  ال تــزال احملكمــة العليــا معطّلــة، حيــث أن ســتة مناصــب مــن مناصــب القضــاة ال    - ١١
شاغرة إضافة إىل انقضاء مدة خدمـة رئـيس القضـاة. إال أن الـس األعلـى للقضـاء أعـاد النظـر         

جلديـدة بعـد.   يف القواعد واألنظمة الداخلية اليت حتكم عملية تقييم القضاة. ومل تعتمـد القواعـد ا  
ــة التحقّــ    ــدمت جلن ــالتقرير، ق ــرة املشــمولة ب ــن  ١٢ق املشــتركة املخصصــة  وخــالل الفت ــرا م  تقري

تقريرا، غـري أنـه لـيس لـدى      ٤٧تقارير التحري، باإلضافة إىل التقارير اليت سبق تقدميها وعددها 
  .القضاة اللجنة التمويل الكايف ملتابعة التحريات، وهو ما يؤدي إىل مجود عملية التحقق من

، أطلقـــت احملكمـــة العليـــا للحســـابات واملنازعـــات اإلداريـــة،  ٢٠١٦ويف متوز/يوليـــه   - ١٢
ــرة        يف ــة للفت ــها االســتراتيجية والتنفيذي ــة، خطت ــدان األمريكي ــة للبل ــع مصــرف التنمي شــراكة م

  اليت وضعتها بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي. ٢٠٢٤-٢٠١٦
التقنية املشتركة، املكلّفـة بإصـالح نظـام العقوبـات، مـن صـوغ قـانون        وانتهت اللجنة   - ١٣

اإلجراءات اجلنائية الذي أُحيل منذئذ إىل اجلهاز التنفيذي. ويقتضي هـذا الربنـامج اإلصـالحي    
  موافقةَ جملس الوزراء عليه واعتماده من طرف الربملان.

وعـين مـديرا    ٢٠١٩-٢٠١٦واعتمد مكتب أمني املظامل خطتـه االسـتراتيجية للفتـرة      - ١٤
عاما ونائبا ألمني املظامل، وأرسى بـذلك األسـاس السـتمرارية املكتـب بعـد انتـهاء واليـة أمـني         

. غري أن املخصصات املالية املرصـودة للمكتـب مـن خـالل     ٢٠١٦خر عام أوااملظامل احلايل يف 
  ميزانية الدولة ما زالت دون احتياجاته التشغيلية.

فــردا،  ٩٦شــكوى. وأوصـت بفصــل   ٣٣٤وتلقّـت املفتشــية العامــة للشـرطة الوطنيــة     - ١٥
فـردا. ودعمـت البعثـة إنشـاء قاعـدة       ٧٦فردا عن العمل، وتوجيه إنـذارات إىل   ١١١وتوقيف 

إلطـار املعيـاري يقضـي بـالتحقيق     بيانات إلدارة القضايا ـدف تيسـري التحقيقـات. ورغـم أن ا    
ث مــن هــذا يــة، مل حتقّــق اهليئــة الرقابيــة للشــرطة يف أي حــوادكــل اســتخدام لألســلحة النار يف



S/2016/753

 

24/28 16-14584 

 

. واســتمرت املفتشــية أيضــا يف احتجــاز ضــباط     )S/2016/225(ســابق القبيــل منــذ تقريــري ال  
ط الشرطة املشتبه يف ارتكـام انتـهاكات خطـرية، وذلـك رغـم أن هـذه املمارسـة تنتـهك أبسـ         

  القانونية.  ضمانات مراعاة األصول
وجيري العمل على تنفيذ عمليات التحقق من أفراد الشرطة الوطنية، وقد صـدق علـى     - ١٦

فردا من ضباط الشرطة واملوظفني املدنيني. وما زالت أعمال التحقق مـن بـاقي أفـراد     ٩ ٢٩٠
ة، فيمـا مل يشـرع   حالـ  ٣ ٢٢٧الشرطة الوطنيـة مسـتمرةً، حيـث جيـري حاليـا التحـري بشـأن        

  حالة. ٦٨٣يف التحقق من   بعد
  

  احلكم    

جملســا مــن اــالس  ١٣٩شــكّل مــا شــهده أيار/مــايو وحزيران/يونيــه مــن تنصــيب لـــ    - ١٧
ــالغ عـــددها   ــة حـــديثا والبـ ــا، ايـــةً ١٤٠البلديـــة املنتخبـ ــية   جملسـ ــة التعيينـــات السياسـ ملمارسـ

دامـت ملـدة مخـس سـنوات. وتواصـل حتسـن       مناصب اإلدارات البلدية، وهي املمارسة الـيت   يف
قدرة سلطات البلديات واملقاطعات على تنفيذ اإلجراءات اإلدارية واملاليـة األساسـية، بوسـائل    

  منها الدعم الذي وفره برنامج للتعبئة الضريبية طُبق يف مقاطعات خمتارة.
ــذّر إحــراز تقــدم يف احلــوار بــني أصــحاب املصــلحة الــوطنيني الرئي        - ١٨ ســيني بشــأن  وتع

األولويات املتعلقة بتعزيز احلريات الدميقراطية واإلصـالح املؤسسـي بسـبب اجلمـود السياسـي،      
كمــا مل يحــرز أي تقــدم علــى صــعيد اإلصــالح الدســتوري. وباإلضــافة إىل ذلــك، ففــي حــني  

، ٢٠١٦شــباط/فرباير  ٤عقــدت اهليئــة التشــريعية اخلمســون املنتخبــة حــديثا دورــا األوىل يف  
   حىت دورة واحدة مكرسة للتشريع.مل تعقد بعد وال فإا
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  املرفق الثاين
تكوين وقوام عنصـر الشـرطة يف بعثـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار            

  ٢٠١٦آب/أغسطس  ١٦هاييت، يف  يف
  

  وحدات الشرطة املشكلة    ن لألمم املتحدةوضباط الشرطة التابع  
  الرجال  النساء  الرجال  النساء  البلد

١٢  األرجنتني          
٦٨٢٢١٨  بنغالديش

١٥٠  بنن
٤  الربازيل

٨٣٦  بوركينا فاسو
١٥٥  الكامريون

١٢٦٣  كندا
٥  تشاد
١١٠  شيلي

٧٣٢  كولومبيا
١٩  مصر

١٢  السلفادور
٢  إثيوبيا
١٨  فرنسا
١٢  أملانيا
١٨  غانا
٦٤٤٠  اهلند

١٦  إندونيسيا
١  جامايكا
٢١٣١٨  األردن

٥٢٥  مدغشقر
٤٢٢١٣١٢٧  نيبال

١٤٣٠  النيجر
١  نيجرييا
٣٣  النرويج

١٤٠  باكستان
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  وحدات الشرطة املشكلة    ن لألمم املتحدةوضباط الشرطة التابع  
  الرجال  النساء  الرجال  النساء  البلد

١  باراغواي          
٣٢٦  رومانيا

٢٧  االحتاد الروسي
٩٢١١٣٩  رواندا

١٣١٥١٤٥  السنغال
١٣  سلوفاكيا

٤  إسبانيا
١١  سري النكا

١  تايلند
٢١٩  توغو
٣  تونس
١٥  تركيا

١١٦  الواليات املتحدة األمريكية
٩  أوروغواي

١٥  اليمن
    ١ ٦٥٨    ٦٣٨  اموع  

  ٢ ٢٨٢        
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  املرفق الثالث
ــة        ــكرية يف بعثــ ــدات عســ ــكريني ووحــ ــأفراد عســ ــامهة بــ ــدان املســ البلــ

  ٢٠١٦آب/أغسطس  ٣املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت، يف   األمم
  

      اجلنود    ضباط األركان  
  اموع          البلد

٧٢ ٥٢٩٣٨  األرجنتني            
١١٢ ٢١١٠  بنغالديش

١ ١  بوتان
٩٨٢ ١٢١٦٩٥٤  (أ)الربازيل

٥ ١٤  كندا
٣٩٢ ٥٨٣٧٩  شيلي

١ ١  إكوادور
٤٤ ٤٤  السلفادور
٥٤ ٢٥٤٧  غواتيماال
٤٧ ٤٧  هندوراس

٣ ٣  األردن
٦ ٣٣  املكسيك

٢ ٢  نيبال
٨٣ ١٥٧٧  باراغواي

١٦١ ٢١٠١٤٩  بريو
١٣٧ ٢١٤١٢١  الفلبني

٣ ٣  سري النكا
٥ ٢٣  الواليات املتحدة األمريكية

٢٤٨ ٥١٥٢٢٨  أوروغواي
٢ ٣٥٦١٠٢١٩٧  اموع    ٢ ٣٥٨

  
  لذا فهو ال يدرج يف قوام القوات. ،يعمل قائد القوة مبوجب عقد مع األمم املتحدة  (أ)  
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