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 بعثة األمم املتحدة لدعم نظام العدالة يف هاييت  
  

 العامتقرير األمني   
  

 مقدمة - أوال 
 ، الذي مّدد اجمللس بواسطططططططط ت    ي   (2019) 2466يقدَّم هذا التقرير عمال بقرار جملس األمن  - 1

إىّل  طلب  2019تشرين األ ل/أكتوبر  15بعث  األمم املتحدة لدعم نظام العدال  يف هاييت )البعث ( حىت 
تل وي على أ ج  قصططططططور يف تلقرذ الو ي   ما ا ذ من إفادت  بشططططططيذ تلقرذ القرار، لا يشططططططم  أي حا   

.  يغ ي التقرير 2019نرسططططططططططططططططاذ/أبريطط   12يومططا ابتططدان  من  90تططدابمل ملعططا،تيفططا، يف تقططارير تقططدَّم كطط  
آذار/مارس  أ ج  التقدم  1( يف S/2019/198الت ورا  اهلام  اليت حدثت ملذ صطططططططد ر تقريري السطططططططاب  )

فرمططا يتعل   ا  احلططالطط سطططططططططططططططتقططد يعرض ماحملرز فرمططا يتعل  رتسططططططططططططططط اترقرطط  اجر ة ذا  اللقططا  املرجعرطط ، 
 2019تشرين األ ل/أكتوبر  15لسحب التدرجيي ألفراد البعث  الذي سرقري تلقرذه على مراح  حىت رت

 تشططرين األ ل/ 16اسططر  صاصطط  تبدأ   يتيفا يف  ما مت يف هذا الشططيذ لاقال  ا نتقال السططلس إىل بعث  سططر
 .(2019) 2466على اللحو امللصوص علر  يف القرار  2019أكتوبر 

  
 التطورات اهلامة - اثنيا 
 احلالة السياسية والتطورات األمنية ذات الصلة - ألف 

صالل الق ة املشطططمول  رتلتقرير، ازداد  احلال  األملر  هشطططايططط   نترق   لازم  السطططراسطططر  املسطططتمرة  - 2
 ال قرة املرتب   هبا يف أنشططططططططططط   العصطططططططططططارت   األنشططططططططططط   الجرامر ، عال ة على ال دي املتواصططططططططططط  للملا  

 ا قتصادي الذي تزامن مع استمرار ا خنقاض يف قرم  الغورد اهلاييت.
ى الصططعرد السططراسططي، حال ازدود التوتر على أرفع مسططتوو  السططل   التلقرذي  د ذ التوصطط   عل - 3

إجران  حوار سططططراسططططي يططططام   جامع.  تصططططاعد  حدة  ع  لتقاهم مشطططط أ بشططططيذ إجياد ألرة من األزم  
يف أعقاب املظاهرا  العلرق  اليت ، هلري سططراذ - ن، جاذوزراال رئرس  ، جوفرلر  مويرز،التوتر بني الرئرس

أصططابت البلد رتلشططل  يف يططيفر يططبا /فعاير  دفعت جملس اللواب إىل التصططويت يفقب الثق  يف احلاوم  

https://undocs.org/ar/S/RES/2466%20(2019)
https://undocs.org/ar/S/2019/198
https://undocs.org/ar/S/RES/2466%20(2019)
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 - آذار/مارس  تعرني جاذ 21سططططططططراذ يف السططططططططرد آذار/مارس، األمر الذي أفضططططططططى إىل اسططططططططتقال   18يف 
 مرشر   بني رئرسا  مؤقتا  للوزران.

لثقاف   ا تصططططططططططططا   ا  زير   بني، املوظف العمومي احمللَّك السططططططططططططرد ذ/أبري  ُعنّي نرسططططططططططططا 9 يف  - 4
، رئرسططا  للوزران بشططا  ربي  بدأ على القور يف التشططا ر مع العملاذ بشططيذ تشططار  حاومت .  قام السططاب 

إبصططططدار ، 2017الرئرس مويرز، يف مسططططعاه إىل تشططططار  حاومت  الثالث  ملذ تولر  مقالرد السططططل   يف عام 
ح فر  تشطططططططططططططططار  جملس للوزران أور/مايو الذي اق ُ  8جمموع  من األ امر املتعاقب  كاذ أ هلا األمر املؤر  يف 

عضطططططوا، مليفم ثالء نسطططططان،    يزال األمر املذكور قرد نظر جملسطططططي العملاذ  يفردا  لقراره.  18ماّوذ من 
 املعتدل . مثانر  من أحزاب املعار ض  السراسر    اص  الرئرس، يف الوقت نقس ، حواره املباير مع ممثلي

أور/مايو جلسطططططتني طُرحت صالهلما مسطططططائ  إجرائر  م ّول   14   12 عقد جملس الشطططططرو  يف  - 5
كما يططيفدم ملاقشططا  نمل ملظم   أحداء علف بني احلاضططرين، مما أدخ إىل ضصر عرض براذ السططراسطط  

السراس  املعلَّق  بغر  إقرار براذ بُذلت  ستئلاف جلس  التصدي   العام  لرئرس الوزران.  قبر  حما ل  أصرخ
العام ، قام أربع  من أعضطططططططططططان جملس الشطططططططططططرو  امللتمني إىل املعارضططططططططططط  بليفب قاع  جملس الشطططططططططططرو  صالل 

أور/مايو.  يف براذ صططدر يف الروم نقسطط ، أداذ القريُ  األسططاسططي أعمال   30السططاعا  األ ىل من صططباح 
 ارتابت يف قاع  جملس الشرو   دعا إىل إجران حوار  طين مقتوح  يام  للقمرع. التخريب اليت

 قد أدخ ا،مود يف مساعي إقرار احلاوم  ا،ديدة إىل إصاب  العملاذ رتلشل   حال د ذ اعتماد  - 6
   س احلططاجطط  إلرطط كالمهططا  قططانوذ ا نتخططارت ،  2018/2019قوانني هططامطط  مليفططا قططانوذ املرزانرطط  للق ة 

لجران انتخارت  تشططططططريعر ،  رلا بلدي  أيضططططططا ، حسططططططب ا،د ل الزمين امللصططططططوص علر  يف الدسططططططتور.  يف 
 ظططائقيفططا، قططام العططديططد من املططاوني الثلططائرني  متعططددي األطراف، لططا يف ذلطك كططامطط  نرططاب حاومطط  تؤدي  

 املقّدم إىل هاييت.صلد ق اللقد الد يل  مصرف التلمر  للبلداذ األمريار ، بتعلر  الدعم املايل 
  اصططططلت املعارضططططُ  املتشططططددة الدعوة  إىل التظاهر يف لرع أوان البلد مل الب  الرئرس رت سططططتقال .  - 7

آذار/مارس املواف  للذكرخ السلوي  الثانر   الثالثني  عتماد الدستور اهلاييت، أفاد  األنبان خبر ة  29 يف 
برنس )املقاطع  الغربر (،  سططاذ  -أ   -  الشططمالر (،  بور  مظاهرا  صططغملة يف كاب هايسططراذ )املقاطع

حزيراذ/يونرطط  يف تسطططططططططططططططع من  10   9مططارأ )مقططاطعطط  أرتربونرططت(. لان مظططاهرا  أصرخ صرجططت يومي 
( حشطططد  لوعا  نقملة بلغت ا سطططتثلان الوحرد املقاطع  الشطططمالر  الغربر كانت مقاطعا  هاييت العشطططر )

برنس  يف مقاطع  أرتربونرت  املقاطعتني الشطططططططططططططططمالر   ا،لوبر .  -أ   -عدة آ ف،  صاصططططططططططططططط  يف بور  
 أكد  البعثُ  مقت  مدين  احد  إصططاب  ةسطط  آصرين صالل ا حتقاجا .  إضططاف   إىل ذلك، تعرضططت 
 املمتلاا  اجاص   العام  للتلف  ُق عت يباا  ال رق الرئرسر  إبلقان املتاريس املشتعل  يف هنر ال ري .

 البلد ةا صر إ يزال مسطططططططعى إجران حوار  طين جامع  يطططططططام ، الذي يعتعه الاثمل ذ ال ري   إىل    - 8
 قامت هاييت، حاوم على طلب من   بلان  من األزم ، بعرد  التحق  إذ مل تتشا  معامل  بصورة جدي  بعد. 

 منابار مسططتشططاري الوسططاط  ل ا حتراطي يفافريقأحد أعضططان  بلدب السططالم  بلان السططراسططر  الشططؤ ذ إدارة
يبا /فعاير لترسمل احلوار الوطين بني اهلايترني،  هي  22للقل  اليت يّاليفا الرئرس يف أج  توفمل التدريب 

املوارد إىل  افتقر صالحر  دعوة األطراف للحوار    ألول تان  مللان اللقل  . مبادرت  الثالث  يف هذا الصدد
ظرم مشطططططططا را  بني أصطططططططحاب املصطططططططلح  الرئرسطططططططرني يف لرع أوان البلد.  قد املالر   اللوجسطططططططتر  الالزم  لتل
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حزيراذ/يونر  تقريرها الليفائي الذي يطططّدد  فر  على ضطططر رة السطططعي إىل إجران حوار  4أصطططدر  اللقل  يف 
  طين، مسل    الضون على اهلوة اآلصذة يف ا تساع اليت تقص  بني نالبر  الشعب اهلاييت  خُن ب .

احلوار الق اعي الوطين الذي ديططل   عن هنائي تقرير   نرسططاذ/أبري  12يف  صططدرالوقت ذات ،   يف - 9
اسطططططتعراضطططططا  عاما  للعقبا  اليت تع ض جيفود  يسطططططتلد التقرير، الذي يقدّ م  . 2018الرئرس يف آذار/مارس 

جمموع  ملظَّم ،  من ةسططططططططططططططط  حماف  مبع   600إىل معلوما  ُلعت من أكثر من ، التحديث يف هاييت
مقاطع  نرب،  املقاطعا  الشمالر   الشمالر  الشرقر   الشمالر  الغربر   ا،لوبر  الشرقر ( يف للمقاطعا  )

يفم املغ بوذ فر نل ملتديني حتضطططمليني  طلرني  ملتديني د لرني،  هي ملابر لعت اآل ف من املشطططاركني، 
مع بعض توصطططططططرا  اللقل  اجاصططططططط   ترد يف التقريرحلر   العديد من املق حا  اليت اهلايتروذ.  يتسططططططط  الت

التابع  جمللس اللواب بشططططططططيذ تعدي  الدسططططططططتور، لا يف ذلك إلغان جملس الشططططططططرو   ملصططططططططب رئرس الوزران. 
لى عدم  تع السطططططل   القضطططططائر  رت سطططططتقالل  تدص  السطططططل تني التلقرذي  عأيضطططططا   الضطططططون التقريرسطططططل   ي
التشريعر  يف يؤ ذ القضان  ضعف األحزاب السراسر   انتشار ا حتاارا  ا قتصادي   ا عتماد على   

 معتعا  الواردا   عدم قدرة أررتب األعمال التقاري  الصطغملة على الوصطول لالئتماذ  ضطعف نظام التعلرم، 
 .البلدإوها عقبا  تع ض التلمر  يف 

عاىل م الب   لحاسططططططب  املسططططططؤ لني عن سططططططون الدارة املزعوم ألموال    تزال األصططططططوا  الشططططططعبر  تت - 10
 امللازعا  الداري ، بلغت القرم  اللالر    سطططططططططططططباحمحتالف اللق  الاارييب.   فقا  لتقرير احملام  العلرا لل

باليني د  ر، رّد  هاييت مليفا  4.2ما قدره  2018-2008 تقاق حتالف اللق  الاارييب صالل الق ة 
 ،بلروذ د  ر 2.26يف حني اسطططططططططططططططتخدمت مبلغ   البولرقاري  فلز يالليفوري  بلروذ د  ر إىل  1.98مبلغ 
آذار/مطططارس، أعلن املطططدعي العطططام  13على املشطططططططططططططططططاريع.  يف أنققتططط  بلروذ د  ر  1.6يف ذلطططك مبلغ  لطططا

ارة أموال حتالف برنس أن  طلب إىل أحد قضططططاة التحقر  فتي حتقر  بشططططيذ مزاعم سططططون إد -أ   - لبور 
آذار/مارس، أمر القاضطططططططي بتقمرد أصطططططططول عدة أفراد  يطططططططركا  ُ رخ التحرو   21اللق  الاارييب.  يف 

عت احملام  ن اق حتقرقايا لتشططططططططم  مشططططططططاريع يلقذها العملاذ بتموي  من  بشططططططططيهنم.  يف الوقت ذات ،  سططططططططَّ
عملاذ إبقام  دعا خ جلائر  ضططططد أعضططططان على ذلك، هّدد عدد  من أعضططططان ال حتالف اللق  الاارييب.  ردا  

 أور/مايو. 31احملام  اليت أحالت تقريرها الليفائي إىل جملس الشرو  يف 
يف  نشطططططططططططططططرصطططططططططططططططقح  يل  تلو تقرير أ يل  612 يف صطططططططططططططططدراملذكور الذي  الليفائي  تقرير املراجع  - 11
د  ر، ماليني  6.75 تقدر قرمتيفا لبلغيتضططططمن حتلرال  لةدارة املالر  ملشططططاريع  هوالثاين/يلاير.    كانوذ 31

مؤسطططططططططسططططططططط  مبع   11 تديرها  2016   2008قرارا  حاومرا  متخذة فرما بني عامي  14أُذذ هبا لوجب 
للد ل ، لا يف ذلك جملس الشطططططططططططططططرو   جملس اللواب  ةس  زارا .  قد قامت  سطططططططططططططططائ  العالم اهلايتر  

، بتسطططططلر  الضطططططون “PetroChallengers”املعر فني رتسطططططم  الد لر ،  نظران آصر ذ مث  لاعا  اللشططططط ان 
 2017قب  تولر  ملصطططب  يف عام  رب يفا صطططال  رتلرئرست كانتصصطططوصطططا  على ادعان احملام  أذ يطططركا   

لعداد فواتمل مزد ج  مع  زارة األيططغال العام   اللق   ا تصططا  .  أيططار   تورطت فرما يبد  أن  أل    
ملروذ نورد )كططانططت آنططذاأ تعططادل  200أذ جملس اللواب أنق  أكثر من  سططططططططططططططططائطط  العالم أيضططططططططططططططططا  إىل 

 دفع املرتبا ( بد  من توظرقيفا يف ا ستثمارا . أيماليني د  ر تقريبا( لسداد مصر فا  تشغرلر  ) 4.4
 ترد  احلال  ا قتصططططادي  تردو  ص ملا  بسططططبب عدم ا ضطططط الع لبادرا  لةصططططالح ا جتماعي  - 12

السططططراسططططي،  اسططططتمرار اخنقاض قرم  الغورد،  السططططخ  ا جتماعي إزان احلوكم ،  ذيوع فضططططائي القسططططاد، 
خ األيططططططيفر  القالق  املدنر  اليت أد  إىل إنالق ملاط  حضططططططري   اسططططططع  لعدة أوم على التوايل.  على مد
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اق ح حمافظ املصطططططططرف قد   . يف املائ  من قرمت  3838 ، فققدالغوردايطططططططتد تراجع ا ثين عشطططططططر املاضطططططططر ، 
املركزي  أعضططططططان من العملاذ  صعان اقتصططططططاديوذ حلو   ألتلق  تركز على مراقب  النقاق احلاومي للحّد من 

 ائ  يف ييفر نرساذ/أبري .يف امل 17.7من سل  ألصرخ بلسب  قدر  معد ت   ، الذيالتضخم
 أدخ اسطتمرار األزم  السطراسطر   تردي احلال  ا قتصطادي  إىل حد ء طقرة يف أنشط   العصطارت   - 13

برنس  -أ   -ملذ يططططيفر يططططبا /فعاير، مع زودة ملحوظ  يف العلف بني العصططططارت  يف أفقر أحران بور  
اجمللس األعلى للشططططرط  الوطلر   دفعت   لدخرتلغا   أكثرها اكتظاظا رتلسططططااذ.  قد أهر  هذه احلال  قلقا  

إىل تاثرف عملرا  ماافح  ا،رمي  يف عدد من امللاط  اليت تسطططططططططططططر ر علريفا العصطططططططططططططارت  يف أجوان  رم 
يف ضططططططون حما ل  عصططططططارت   ارس  عموما   رقع  اللشططططططا  الجرامي تتسططططططعاعلريفا ضططططططر  املوارد.  يف حني 

ضططططططططم عصططططططططابتني معر فتني ألنشطططططططط تيفما  أسططططططططقر تيفا نمل املشططططططططر ع ، الجرام ملذ أمد طوي  تاثرف  أنشطططططططط
 لسل ا .ا لصاص  حتدو    تشاّ صعورتعن أرتربونرت  مقاطع الجرامر  يف 

 رنم تاثرف الشطططططططططططططططرط  الوطلر   تملة عملرايا، فقد تبنّي هلا يف كثمل من األحراذ أهنا    تلك  - 14
 من أنشططططططططططططططط   العصطططططططططططططططارت . فقي حي  سطططططططططططططططالني لديل   التقيفرز الاايف للتدص  يف امللاط  املتضطططططططططططططططررة

برنس  بلدي  سططريت سططو ي، نشططبت أحداء علف متواصططل  بعد ثالء سططلوا  من اهلد ن  - أ  -بور  
آذار/مارس،  قعت مواجيفا  بني العصارت  يف  سالني للسر رة على سوق كر ا  13   8اللسيب.  يف 

، أسطططططططقر  حسطططططططب التقارير عن مقت  عدد من أفراد العصطططططططارت  ي ا ح بني ةسططططططط   تسطططططططع  بوسطططططططال دي
أيضططططططا  من جران مواجيفا  ذا  صططططططل ،  نشططططططب القتال بني عصططططططارت   2أيططططططخاص.  تضططططططرر حي ديلما 

بسططططططططططقو  ما بني  األنبانس  نرسططططططططططاذ/أبري .  أفاد  متلاف سطططططططططط  يف سططططططططططريت سططططططططططو ي يف يططططططططططيفري آذار/مار 
 لى.يخصا  قت 20أيخاص    10
آذار/مارس، اص دم  فد  برائس  سقمل يرلي يف هاييت لسلحني جميفويل اهلوي  يف بلدي   27 يف  - 15

كر ا دي بوكر  )املقاطع  الغربر ( أثلان زورة الوفد ملشطططططططططر ع يلقَّذ بدعم من إحدخ امللظما  نمل احلاومر  
 إصططاب  سططائ  السططقمل.   ان فري  الشططرلر .  أسططقر احلادء عن مقت  أحد سططائقي امللظم  نمل احلاومر  

األمن التابع للسطططططططططططططططقارة من صطططططططططططططططّد اهلقوم الذي فر ملقذ ه إىل موقع قريب حرث احتقز ا ما يقرب من 
متعاقدين  طلرني مبعني للملظم  كرهائن إىل أذ أُفرة عليفم يف هناي  امل اف د ذ أذ يصططططططططططابوا  ذخ.  10

ا  جلائرا   أجر  عملر   أملر   يف املل ق  انتيفت رتلقبض على  يف الروم التايل، فتحت الشطططرط  الوطلر  حتقرق
 اثلني من املشتب  هبم.

نرسطططططططططططططططاذ/أبري ، تلقت البعث  صطططططططططططططططورا  مللازل  أعمال  اري  حم ق  يف مل ق  طوكرو  7   6 يف  - 16
 نرسططططاذ/ 16يططططخصططططا   عملة قري   نُقلوا إىل املسططططتشططططقى.  يف  14برنس، حرث أصططططرب  -أ   - ببور 

إحدخ  حدا  الشطططططرط  املشطططططّال  لطالق اللار يف حي   كانت تلقأبري ، تعرضطططططت ققل  أفراد مصطططططقح   
 سطططالني.  ما زال اللشطططا  الجرامي الذي يزداد جرأة يوما  بعد يوم يغذي يطططعورا  عمرقا  رتنعدام األمن يف 

 ا .يديدلاهملو   برنس، فضال عن إهرت  احتقاجا   -أ   -بور  
يف مقاطع  أرتربونرت  معر ف  نقذ  الشططرط  الوطلر ، بدعم من البعث ، عملر   أملر  ضططد عصططاب   - 17
نرسطططططططططاذ/أبري .  صالل هذه العملر ، تعرضطططططططططت قوا  الشطططططططططرط  للملاذ كثرق  من جانب مسطططططططططلحني،  4يف 
لتقلب  قوع إصططططططططارت  يف صططططططططقوف  نوقيرفإىل  ا نسططططططططحابإصالن مركزين للشططططططططرط    أجعها على  مما
 ،1دنرني.  صالل انسطططططحاب القوا ،  قع ضطططططبا  يطططططرط  يف كمني نصطططططب هلم على ال ري  الوطين رقم امل
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عن مقت  ضططاب   إصططاب  ةسطط  آصرين.  يف الروم نقسطط ، أصططرب ضططاب  يططرط  آصر بعرار قري أسططقر  مما
ذ على ال ري  الوطين رقم  مططارأ  نوقيرف )مقططاطعطط   ، بني سططططططططططططططططاذ1أطلقطط  مسطططططططططططططططلحوذ على د ريطط  تلقططّ

رتربونرت(.  ملذ ذلك احلني، أُبل غ عن ازدود األنشطططططط   الجرامر  يف املل ق  إذ تعرض عدد  من سططططططرارا  أ
الركاب  املركبا  التقاري  لالصت اف  السططططططططططط و،  كاذ من برليفا يطططططططططططاحل   من يطططططططططططاحلا  ةس تعاقد  

برنس  نوقيرف  -أ   -امللظم  الد لر  لليفقرة مع مالايفا من الباطن للق  مواد نمل نذائر  بني بور  
 د  را . 20 220استعدادا  ملوسم األعاصمل.  بلغت اجسائر املالر  ما قدره 

 
 احلالة اإلنسانية - ابء 

، قطططّدر عطططدد من يعطططانوذ من انعطططدام األمن 2019يف الق ة مطططا بني آذار/مطططارس  حزيراذ/يونرططط   - 18
( يف حني كططاذ 3ملروذ نسطططططططططططططططمطط ه  كططاذ ملروقذ من هؤ ن يف مرحلطط  األزمطط  )املرحلطط   2.6الغططذائي بلحو 

يطططططيفر صالل (  ف  التصطططططلرف املتاام  ملراح  األمن الغذائي.   4يف مرحل  ال وارئ )املرحل   571 000
يف  26فبلغت بذلك الزودُة نسطططططب  ، يف املائ  11، ازداد سطططططعر سطططططل  األنذي  بلسطططططب  2019يطططططبا /فعاير 

من يطططبا  نظم النذار املبار رتجملاعا   املعيفد   أفاد ك   . عشطططر السطططابق  مدخ األيطططيفر ا ثيناملائ  على 
ريفو   مثر يطططططططططقرة  ذ أسطططططططططعار الغذان امللتم حملرا ، مث  موز ا،ل   املل  علوم املعلوما اهلاييت لةحصطططططططططان 

كما أدخ اخنقاض قرم  الغورد إىل ضطططغو  تضطططخمر  على أسطططعار يف املائ .   41اجبز، زاد  بلسطططب  بلغت 
 من املرجي أذ يؤدي هبو   .املواد الغذائر  األسطططططططططاسطططططططططر ، مث  األرز  زيت ال يفي، اليت ُيسطططططططططتورد معظميفا

ذا الق اع هو السبر  الرئرسي لاسب العرش النتاة الزراعي إىل تقاقم حال  انعدام األمن الغذائي، ألذ ه
 رتللسب  ألنلب األسر املعرشر  اهلايتر .

  بشطططيذ ارتقاع مسطططتوخ انعدام األمن الغذائي ، نق  إىّل الرئرس يطططوانل  2019أور/مايو  31 يف  - 19
يف هذا يف هاييت  اسطططتقحال أثره على األسطططر املعرشطططر  اليت تعاين من الضطططعف،  طلب دعم  األمم املتحدة 

الصطططدد.  تسطططعى كراق  األمم املتحدة إىل تعزيز جيفودها لدعم حاوم  هاييت يف التصطططدي هلذه املسطططيل ، 
لا يف ذلك عن طري  حشد موارد مالر  إضافر  للوصول إىل العدد املتزايد من اهلايترني الذين حيتاجوذ إىل 

 أذ يقدموا  2019تقاب  النسطططططططططانر  لعام املسطططططططططاعدة.  إنين أهرب رتملاوني أذ يزيد ا  ويليفم ج   ا سططططططططط
أمامي على الصططعرد الوطين.  يدف اسططتقاب  الدعم إىل مديري  احلماي  املدنر  يف هاييت لاقال  توافر ص  

نسطططب   ملروذ نسطططم ، نمل أذ 1.3البالغ عددهم  لسطططااذ األيطططد ضطططعقا  لاج   إىل توفمل املسطططاعدة العاجل  
ملروذ د  ر من أصطططططططططططططططط   20.6أهنططا تلقططت ، أي 2019 وز/يولرطط   9حىت  يف املططائطط  16 ويليفططا مل تتعططد  

 .هو املبلغ امل لوب لتلقرذها ملروذ د  ر 126.2
قسطططططططططططططططريططط  إىل الوطن  عملرطططا  عودة طوعرططط  من ا،ميفوريططط      تزال تُرصطططططططططططططططططد حطططا   إعطططادة   - 20

، إذ فاق 2018صطططد يف عام هو نقسططط  الذي رُ  2019الد مرلرار .  كاذ ا  اه امللحوظ ملذ بداي  عام 
، كانت هاييت 2019.  يف حزيراذ/يونر  حداالو  شطططططططططططططططيفراليف حال   10 000متوسططططططططططططططط  حا   ال رد 

أيخاص من الالجئني  ملتمسي اللقون ترعاهم مقوضر  األمم املتحدة لشؤ ذ الالجئني.  10تستضرف 
ثالء نسططان، هاييت لعادة توطرليفم ، نادر مثانر   جئني، من برليفم هلم إىل إجياد حلول دائم مسططعى  يف 

 يف بلداذ هلث ،  قد رح  ةس  من هؤ ن صالل ييفر آذار/مارس الذي بلغ العلُف فر  ذر ت  .
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حتمال رتاألمريار   تلبي  الدارة الوطلر  لدراسططططططططططط  احملر ا   الغالف ا،وي رتلو و  املتحدة  - 21
، مليفا اثلتاذ إىل أربع ميان أذ تصططبي 15   9 ي ا ح عددها بني 2019عام يف  قوع عواصططف مسططماة 

أعاصطططططططططططططططمل عاتر .   اصطططططططططططططططلت األمم املتحدة عن طري   كا يا  يطططططططططططططططركائيفا دعم  مديري  احلماي  املدنر  يف 
التخ ر  حلا   ال وارئ،   يفرز املخز ق  حتسطططططططططبا  لل وارئ،  إعادة ضهر  مالج، ال وارئ،  تدريب 

ر  ا،ميفور.  مث  حاج  إىل مزيد من املوارد لتماني املديري  من تلقرذ أصططططحاب املصططططلح  الرئرسططططرني،  توع
 إىل القئا  الضعرق  من اهلايترني.املقدم  املساعدة تاثرف   يتيفا على أكم   ج    

 كانوذ الثاين/  1 استمر  جيفود ماافح  الاولملا يف تسقر  تقّدم كبمل. فقي الق ة املمتدة من  - 22
حا   ايطططتباه يف  308، أبل غت  زارة الصطططح  العام   السطططااذ بعدد 2019أبري  /نرسطططاذ 20يلاير إىل 

حال  ايططططتباه يف الصططططاب  رتلاولملا  1 257الصططططاب  رتلاولملا  بثالء  فرا  متصططططل  رتلاولملا، يف مقاب  
يف  76.5بلسططططب   اخنقاضططططا  هذه األرقام ث   .   2018حال   فاة متصططططل  هبا يف الق ة ذايا من عام  12  

املائ  يف عدد حا   ا يطططططتباه املبلغ عليفا.  نشطططططر   زارة الصطططططح  العام   السطططططااذ براق  توضطططططي مر ر 
أسططبوعا  متتالر  د ذ ظيفور حا   إصططاب  مؤكدة على الصططعرد الوطين، فرما ميث  نق   حتول هام  يف  11

األمر إىل يقظ  مسطططططططتمرة ة مسطططططططاعي  قف انتقال الصطططططططاب  بعد خ الاولملا يف هاييت.  مع ذلك، سطططططططرحتا 
 على املديني املتوس   ال وي .حا   الصاب  رتلاولملا صلو البلد من أريد احلقاظ على  إذا
 زارة الصططح  العام   السططااذ  املديري  ، بقرادة ، أطلقت حاوم  هاييت2019 يف نرسططاذ/أبري   - 23

، اج   يف هذهلقضطططان على الاولملا.   لص     طلر  ملقح   الصطططرف الصطططحي  مع يطططركان، لمراه لالوطلر  
. 2022إىل اسطتمرار تقد  الدعم من أج  القضطان التام على الاولملا يف هاييت يفلول عام  تدعو احلاوم ُ 

 ملظم  الصططططططططططح  للبلداذ األمريار  إضططططططططططاف  إىل  ملظم  األمم املتحدة لل قول الغاي ، تعم  تلك  حتقرقا  ل
من  ،تقشططططططي العد خ إىل أدج الدرجا   على تعزيز أنشطططططط   الوقاي  الشططططططركان على مواصططططططل  صقض ألاطر

أج  التعام  مع لرع حا   ا يطططتباه يف الصطططاب  رتلاولملا.  رتلتزامن مع ذلك، تواصططط  األمم املتحدة، 
 بدعم من ماتب  ،برقمم األمم املتحدة المنائي  ماتب األمم املتحدة جدما  املشطططططططططططططططاريع لا يف ذلك

، الليفوض رتلعملر  التشططططا ري  مع ضططططحاو الاولملا من أج  تقد  الدعم املادي. إىل هاييت اجاصطططط املبعوث  
نرساذ/أبري ، أصدر صلد ق األمم املتحدة ا ستئماين املتعدد الشركان عددا  من امل لي للتوسع يف  10 يف 

 را إضافرا يف املل ق  الشمالر  اليتجمتمعا  حمل 20شم  ييفرث  التشا ري  ألمم املتحدةلعملر  ااملسار الثاين 
،يفود املبذ ل  يف كانت األيطططططططد تضطططططططررا من  رتن الاولملا،  بذلك بلغ عدُد اجملتمعا  احمللر  املسطططططططتقردة رت

 املسار الثاين ةس    عشرين.إطار 
  

 تنفيذ الوالية - اثلثا 
 (6احلّد من العنف اجملتمعي )النقطة املرجعية  - ألف 

 رم علريفا سطططططحب الركود ا قتصطططططادي  عدم ا سطططططتقرار السطططططراسطططططي احلالرني  تصطططططاعد يف أجوان  - 24
نشطططططططططا  العصطططططططططارت ، يطططططططططقعت البعث  احلوار  من أج  إحالل السطططططططططالم   فر  مشطططططططططاريع مد رّة للدص  يف 

برنس الاعخ.  زاد عدد مشطططاريع  -أ   -لل ق  بور   “بؤر سطططاصل ”اجملتمعا  احمللر  اهلشططط  الواقع  يف 
يف الق ة ر عا مشطططططططططط 15إىل  2017/2018مشططططططططططاريع صالل الق ة املالر   5من العلف اجملتمعي من احلّد 

 امرأة  فتطططططططاة  9 334، اسطططططططططططططططتقطططططططاد مطططططططا جمموعططططططط  2018الراهلططططططط .  ملطططططططذ  وز/يولرططططططط   2018/2019
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التدريب امليفين  تعزيز  )أ(رجال  فىت من اجملتمعا  احمللر  امليفمشطططططط   املعرضطططططط  للخ ر مما يلي   7 813  
فرص لتولرططد الططدصطط  عن طري  توزيع جمموعطط  مواد ميفلرطط   احتضططططططططططططططططاذ  )ب(القططدرة على الدارة املططالرطط ه 
مبادرا  كثرق  الرد العامل  تشطططططر أ السطططططااذ احمللرني يف أعمال إصطططططالح  )ة(املشطططططاريع التقاري  الصطططططغملةه 

جيفود الوسطططاط   )د(ألهايل،  كذلك إدارة اللقاو ه قلوا  الصطططرف  ال رق  األماكن العام  اليت يرمدها ا
جيفود  )ه( بلان القدرا  لقائدة القرادا  اجملتمعر   إقام  احلوار بني األحران من أج  تشطططططقرع السطططططالمه 

 لع مش  األسر  توفمل الدعم لاطقال الذين يعرشوذ يف الشوارع بغر  إحلاقيفم رتملدارس.
رتلتقرير أربع  مشطططططططططططططططاريع للحّد من العلف اجملتمعي نُقذ  يف كاب  انتيفت يف الق ة املشطططططططططططططططمول   - 25

هايسطططططططططططراذ )املقاطع  الشطططططططططططمالر (،  هرلش )املقاطع  الوسططططططططططط ى(،  ماهوترمل )املقاطع  الشطططططططططططمالر  الغربر (، 
برنس )حي  سالني  حي مارترساذ، املقاطع  الغربر (.  قد  فر  هذه املشاريع التدريب   -أ   -  بور 

  يطططططططططاب  )كانت نسطططططططططب  الشطططططططططارت  يطططططططططارت   2 298م  إعادة الدماة يف سطططططططططوق العم  ملا عدده امليفين  دع
يف املائ ( من املعرضططططططني ج ر العلف امللزيل  علف الشططططططوارع  ص ر التقلرد من قب  العصطططططارت   50 مليفم
 حيتم  أذ ُيستغلوا ب رق أصرخ لالي اأ يف ا حتقاجا  العام  العلرق .ممن  أ 

مؤ را  لقططان مقتوحططا ُعقططد  على الل ططاق  81عثطط  الططدعم ، ملططذ بططدايطط    يتيفططا، لعططدد   فر  الب - 26
امرأة.  كاذ اهلدف من هذه  2 577مشطططططططططاركا مليفم  6 843الوطين بشطططططططططيذ سطططططططططرادة القانوذ،  اجتذبت 

ايب األنشطططط   هو يدئ  اللزاعا  القائم   إفسططططاح اجملال للحوار يف اجملتمعا  احمللر  املعرضطططط  للعلف ا نتخ
 أنش   العصارت .  مشلت املواضرع اليت نوقشت بصورة متاررة تدا ل األسلح  نمل املشر ع ه  األسباب 
اليت تدفع اجملتمعا   احمللر  إىل مح  السطططططالحه  التقاع  بني الشطططططرط  الوطلر   اجملتمع املدين  نظام العدال ه 

تشططططططططابا  بني الشططططططططباب  املخدرا   نشططططططططا   األطر نمل الربر  للتصططططططططدي لللزاعا  اجملتمعر ه  الصططططططططل  امل
العصطططارت ه  العلف ا نتخايب.  إىل جانب السطططل ا  احمللر   اجملتمع املدين  األ سطططا  األكادمير ، يطططارأ 
برملانروذ يف هذه امللاسططططبا  أيضططططا، مما عزز تقاع  األ سططططا  السططططراسططططر  يف أيططططد البلدو  علقا  يف ألتلف 

و  املتعددة إىل اعتماد توصطططططططططططططططرا    اذ إجرانا ،  أنشطططططططططططططططي  كراقُ  أوان هاييت.  انتيفت هذه امللتد
 اجملتمع املدين ،اق  للمتابع  يف ست بلدو  بدعم من السل ا  البلدي   احمللر .

مشطططاريع التوعر  الثالث  امللّقذة من أج  تشطططقرع احلوار بني أعضطططان العملاذ  قصبريفم   من صالل - 27
اسططططططتمر (، 29، الققرة S/2019/198اليت سططططططلّ   علريفا الضططططططون يف تقريري السططططططاب  )يف ألتلف أوان البلد، 

تعزيز احلوار بشططططططيذ سططططططب  حتسططططططني سططططططرادة القانوذ، لا يف ذلك عن طري  اعتماد مشططططططر ع القانوذ ا،لائي 
  مشر ع قانوذ الجرانا  ا،لائر .

 إعادة الدماة، التسطططريي لبعث  على تقد  املسطططاعدة إىل اللقل  الوطلر  للزع السطططالح    تعاف ا - 28
 هي اللقل  اليت أعاد الرئرس تقعرليفا يف يطططيفر يطططبا /فعاير، من أج  حتديد جما   العم  اليت ميان أذ 

للحد من العلف مث  إرسططططططططططان برقمم لدارة األسططططططططططلح   الذصملة،  تلقرذ أنشطططططططططط   ، األمم املتحدةتدعميفا 
. تدابمل عملر  للزع السطططططططططططططططالح  التسطططططططططططططططريي  إعادة الدماةلتلقرذ  ضطططططططططططططططع اسططططططططططططططط اترقر   طلر  ،   اجملتمعي

 أور/مايو، قام زعرم إحدخ العصططططططططططططططارت  الجرامر  اللايطططططططططططططط   يف حي سططططططططططططططريت سططططططططططططططو ي لديل   28  يف
ق ع من األسططططلح   ثالءبتسططططلرم مثاين ق ع من األسططططلح  اللاري  اجاصطططط  بعصططططابت  )برنس  -أ   -بور  

 الرد ي ،  بلدقرتاذ،  رياش قصمل،  بلدقرتاذ هقومرتاذ( يف تعبمل رمزي عن حسن اللر .
 

https://undocs.org/ar/S/2019/198
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 (6و  5و  4و  1التطورات املتعلقة ابألمن والشرطة )النقاط املرجعية  - ابء 
شيفودة واج  الشرط  الوطلر ، ملذ ييفر آذار/مارس، حتدو  كبملة يف سراق التصدي لل قرة املت - 29

لا يف ذلك حوادء إطالق اللار  اصت اف املركبا  اليت يتور  فريفا يف األنشططططططط   الجرامر  للعصطططططططارت ، 
برنس الاعخ  مقاطع  أرتربونرت.  أثبتت قوا   -أ   -  سطططططططططططططططرما يف مل ق  بور  أفراد العصطططططططططططططططارت ، 

عملر  من أصططططططططططط   27من البعث  يف عدد  ا  الشطططططططططططرط   رسطططططططططططيفا يف جمال إدارة اللظام العام. فقد تلقت دعم
. (6-4)انظر املرف  األ ل، املؤيططططر  حلقظ اللظام العام صالل الق ة املشططططمول  رتلتقرير عملر  أجريا 244

، إذ يطططيفد  الق ة 2018مقارن   بعام  2019 مع ذلك، تضطططاعف عدُد جرائم القت  املبلغ عليفا يف عام 
( 3-6)انظر املرف  األ ل، املؤيطططططططططططططططر حططاده   523حزيراذ/يونرطط   6 كططانوذ الثططاين/يلططاير إىل  1املمتططدة من 

من ضبا  الشرط  مصرعيفم  22.  عال ة على ذلك، لقي 2018يف الق ة نقسيفا من عام  274مقاب  
حني مل يتقططططا ز هططططذا العططططدد  ، يف2019حزيراذ/يونرطططط   10كططططانوذ الثططططاين/يلططططاير     1يف الق ة مططططا بني 

  كمل . 2018صالل عام ضاب ا   17
عملر   37  ذنقّ     ضططططططططعت الشططططططططرطُ  الوطلر  لرع الوحدا  املتخصططططططططصطططططططط  يف حال  اسططططططططتلقار   - 30

عملرا  مث  تلك اليت  العملرا  أجريت بدعم حمد د من البعث .  10، مليفا العصطططططططايبملاافح  اللشطططططططا  
نرساذ/أبري  يف حي سافاذ  24آصرين يف  10مدنرني  إصاب   8يف أعقاب مقت  الشرطُ  الوطلر  أجريا 

برنس، تثبططت قططدريططا على  ضطططططططططططططططع اج    تلقرططذهططا من أجطط  تقارططك  - أ  - برسطططططططططططططططتططاش لططديلطط  بور 
 برد أذ الشططططططططططططرط  الوطلر  تعاين من عدم كقاي  املوارد اليت  ّاليفا من ماافح  ا،رمي العصططططططططططططارت  بلقاح. 

ماافح   ىلإن مواصططل  هذه التدصال  الرامر   لن تتمان م .لعد يا ا،ديدة لعصططايباللشططا  املرتب   رت
 ا،رمي ، ما مل يتوافر هلا الدعم اللوجسيت الالزم.

 مصططططططلحتا ما زالت  كا   إنقاذ القانوذ، لا فريفا الشططططططرط  الوطلر   املؤسططططططسططططططا  الصططططططالحر     - 31
د اليت افتقر  إلريفا اهلقرة، تعاين من نقص التموي  الالزم ألدان عمليفا باقانة  من ضططططططططططر  املوار   ا،مارأ 

طوال السلوا  األربع املاضر ، يف حني مت استقدام اآل ف من الضبا  ا،دد د ذ أذ حيصلوا على األجر 
 الذين التحقوا رتلقوة بعد  رجيفم يف  692أ  التقيفرز الاايف.  ضطططططططططططططبا  الشطططططططططططططرط  ا،دد البالغ عددهم 

يططديدة الصططعوب  لا يف ذلك عدم تز يدهم امرأة، يعملوذ يف ظر ف  188،  مليفم 2018أيلول/سططبتمع 
 سطططططططططلح  قري  يطططططططططخصطططططططططر ،  ما زالوا يعانوذ من التيصر الابمل يف صطططططططططرف مرتبايم.  مل تتل  ص   ت وير 

يف املائ  من التموي  املتوقع هلا يف هناي  السل  الثانر   7.3إ  نسب   2021-2017الشرط  الوطلر  للق ة 
  املرزانر  التشطغرلر   املوارد اللوجسطتر ، اليت تشطم  على سطبر  املثال معدا  لتلقرذها.  نترق   لذلك، تواج

لم ياتم  من الجرانا  املائ  فا تصا    املركبا  املصقح   األسلح  اللاري   الذصائر، قرودا يديدة. 
خ سطططططططططططططو  2019   2017 أحد عشطططططططططططططر ذا  األ لوي  اليت كاذ من املتعني بداها يف الق ة ما بني عامي 

 املرف )انظر  إجرانا  أصرخ 6يف حني مل يبططدأ بعططد تلقرططذ التلقرططذ  قرططدإجرانا   103إجرانين،    تزال 
هذا القصطططططططور يف التموي  د ذ إجران عملرا  يطططططططرطر  متواصطططططططل  على مدخ  ول(. حي1-4 املؤيطططططططر األ ل،

يعرق  أيضطططططططططا  املبادرا   الشطططططططططرطر  القائم  على  هوف ا  طويل ، كما يعّرض سطططططططططالم   الضطططططططططبا  للخ ر.   
 .اجملتمعر  املعلوما  ا ستخباراتر   مبادرا  الشرط 

 تتواصططططططططططط  جيفود ا سطططططططططططتقدام  التدريب لدعم اهلدف املتمث  يف زودة القوام اللايل للشطططططططططططرط   - 32
ه يف املائ  9.94من اللسططططططان ) 1 483ضططططططبا  مليفم  14 908الوطلر .  تتاوذ قوا  الشططططططرط  اآلذ من 

 ضطططططططططططاب ا  لا   1.31(، أي أذ معدل الضطططططططططططبا  إىل السطططططططططططااذ مقداره 3-4انظر املرف  األ ل، املؤيطططططططططططر 
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ه انظر املرف  األ ل، نسطططم  1 000ضطططاب ا  لا   1.45نسطططم  )اهلدف هو أذ يبلغ هذا املعدل  1 000
ا صتبارا  امرأة، يف  1 893مريططططططططططططحا، مليفم  11 577.  رتلتزامن مع ذلك، يططططططططططططارأ (2-4املؤيططططططططططططر 

 ضطططططططططططططاب ا   650لاللتحاق بدفع  اجرجيني املقبل  املاون  من  2019أور/مايو  5التحريري  اليت أجريت يف 
هذه الدفع  ا،ديدة أيضططططططططا  سططططططططتضططططططططم  ضططططططططاب   جددا، مليفم من سططططططططرلتح  رتلعم  يف إدارة السططططططططقوذ.   

برنس األيطططططططد تعرضطططططططا للعلف، يلتحقن رتلعم  يف الشطططططططرط  يف إطار  -أ   -ضطططططططاب ا  من ملاط  بور  
مشططططر ع ييفدف إىل تعزيز قدرة الشططططرط  الوطلر  على إرسططططان آلر  لالسططططتقدام تراعي ا عتبارا  ا،لسططططانر . 

نرسططططططططاذ/أبري ، بدعم من هرئ  األمم املتحدة للمسططططططططا اة بني ا،لسططططططططني  29يف  املبادرة قد اسططططططططُتيفلت هذه 
 )هرئ  األمم املتحدة للمرأة(  من البعث  من صالل برقجميفا للحّد من العلف اجملتمعي.  اني املرأة 

 من املبادرا  الرامر  إىل حتسططني املوارد البشططري  للشططرط   بلاها التحتر  محل   أُطلقت على الل اق  - 33
ان السلوي.  إضاف  إىل الوطين لتدريب ضبا  الشرط  ذ ي امليفام اليرافر  على اللظام ا،ديد لتقررم األد

ذلك، اكتملت سططبع  من أصطط  تسططع  مشططاريع للبة التحتر  اجاصطط  رتلشططرط  الوطلر   ّول يف إطار برقمم 
  اصطط  علصططر الشططرط  التابع للبعث   األمم املتحدة املشطط أ لسططرادة القانوذ   حدة املشططاريع السططريع  األثر.

املقتشطططططططططططططر  ن ع ركزي لزع طابع املداد األمر التوجريفي املتعل  ب  للشطططططططططططططرط  الوطلر  يف ضمني التموي   إعدعم  
جمال أفسي ح  إممااتب للملاط   ذلك لتوسرع قدرا  الرقاب      العام  للشرط  الوطلر  بتوزيعيفا يف أربع

 للقميفور لتقد  الشاا خ يف لرع أوان البلد.
 

 (10و  6 و 5و  2و  1العدل ومكافحة الفساد )النقاط املرجعية  - جيم 
 -أ   - بور مل ق  الو ي  القضططائر  ليف  القضططائي اللشططا ، أسططيفم إحران 2019ملذ بداي  عام  - 34

 رئرس نقاب  احملامني ا بتدائر   رئرس احملام   املدعي العام ماتببني رئرس فريفا برنس  حتسططططططططططططططني التعا ذ 
ا حتقاز امل ّول قب  احملاكم .  لتعزيز هذا عدد حا    ا،يفود الرامر  إىل صقضيف إحراز تقدم كبمل يف 

.  اسطططططططتمر    املذكورةالقضطططططططائر الو ي  يف مل ق ا  اه الجيايب،  اصطططططططلت البعث  تقد  الدعم التقين  املايل 
اللقل  املعلر  بتسطططلسططط  الجرانا  ا،لائر  يف عقد اجتماعايا الشطططيفري ،  هو ما عّق  لعا،  القضطططاو اليت 

رئرس ماتب  سطططططططططططططططعىبترسطططططططططططططططمل من البعث ،  أور/مايو 8 اجتماع ُعقد يف ام  ا بتدائر .  يفاحملتلظر فريفا 
حتسطططططططططططططططني عالقا  العم  بني  إىلبرنس  املدير العام للشطططططططططططططططرط  الوطلر   -أ   - ديل  بور لاملدعي العام 

 معد   ا حتقاز امل ّول قب  احملاكم . قضا،يفازين  تلقرذ تدابمل جديدة ج
عقمم املشططططططططططططططط أ لسطططططططططططططططرطادة البرقمم األمم املتحطدة المنطائي الطدعم ، من صالل  معر  البعثط    ف - 35

نرسطططططاذ/أبري .  أمح هذا  26ا بتدائر  الذي انعقد يف  برنس -أ   -القانوذ، لقائدة ملتدخ حمام  بور 
ملذ كانوذ   القضططططططططائر الو ي التقمع األ ل من نوع  فرصطططططططط   للمشططططططططاركني كي يقّرموا التقدم احملرز يف مل ق  

 سطططططراق، كما  ّفر للقيفا  القاعل  يف جمال القضطططططان حرزا  لتبادل أفضططططط  املمارسطططططا  يف 2019الثاين/يلاير 
من  80ا حتقاز امل ّول قب  احملاكم .  قد حضططططططططر امللتدخ ما   يق  عن ا،يفود املبذ ل  جقض حا   

 من ضطططططبا  الشطططططرط   ممثلي ملظما  حقوق  ا،يفا  القاعل  يف جمال القضطططططان  املؤسطططططسطططططا  الصطططططالحر 
ن  منامرأة.  تبادل املشطططططاركوذ أيضطططططا  الدر س املسطططططتقادة  21النسطططططاذ  الصطططططحقرني،  مش  احلضطططططور  حتسططططط 

 صقض عدد احملتقزين يف مراف  السقوذ رتملقاطع  الغربر .إسيفام   يف   كرقر  األنش   القضائر  للمحام 
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 صقض عدد حا  سططططططططططاعدة القانونر  يف إطار ا،يفود الرامر  إىل  أسططططططططططقر دعُم البعث  ملااتب امل - 36
ا حتقاز الساب  للمحاكم  عن حتّسن يف اللتائم احملقق . فقد عمد  مااتب املساعدة القانونر  التابع  

قضططططططططططططر   1 679برنس، اليت أنشططططططططططططئت بدعم من البعث ، إىل فتي ملقا   -أ   -للقاب  احملامني يف بور  
قضطططططططططططططططرطط  حططديثطط  )من الق ة  1 394(   2015-2010القضططططططططططططططططاو امل اكمطط  )اليت تعود إىل الق ة  من

طلب  134اسطططططططططططططططتشطططططططططططططططارة قانونر ،  أ دعت ما   يق  عن  2 117(،  قدمت عدد 2016-2018
يططططخصططططا  كانوا  448قضططططر ، األمر الذي أدخ إىل إطالق سططططراح  590إحضططططار،  سططططاعد  على حسططططم 

مركز يف  الاائن سطططططططططططططططيفم املاتب الذي يديره املعيفُد املتلق  للتثقرف الدميقراطي حمتقزين رهن احملاكم .  أ
ر اجارجني عن القانوذ يف الفراة عن ضهر   ر، فلم يتب  مليفم سطططططططططططوخ  135الُقصطططططططططططّ من احملتقزين الُقصطططططططططططّ
(.  فرمططا يتعل  رتحملتقزا ، قططام ماتططُب 2019يف أ ائطط  عططام  105بعططدد  قرططد ا حتقططاز )مقططارنطط    50
ساعدة القانونر  الذي يتلقى الدعم من هرئ  األمم املتحدة للمرأة  الاائن يف سقن كارتري  لللسان بقتي امل

 حال . 20قضر   يّسر إطالق سراح  159ملقا  
  سطططططق  عدد احملتقزين رهن احملاكم  يف السطططططقوذ الرئرسطططططر  للمل ق  احلضطططططري  الاعخ )سطططططقوذ - 37

، لر يو / وز 9( اخنقاضططططططا  صالل الق ة املشططططططمول  رتلتقرير.  يف برنس -أ   -كارتري   كارفور  ديلما  بور 
كانت نسططططب  احملتقزين يف السططططقن الوطين )املقاطع  الغربر ( الذين ظلوا رهن احلبس ألكثر من عامني قب  

يف املائ  صالل الق ة املشطططططططمول   65يف املائ  )مقارن   بلسطططططططب   63.3تقدمييفم للمحاكم  قد اخنقضطططططططت إىل 
)انظر املرف  األ ل،  أل ل مرة ملذ بداي    ي  البعث  4 000رتلتقرير الساب (، كما قّ  عدد احملتقزين عن 

، كاذ ماتب 2019 نرسطططططططططططططاذ/أبري   2017.  يف الق ة ما بني تشطططططططططططططرين األ ل/أكتوبر (8-1املؤيطططططططططططططر 
دعوخ جلائر ، جرخ  يفرز  1 784يلظر يف  برنس -أ   -بور الو ي  القضطططططططططططططططائر  لمل ق  ا دعان يف 

ملقا   بّتت احملام   575يف املائ  مليفا آنرا .  صالل الق ة نقسطططططططططيفا، أنل  قضطططططططططاة التحقر   56.6نسطططططططططب  
 .(10-1   9-1)انظر املرف  األ ل، املؤيراذ  قضر  531ا بتدائر  يف 

الوطين للمسطططططططططططططاعدة   رتلرنم من هذه الت ورا  الجيابر ،   تزال العقبا  تؤصر إنشطططططططططططططان اجمللس - 38
الد ل  بعد اسطططططط اترقرتيفا ّدد القانونر  املاّلف بتقد  املسططططططاعدة القانونر  إىل أيططططططد القئا  ضططططططعقا. إذ مل حت

 ما. ص التموي  هلرخصقم بتالوطلر  للمساعدة القانونر   ص   العم  املتصل  هبا،  مل ت
س األعلى للقضططططططان يف أعقاب قرام الرئرس  عاد التوتر إىل العالقا  بني السططططططل   التلقرذي   اجملل - 39
يف  برنس من بني القضططططططططططططططططططاة العطططاملني رتحملامططط  -أ   -بتعرني رئرس حملامططط  اسطططططططططططططططتئلطططاف بور   مويرز
، أور/مايو 31إىل  20.  ردا  على ذلك، نقذ  راب تاذ للقضطططططاة إضطططططرارت  يف الق ة من نرسطططططاذ/أبري  30

.  قرر  راب   كتب  احملاكم أيضا  الضراب عرني لوافق  اجمللستالأذ حيظى قانوق   من الواجبحمتقتني  ذ 
 أور/مايو للم الب  بتحسني ظر ف عم  أعضائيفا. 24   23عن العم  ملدة يومني يف 

  اصطططلت البعث ُ توفمل الدعم للمقلس األعلى للقضطططان يف فحص سطططقال  القضطططاة،  هو يطططر   - 40
 نرساذ/أبري ، نشر اجمللس قائم    18م لوب قانوق  للتيكد من نزاه  القضاة   تعيفم رتلاقانة امليفلر .  يف 

آصر ذ ألسططططباب  7مليفم يف حني ُوي  32قاضططططرا  مت فحص سططططقاليم،  صططططودق على تعرني  39 بان 
كاذ مليفا تقدمييفم لوهئ  أكادمير  مز رة أ  نمل مل بق ،  فسطططططططططاد ممارسطططططططططايم،  سطططططططططلوكيفم نمل األصالقي، 
 معاقيم مشاك  صح  عقلر .  يف الروم نقس ، أصدر اجمللس أيضا قائم   بان ةس  قضاة أ ققوا عن 

الل الق ة قرد ا سطططططططتعراض، اكتم  تلقرذ العم  إىل حني انتيفان الجرانا  التيديبر  املتخذة ضطططططططدهم.  ص
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حماكم استئلاف يف  5  حمام  ابتدائر   18، حرث جرخ التقترش على 1-5اللق   املرجعر  إجناز  مؤير
 .)انظر املرف  األ ل( إطار الدعم الذي توفره البعث  لتعزيز عملرا  التقترش القضائي

اد، أقام العقمم املشططط أ بني البعث   ماتب األمم  دعما  ملبادرا  الد ل  يف جمال ماافح  القسططط - 41
بلان قدرا  ا،يفا  من أج   املتحدة املعين رتملخدرا   ا،رمي  يراك   مع الوحدة الوطلر  ملاافح  القساد

على تقررم ا سطططططططط اترقر  الوطلر  احلالر  ملاافح  القسططططططططاد   ضططططططططع  ةسططططططططاعدامل   ،القاعل  يف جمال القضططططططططان
الطار، نظّ م ت حلق   ذلكدعم إجران حتقر  بشططيذ احلوكم   القسططاد يف هاييت.  يف    ،ةاسطط اترقر  جديد

لتقررم تلقرذ ا س اترقر  الوطلر  ملاافح  القساد اليت  2019عم  على مدخ ثالث  أوم يف نرساذ/أبري  
لقت يف بغر   ضطططططططططططع اسططططططططططط اترقر  جديدة يف هذا اجملال.  عال ة على ذلك، أط 2009اعُتمد  يف عام 

حزيراذ/يونر  د رة  تدريبر  عن أصالقرا  ميفل  القضطططططططططان تقّدم عن طري  يطططططططططبا  الن نت  تسطططططططططتلد إىل  7
مبادئ بلغالور املتعلق  بسلوأ ا،يفاز القضائي املقبول  على ن اق  اسع  اليت أعدها ماتب األمم املتحدة 

 املعين رتملخدرا   ا،رمي .
 

 (5و  3و  1اط املرجعية املؤسسات اإلصالحية )النق - دال 
 صقضرتلرنم من بذل البعث   بعض ا،يفا  القاعل  يف جمال القضططان هباييت جيفودا متضططافرة من  - 42

عدل إيططططغال قدره لنظام السططططقوذ يعاين ا كتظاظ الشططططديد ) ظ حا   ا حتقاز السططططاب  للمحاكم ، 
، كاذ 2019 أور/مايو 15ا حتقاز امل ّول قب  احملاكم .  يف  ارتقاع معد  يف املائ ( بسطططططططبب  348

يف  73فتاة.  يلتظر  11فىت    215امرأة    390نزيال، مليفم  11 221عدد احملتقزين يف السطططططططططططططقوذ 
 املائ  من هؤ ن تقدمييفم إىل احملاكم .

لظرمي الذي يلص  انُتيفي من  ضطططع مشطططر ع القانوذ املتعل  بلظام السطططقوذ  مشطططر ع القانوذ الت - 43
الوطلر   تتمتع رت سططتقالل يف  على رفع درج  إدارة السططقوذ لتصططبي مديري   مركزي  تعم  يف إطار الشططرط 

العدل  ارةإدارة مواردها،  قام املدير العام للشرط  الوطلر  رتلتصدي  علريفما.  يرين تقد  املشر عني إىل  ز 
 ذي   من مث إحالتيفما إىل العملاذ بتسطططططوي  األزم  السطططططراسطططططر  األمن العام لاي تسطططططتعرضطططططيفما السطططططل ُ  التلقر

 .(5-1   4-1)انظر املرف  األ ل، املؤيراذ  الراهل 
 فرما يتعل  بتعزيز القدرا  الداري   التلظرمر  ملديري  إدارة السطططططططططططططططقوذ، قدمت البعث  الدعم  من  - 44

م للتدريب على امليفارا  التقلر  مدت  ةسططط  صالل العقمم املشططط أ لسطططرادة القانوذ من أج  تلظرم برقم
أوم لقائدة إحدخ  عشططططرين مسططططاعدة إداري ،  كاذ العقمم التدرييب يتلا ل إدارة نظام السططططقوذ.  إضططططاف  

موظقا من الرتب املتوسططططططططططططططط  ، من برليفم امرأة  احدة، تدريبا  على امليفارا  الداري   20إىل ذلك، تلقى 
موظقا  من  13رة.  نظمت البعث  أيضطططا  حلق  عم  بشطططيذ إدارة األزما  لقائدة  القرادي   فره مدربو الدا

كبططار املوظقني، مليفم امرأة  احططدة، من أجطط  بلططان قططدرة الدارة على معططا،طط  الثغرا  األملرطط  رتلسطططططططططططططططقوذ 
  التخ ر  حتسبا  لازما .

قجما  لتدريب املدربني  نظمت البعثُ  مع إدارة السطططططططططططططقوذ،  بدعم من دائرة السطططططططططططططقوذ بالدا، بر  - 45
مدت  ةسططططططططططططططط  أوم تلا ل قواعد األمم املتحدة ملعامل  السطططططططططططططططقرلا   التدابمل نمل ا حتقازي  للمقرما  
 حضطططططره تسطططططع  من كبار املوظقني التلقرذيني، من برليفم ثالء نسطططططان.  نظمت إدارة السطططططقوذ، بدعم من 

ن تعمرم مراعططاة امللظور ا،لسططططططططططططططططاين، حضطططططططططططططططرهطا البعثطط   هرئطط  األمم املتحططدة للمرأة، حلقطط   عمطط  توعويطط  ع
امرأة.  كذلك نظمت إدارُة السطططططقوذ مع البعث  د را  تدريبر  عن  17من ضطططططبا  السطططططقوذ مليفم  128
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امرأة، لراونوا  28حمتقزا  مليفم  90امرأة  عدد  13من ضطططبا  السطططقوذ مليفم  30الصطططح  العقلر  لعدد 
را  توعر  املتدربني  املتدررت  على الاشططططف عن اضطططط رارت  مثقّ قني ألقراهنم.  كاذ اهلدف من تلك الد  

 الصح  العقلر   الوقاي  مليفا  التعام  السلرم معيفا.
لسطططقوذ، اسطططتعرضطططت البعث  مع فري  الدارة العلرا إبدارة رت األ ضطططاع فرما يتعل  رتلتصطططدي  على  - 46

أور/مايو نتائم  ا،ول  الثانر  من تقررما  السطططططططططططططططقوذ اليت  14السطططططططططططططططقوذ صالل حلق  عم  أقرمت يف 
ن ملحوظ يف إدارة السطططططططططططططقوذ  ظر ف حد ء حتسطططططططططططططّ  ت اللتائمأجريت يف يطططططططططططططيفر نرسطططططططططططططاذ/أبري .  بّرل

)انظر املرف  األ ل،  2018ا حتقطططاز، مقطططارنططط   رتلتقررم األ ل الطططذي أجري يف كطططانوذ األ ل/ديسطططططططططططططططمع 
ضطططا   ضطططع تدابمل تعزز امللار  الوطلر  للعملر   املسطططانل  عليفا من أج  .  يفث املشطططاركوذ أي(4-3 املؤيطططر

 مواصل  حتسني األ ضاع يف السقوذ قب  التصدي  الليفائي على السقوذ احملددة.
قلت  - 47  آذار/ 1حال   فاة يف السططططططططقوذ يف الق ة ما بني  19 فرما يتعل  رتملعايمل الصططططططططحر ، سططططططططُ

حمتقز  هو مططا يقطط  عن املعططدل  1 000لاطط   8.56ل الوفططاة بلغ أور/مططايو، أي أذ معططد 15مططارس   
يف تقريري السطططططططططططاب .  صالل الق ة املشطططططططططططمول  رتلتقرير، دعمت البعث ُ إدارة  أيطططططططططططمل إلر الذي  12.9البالغ 

السططططططقوذ أيضططططططا  يف جيفودها للتلسططططططر  مع امللظم  الد لر  لليفقرة  ملظم  الصططططططح  العاملر  من أج  كقال  
 م  للمحتقزين املتضططططططططططططررين من تقشططططططططططططي الصططططططططططططاب  رت،رب يف يططططططططططططيفر آذار/مارس بني تقد  عالة يططططططططططططا

حمتقزا  تقريبا .  يفلول يطططططططيفر أور/مايو، كاذ لرع اللز ن املصطططططططابني هبذا املرض يف سطططططططقين كاب  2 520
نزيال على التوايل( قد اسطططططططططططططططتقاد ا من برقمم العالة الذي جيري  122   491هايسطططططططططططططططراذ  فور لرعتر  )

سطططططططع فر  تدرجرا  لرشطططططططم  سطططططططقوق  أصرخ تقشطططططططت فريفا الصطططططططاب .  عال ة على ذلك،  اصطططططططلت البعث  التو 
جيفودها الدعوي  حلث السطططططططططططل ا  الوطلر  على  صطططططططططططرص مرزانر  كافر  لدارة السطططططططططططقوذ من أج  إهنان 

د ان، املشططططططططططططططال  املتاررة اليت تتمث  يف نقص اللوازم األسططططططططططططططاسططططططططططططططر  للبقان على قرد احلراة، مث  ال عام  ال
 السقوذ. يف
 أطلقططت البعثطط ، من صالل برقجميفططا للحططّد من العلف اجملتمعي، مشطططططططططططططططر عططا  لعططادة إدمططاة نز ن  - 48

السطططططططططقوذ من صالل تربر  الد اجن يف سطططططططططقن هرلش )املقاطع  الوسططططططططط ى(.  ييفدف املشطططططططططر ع إىل تعلرم 
جمال تربر  الد اجن بغر  من ضبا  السقوذ ميفارا   أساسر  يف  15 امرأة،   14حمتقزين، مليفم  105

إكسطططاب يراد ب  حتسطططني نوعر  ال عام املقدَّم إىل احملتقزين بعد أزم  الغذان اليت يطططيفدها السطططقن املذكور،   
  تز يدهم يفافز مايل لاقال  استمراري  املزرع . ة  املش كني يف املشر ع ميفار 

 
 (9و  8و  7و  6و  5و  4حقوق اإلنسان )النقاط املرجعية  - هاء 

 برنس -أ   -أكملت البعث  حتقرق يفا يف أعمال العلف اليت  قعت يف حي  سططططططالني لديل  بور  - 49
حزيراذ/يونرططط ،  21(.  يف 39   38، الققرمذ S/2019/198)انظر  2018يف تشطططططططططططططططرين الثطططاين/نوفمع 

 تحدة حلقوق النساذ تقريرا  مش كا  بشيذ تلك األحداء.نشر  البعث   مقوضر  األمم امل
 13حي  سطططططالني يومي  الذي تعّرض ل إىل أذ اهلقوم  يفا، حتقرقى لن  عابل ت البعث ، قد صُلصططططط - 50
كاذ عملر   جردة التخ ر  نقذها أفراد ةس عصططارت  ألتلق  يططلت   2018تشططرين الثاين/نوفمع  14  

يطططخصطططا   26بتني ملاف سطططتني  أيطططخاص موالني هلما.  حتققت البعث  من مقت  معا  هقوما  على أفراد عصطططا
أيخاص،   قوع حاليت انتصاب لاعي أثلان اهلقوم الذي  ثالث أطقال،  إصاب   3  نسان  3من برليفم 

رتتوا  فردا   12 لل  أيضطططططا  الاثمل من أعمال السطططططرق    ريب املمتلاا .  إضطططططاف  إىل ذلك، ضكد اصتقان 

https://undocs.org/ar/S/2019/198
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داد املققودين.  يبد  أذ بعض مرتايب هذا اهلقوم كانوا يرتد ذ قمصطططططططططططططططاق  هي جزن من زي  حدة  يف ع
 “لوان العملرا   التدص  يف املقاطعا ”مبع  للشططرط  الوطلر  هي لالسططتقاب  املتخصططصطط  يف املقاطعا  

(Brigade d'opération et d'intervention départementale).أ  قمصاق  تشبيفيفا ) 
 مل تتطدصط  الشطططططططططططططططرططُ  الوطلرط  يف أيّ  من مراحط  اهلقوم لوققط ، رنم أهنطا أُبلغطت بوقوع أحطداء  - 51

 حدة متخصص  العلف ملذ البداي .  التحرأ الوحرد الذي قامت ب  الشرط  الوطلر  هو حشد مقرزة من 
 Unité départementale de) “ حططدة حقظ اللظططام رتملقططاطعطط ”يف حقظ اللظططام العططام رتملقططاطعططا  هي 

maintien d'ordre) لوحدة ا سططططططتقاب  ( لتيمني مركز للشططططططرط  يف املل ق . كما يططططططوهد  مركبتاذ مبعتاذ
يف املقاطعا ، كانتا تلقذاذ د ري   حول حمر  حي  سطططططالني.  أفاد يطططططيفود  ذ ثالث  ضطططططبا  املتخصطططططصططططط  

ال، الاشف عن هوي  اثلني مليفم فرما بعديرط  كانوا برفق  أفراد العصارت  أثلان تلقرذ اهلقوم.  مت    ُفص 
.  كاذ أحدمها قد تور  من قب  يف العملر  الشطططرطر  2018من الشطططرط  الوطلر  يف كانوذ األ ل/ديسطططمع 

اليت أسطططططططططططقر  عن مقت  مثانر  مدنرني يف حي نراند رافني لديل   2017امللقَّذة يف تشطططططططططططرين الثاين/نوفمع 
يضطططططططططا   ذ مسطططططططططؤ   حاومرا، هو رئرس السطططططططططل   التلقرذي  رتملقاطع  الغربر ، برنس.  أفرد أ -أ   -بور  

 أجر  الشطططططرط  القضطططططائر  يطططططوهد يف املل ق  برفق  ضطططططبا  الشطططططرط   أفراد العصطططططارت  أثلان تلقرذ اهلقوم. 
ي قمل حير ز حىت اآلذ تقدم يُذكر يف حماسططب  املتورطني يف أعمال العلف. فقد أللان   يف األحداء.  حتقرقا  

للتحقر  إجرانا  جلائر  أي ع يف شطططر  يطططخصطططا  من أفراد العصطططارت  املعر فني،  لان مل يُ  11القبض على 
 مسؤ لني عمومرني.ضبا  يرط    التور  املزعوم ل يف
عم  عن   نرسططططططططاذ/أبري ، قامت البعث   مقوضططططططططر  حقوق النسططططططططاذ بتلظرم حلق 17   16 يف  - 52

 أثلان ا سططططتعراض الد ري الشططططام  الذي أجراه جملس حقوق النسططططاذتلقرذ التوصططططرا  اليت  قت القبول 
العم  هو كقال    .  كاذ اهلدف من حلق(1-9)انظر املرف  األ ل، املؤيطططططططططططططططر  2016يف عام  عن البلد

يف ص   العم  الوطلر  حلقوق النسططططططططاذ، اليت تعاف على صالل ا سططططططططتعراض إدراة التوصططططططططرا  املقبول  
ري  املشطططط ك  املعلر  يفقوق النسططططاذ.  ضططططم املشططططاركوذ فريفا ممثلني ملاتب رئرس الوزران إعدادها اللقل  الوزا

 مثاين  زارا   الشطططططرط  الوطلر   نملها من املؤسطططططسطططططا  الوطلر .  كاذ حاضطططططرا  أيضطططططا اجبمل ا سطططططتشطططططاري 
 انوذ.العقمم املش أ لسرادة الق من صاللاملاّلف بصران  ص   العم  الوطلر  بدعم من البعث  

،  هو املؤسس  الوطلر  املعلر  يفقوق النساذ حلقوق النساذالوطين  أمني املظامل  احتقظ ماتب - 53
يف إطار املبادئ املتعلق  لركز املؤسطططططططططططسطططططططططططا  الوطلر  لتعزيز  محاي   “ألف”يف هاييت، بتصطططططططططططلرق  يف املرتب  

  من أجحقوق النسطاذ،  هي املعايمل اليت  ضطعيفا التحالف العاملي للمؤسطسطا  الوطلر  حلقوق النسطاذ 
نرسططططاذ/أبري ، نشططططر املاتُب تقريره  26.  يف (1-7)انظر املرف  األ ل، املؤيططططر  تقررم أدان هذه الاراق 

 الذي يقدم اسططططتعراضططططا  ألنشطططط ت   تقررما  حلال  حقوق النسططططاذ يف هاييت 2018-2017ي للق ة السططططلو 
توصططططططر  موّجيف  إىل السططططططل ا  احلاومر  تتعل   22.  يتضططططططمن التقرير (2-7)انظر املرف  األ ل، املؤيططططططر 

هذا التقرير  يفب ائق   اسططططططع  من مسططططططائ  حقوق النسططططططاذ، لا يف ذلك ا حتقاز امل ّول قب  احملاكم .   
بوجود عدة حتدو  تشططططغرلر   املاتب ، يع ف2013ملذ عام املظامل  أمنيُ  هصططططدر ذي يالاأل ل من نوع  

 تعرق  عمل .
 يف إططططار   يططط  البعثططط  املتمثلططط  يف بلطططان قطططدرا  ملظمطططا  اجملتمع املطططدين، نظمطططت البعثططط  د را   - 54

كاب هايسططططراذ  نوقيرف  جاكمر   جملميي   تدريبر  يف جمال رصططططد حقوق النسططططاذ يف ةسطططط  مواقع هي
امرأة،  مشلت  35أيطططططططططخاص، من برليفم  105.  يطططططططططارأ يف هذه الد را  التدريبر  برنس -أ   - بور 
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دائرة حقوق أيضططططططططططا مبادئ رصططططططططططد حقوق النسططططططططططاذ  معايمل حتديد ا نتيفاكا   إعداد التقارير.  نظمت 
حلد من العلف اجملتمعي، مشلت بلان قدرا  ملظما  أنشطططططططططططط  ، يف إطار برقمم االتابع  للبعث  النسططططططططططططاذ 

اجملتمع املدين اليت  ث  األيطططططخاص ذ ي العاق   املثلرا   املثلرني  مزد جي املر  ا،لسطططططي  مغايري اهلوي  
 ا،لسانر   حاملي صقا  ا،لسني.

 
 (11أعمال التحضري إلجراء االنتخاابت )النقطة املرجعية  - واو 

، 2018 فقا لتوصططططططططططططططرا  بعث  تقررم ا حتراجا  ا نتخابر  املوفدة يف كانوذ األ ل/ديسططططططططططططططمع  - 55
يف هاييت بقرادة العقمم  2019/2020دعم الد رة ا نتخابر  ل ضططططع مشططططر ع الدعم ا نتخايب املتاام  

خايب املؤقت، هذا املشطططر ع، الذي  ضطططع رتلتشطططا ر مع اجمللس ا نتيطططارأ يف المنائي يف يطططال  الليفائي.   
 ماتب األمم املتحدة جدما  املشطططططططططاريع  ،العقمم المنائي فرما  ص الدعم التقين  تعزيز املؤسطططططططططسطططططططططا 

شطططارك  ل ما يتعل  هرئ  األمم املتحدة للمرأة رت ضططط الع بد ر رائد فر ،تقد  الدعم اللوجسطططيت ص  فرما
 تعزيز هنم  حدة العم  يف األمم املتحدة. إطار يف، املرأة  القضاو ا،لسانر  حتت مظل   احدة

 عمال رتلتوصطططططرا  اليت قدمتيفا بعث  تقررم ا حتراجا  ا نتخابر ، يطططططالت آلر  للتلسطططططر  مبع   - 56
التابع  لامم املتحدة، داص  ماتب املمثل  اجاصططططططططططططططط   املعلر  رت نتخارت فرق  العم   ، هيلامم املتحدة
ن املشطططورة إىل قرادة البعث ،  دعم املسطططاعي احلمردة للممثل  اجاصططط  يف الق ة ، لسطططدايف هاييت لامني العام

السطططابق  لالنتخارت  املقبل  يف هاييت  أثلانها  بعدها.  سطططتلشطططي أيضطططا آلر  ألصطططصططط  لالتصطططال رتأل سطططا  
 الدبلوماسر  بشيذ املسائ  ا نتخابر .

رتلتقرير بشطططططططططططططططيذ اسطططططططططططططططتعراض  اعتماد القانوذ  مل حيرز املزيد من التقدم صالل الق ة املشطططططططططططططططمول   - 57
(. كمطططا أذ مشطططططططططططططططر ع املرزانرططط  املق حططط  3-11ا نتخطططايب من قبططط  العملطططاذ )انظر املرف  األ ل، املؤيطططططططططططططططر 

لالنتخارت  مل يعتمد، مما يعرق  قدرة أصططططططططحاب املصططططططططلح  على التخ ر  رتلشططططططططا  امللاسططططططططب للعملرا  
 يف إجران ا نتخارت .  مع ذلك، فإذ اجمللس ا نتخايب ا نتخابر   يزيد ص ر حد ء مزيد من التيصمل

 املؤقت قد ا ذ ص وا ،  إذ كانت أ لر ، للتحضمل لالنتخارت .
ا نتخابر  املشططططططط ك  بني بعث  األمم املتحدة  الشطططططططرط  الوطلر ، اليت أنشطططططططئت يف  الوحدة عقد   - 58

 ضطططططططططع اج   األملر  ا نتخابر .  بدأ   نرسطططططططططاذ/أبري  بشطططططططططيذ 24 ىل يف األ يفايطططططططططبا /فعاير، د رة عمل
 الشرط  يف إجران التقررما  األملر  ملراكز ا ق اع يف بعض املقاطعا .

  
 التخطيط للمرحلة االنتقالية - رابعا 

تلقرذ إطار عم  األمم شططططططيذ تعاف ملظوم  األمم املتحدة على  ضططططططع الصططططططرغ  الليفائر  لتقرير ب - 59
للق ة  المنائر ص   العم  تعم  على صططططططططططططططران     ،2018-2017للق ة   للمسططططططططططططططاعدة المنائر املتحدة
.  سرقري رتلتشا ر مع اجعان التقلرني من حاوم  هاييت  الق اع اجاص  اجملتمع املدين 2019-2020

اسططططططططتعراض ص   العم  تلك لقرد تلصططططططططرب حاوم  جديدة  قرام األمم املتحدة بتحديد لرع أ لوويا 
  ي  ماتب األمم املتحدة املتاام  يف    ،احلال  السطططططططططائدة يف البلد حل  التالر  على أسطططططططططاساملشططططططططط ك  للمر 

أهطططططداف التلمرططططط   ،  األهطططططداف احملطططططددة امللبثقططططط  عن(2019) 2476هطططططاييت عمال بقرار جملس األمن 
 املستدام .
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 5فرما  ص اللاتم  2020-2019ص، جيري  ضططططططططططططع ص   العم  للق ة  على  ج  اجصططططططططططططو  - 60
املتعل  رتحلوكم   سطططرادة القانوذ من الطار رتيططط اأ بني فري  األمم املتحدة الق ري  البعث  من أج  نق  
العامم اليت سططططططتواصطططططط  ملظوم  األمم املتحدة تلقرذها يف ف ة ما بعد البعث ،    سططططططرما يف جما   العدال  

احلد من العلف اجملتمعي.  حتدد ص   العم  أيضطططططططططططططططا طبرع  املخاطر  الجرانا  الالزم  للتخقرف من   
املخاطر، لا يف ذلك تعزيز جيفود تعبئ  املوارد.  يف هذا الصطططططططططططططدد، يعم  فري  األمم املتحدة الق ري على 

اسططططططططططم األمهر  بعد صر ة  ضططططططططططع اسطططططططططط اترقر   ص   عم   للتموي  من أج  توفمل املوارد الالزم  لعمل  احل
البعث ه  جيري اللظر يف  ضططع برامم مشطط ك  بدعم من الصططلد ق املشطط أ من أج  ص   التلمر  املسططتدام  

 صطططططططططططططلد ق بلان السطططططططططططططالم.  قد قدمت مبادرة تسطططططططططططططلر  الضطططططططططططططون،  هي يطططططططططططططراك   مع بني  2030لعام 
العلف ضططد اللسططان  القترا ، ملح  األ ر يب  األمم املتحدة  ترمي إىل القضططان على لرع أيططاال  ا حتاد
ملروذ د  ر تقريبطططا من أجططط  التصطططططططططططططططططدي هلطططذه التحطططدو  صالل اجقض التطططدرجيي  املرحلطط   13قطططدرهطططا 

 ا نتقالر  للبعث .
  

 اخلفض التدرجيي واإلغالق -خامسا  
 فقا ل لب اجمللس إجران انسحاب تدرجيي للبعث  على مراح ، بدأ  البعث  األعمال التحضملي   - 61

من أج  إنالقيفا  تصططططططططططقرتيفا رتلتلسططططططططططر  مع األفرق  املعلر  يف املقر.  أسططططططططططقر  زورمذ مردانرتاذ إىل البعث  
 نرويورأ إىل ا تقاق  ا،، إي الربريلديزي منأجرامها يف يطططططططططبا /فعاير  آذار/مارس على التوايل مسطططططططططؤ لوذ 

على مليفقر  لعملر  التقلرص  التصططططقر .  أنشطططط، فري  عام  معين رتلنالق برائسطططط  مشطططط ك  لرئرس يططططعب  
دعم البعث   رئرس أركاذ البعث ،  يعقد القري  اجتماعا  أسطططططططططططططططبوعر ، لا يف ذلك اجتماعا  تلسططططططططططططططر  

آذار/مارس،  29دمطا  العطاملي يف بريلطديزي.  يف رتلتطدا ل عن طري  القرطديو، بني البعثط   املقر  مركز اجط
قدمت ص   لنالق البعث  إىل املقر تعز إجرانا  عم  على أربع  مسارا   )أ( عملرا  إنالق املواقعه 
)ب( التصطططططططرف يف األصطططططططوله )ة( املوارد البشطططططططري ه )د( األريطططططططق .  بتزامن مع ذلك، أنشططططططط، فري  عام  

ي للبعث  على وو سطططلس  ملسططط  عن كثب.  يشططط أ يف رائسطط  مشططط أ مع احلاوم  لضطططماذ صقض تدرجي
 القري  مستشار صاص للرئرس  رئرس أركاذ البعث ،  هو جيتمع ك  أسبوعني.

 تشرين األ ل/ 15 كرست البعث  قدريا اللوجستر  لدعم إعادة  حدا  الشرط  املشال  يفلول  - 62
دة الشطططططططططططططططرط  املشطططططططططططططططال  اللربالر  إىل الوطن يف  فقا ج   إنالق البعث .  قد أعرد   ح 2019أكتوبر 

 بعططد إصالئطط املعسطططططططططططططططار الواقع يف حي موراذ  2019حزيراذ/يونرطط   30 يف نل أ،   2019أور/مططايو  1
، تلريفا  حدم 2019)املقاطع  الشمالر (.  ستعاد  حدة الشرط  املشال  اهللدي  إىل الوطن يف  وز/يولر  

.  سططتاوذ  حدة الشططرط  املشططال  السططلغالر  2019دي  يف آب/أنسطط س الشططرط  املشططال  األردنر   الر ان
.  بتزامن مع مضطططي 2019آصر  حدة تغادر البعث ،  من املقرر إعاديا إىل الوطن يف هناي  أيلول/سطططبتمع 

 من صاللالبعث  تلقرذ ص   نق  املسطططططؤ لرا  األملر   تواصططططط الشطططططرط  الوطلر  يف تعزيز قدريا التشطططططغرلر ، 
ثالء  حدا  للشطططرط  املشطططال   ،حزيراذ/يونر  30اعتبارا من  ،تظ التدرجيي لافراد اللظامرني.   اجقض 
الشطططططططرط  الوطلر  مسطططططططؤ ل   فيصطططططططبحت رتلتايليف مقاطع  أرتربونرت  مقاطع  نرب  املقاطع  الغربر ، عامل  

تعل  بتشطططططار   ميان ا طالع على معلوما  ت مقاطعا . 10من أصططططط   7لوحدها عن اللظام العام يف 
، يف 2019 قوام علصططططططططر الشططططططططرط  يف البعث   بلشططططططططر  حدا  الشططططططططرط  يف البلد، اعتبارا من حزيراذ/يونر  

 املرفقني الثاين  الثالث هلذا التقرير.
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من املواقع  املواقع املش ك  املتبقر ، أنلقت البعث  معسارها يف جملميي )مقاطع   25 من جمموع  - 63
 معسططططارها يف حي موراذ  معسططططار دلتا يف بور أنلقت ،   2019أور/مايو  1 نراند آنس(  سططططلمت  يف

يف مواقع مشطططططططط ك  للسططططططططقوذ  3من املواقع املشطططططططط ك  للشططططططططرط     14  أ ققت عملرايا يف برنس -أ   -
.  تاق  البعث  على هذا اللحو تسلرم األراضي، اليت تشغليفا  تعود ملارتيفا إىل 2019حزيراذ/يونر   30

 احلاوم  على حد سوان، إىل مالاريفا الشرعرني يف امتثال مم لاللتزاما  البرئر   التعاقدي .اجواص   
  ضعت البعث ، بدعم من إدارة الدعم العملرا ، ص   التصرف يف األصول يف صرغتيفا الليفائر .  - 64

م  ملوانم   تدص  قرارا  التصططططططرف يف األصططططططول ضططططططمن السططططططل   املقوضطططططط  للبعث ،  تتخذ الجرانا  الالز 
 سطططططططططتبلغ البعث  عن لرع هذه املعامال  يف تقريرها بشطططططططططيذ . العملرا  املتبع  يف أعمال التصطططططططططرف ا،اري 

التصطططططططططرف الليفائي يف األصطططططططططول، رتعتباره جزنا من البراذ املايل الليفائي للبعث ، بعد إ ام عملر  التصطططططططططقر . 
ا  كبملة من اجردة  فقا حللول مراعر  للبرئ   تتري أعمال تلظرف البرئ  للبعث  إماانر  التخلص من كمر

 أسالرب حمددة للتصرف فريفا.رتستخدام   
 يف إطار عملر  تشططططططططططططططا ري  ماثق  داص  البعث ،  ضططططططططططططططعت ص   للخقض التدرجيي لافراد على  - 65

تشطططططرين األ ل/أكتوبر مريخ  15 آب/أنسططططط س،   31حزيراذ/يونر ،    30 -مراح  تبعا لثالث  تواريخ 
لضططططططططططططططماذ صقض سططططططططططططططلس  تدرجيي لافراد.  يعاس  قرض املوظقني املق ح ما يلزم من  -إنالق البعث  

مرار امليفام اسططتياق  ،   (2019) 2466املوارد البشططري  ل ام امليفام اليت صططدر هبا تالرف لوجب القرار 
املؤرص  يت رسطططططططططططاليف    ي السطططططططططططاب املتوصاة للبعث  السطططططططططططراسطططططططططططر  اجاصططططططططططط ، على اللحو املوصطططططططططططى ب  يف تقرير 

يف املائ   23(.  على ن اق البعث  كا ، ميس  قرض املوظقني ما جمموع  S/2019/387أور/مايو ) 13
 تشرين األ ل/أكتوبر. 15إنالق البعث  يف  من املوظقني قب 

حزيراذ/يونرططططططط ، تاثقطططططططت األعمطططططططال  25املؤر   (2019) 2476 رت طططططططاذ قرار جملس األمن  - 66
 السططططططططلس لق الالتحضططططططططملي  لبدن تشططططططططغر  ماتب األمم املتحدة املتاام  يف هاييت لضططططططططماذ ا سططططططططتمراري    

 األ ل/أكتوبر. يف ملتصف تشرين للمسؤ لرا 
  

 السلوك واالنضباط - سادسا 
الساب .   اصلت البعث   يمل يبلغ عن أي ادعانا  استغالل  انتيفاأ جلسرني جديدة ملذ تقرير  - 67

ذلك  تلقرذ اسططططططططططط اترقر  السطططططططططططلوأ  ا نضطططططططططططبا  الثالثر  احملا ر ،مرع فئا  موظقي األمم املتحدة، لا يف
التدريب  تقررم املخاطر  العالم، من أج  توعر  اهلايترني لعايمل السططططططططططططططلوأ يف األمم املتحدة،  خباصطططططططططططططط  
سطططراسططط  عدم التسطططامي م لقا مع ا سطططتغالل  ا نتيفاأ ا،لسطططرني.  يف إطار إجرانا  ا نتصطططاف، أبقت 

 اسططططططططتمر  يف إحالتيفم إىل البعث  قلوا  ا تصططططططططال مقتوح  مع ضططططططططحاو ا سططططططططتغالل  ا نتيفاأ ا،لسططططططططرني 
 ا،يفا  املعلر  للحصول على املساعدة.

آذار/مارس موظف أقدم متقرغ حلقوق الضطططططططططططحاو مسطططططططططططؤ ل يف آذ  احد  22 التح  رتلبعث  يف  - 68
أمام ممثليت اجاص   املدافع  عن حقوق الضحاو يف األمم املتحدة.  يعم  هذا املوظف عن كثب مع فري  

من ضططططحاو ا سططططتغالل  ا نتيفاأ  26لبعث   فري  األمم املتحدة الق ري ملسططططاعدة السططططلوأ  ا نضططططبا  رت
ا،لسططططرني سططططابقا رفع بعضططططيفن دعوخ  احدة أ  أكثر لثبا  األبوة ضططططد أفراد نظامرني سططططابقني.  تشططططم  

طقال.  31هذه املساعدة اللقسر  ا جتماعر   ال بر   املساعدة املالر  ال ارئ ،  تقد  الدعم التعلرمي إىل 

https://undocs.org/ar/S/RES/2466%20(2019)
https://undocs.org/ar/S/2019/387
https://undocs.org/ar/S/RES/2476%20(2019)
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 رتلضطططططاف  إىل ذلك، يعم  املوظف على  ضطططططع مشطططططاريع لدعم الضطططططحاو  أطقاهلن يف تقد  ال لبا  إىل 
 ا،لسرني. الصلد ق ا ستئماين لدعم ضحاو ا ستغالل  ا نتيفاأ

  
 مالحظات - سابعا 

الذي يزداد  آذار/مارس،   تزال هاييت تعاين من عدم ا سططططتقرار السططططراسططططي 1ملذ تقريري املؤر   - 69
ا قتصادي   األملر . فقد أد  املقا ضا  امل ول  بشيذ تشار  ا جتماعر  تقاقما من جران تدهور احلال  

اعتماد تشططططططريعا  حاب  األمهر .  يف الوقت نقسطططططط ، عرقل     احلاوم جملس  زران جديد إىل يطططططط  قدرا  
ص مل من العوام  اليت يدد رتنققار ازداد  التوقعا  ا قتصطططططططططططططططادي  تدهورا، مما أدخ إىل نشطططططططططططططططون مزيم 

مرع أصططططططحاب املصططططططلح   ا ز اجالفا  لفسططططططاح اجملال لتشططططططار  جملس للوزران ياوذ هرب جبحمتم .  أ
مسطططططططططططططططتعططدا لل كرز على الصطططططططططططططططالحططا  اهلرالرطط ،  تقططد  اجططدمططا  إىل اهلططايترني الططذين يتحملوذ  طططية 

على اعتماد تشريعا  رتلغ  األمهر  أمرا  قدرت العادي    ا ستقرار هذا.  يعتع استئلاف العملاذ لعمل  عدم
 حروو أيضا.

 من املؤسف أذ ا،يفود اليت تبذهلا احلاوم  من أج  القرام رتلصالحا  اهلرالر  الضر ري  اليت  - 70
الريس املتزايد  يططططعور مل ترق إىل املسططططتوخ الالزم للتغلب علىمن يططططيهنا حتسططططني احلوكم   ت وير ا قتصططططاد 

 انعدام مبادرا   ،املؤسططططسططططا  احلاومر القصططططور يف أدان ال بق  السططططراسططططر  اهلايتر ،    بشططططيذدخ اهلايترني ل
نترق  لالضططط راب الذي يشطططيفده العملاذ  لعدم قدرت  على  أضطططاعت،ماافح  القسطططاد.  احلقرق  أذ هاييت 

 ، فرصطططططا للحصطططططول على  وي  هام من ا،يفا  املاو  الد لر 2019-2018اعتماد مرزانر  السطططططل  املالر  
 كاذ سرستخدم لتحسني احلماي  ا جتماعر    قرف معاقة بعض أكثر القئا  ضعقا.

احلاوم   حد من قدرة املعارضططططططط  على التواصططططططط  معلصطططططططف كما أذ افتقار املعارضططططططط  إىل  حدة ا - 71
مل تؤ  أي من حرث . البلدلجياد أرضر  مش ك  يف معا،  التحدو  املاثل  أمام  األحزاب اليت تدعميفا  

املسطططططططططططططططاعي الرامر  إىل إقام  حوار  طين مثارها.  من األمهر  لااذ أذ يعقد حوار  طين هادف  يطططططططططططططططام  
  جامع.

، إ  أذ املرزانرططط  مل تعتمططد 2019 عططام يفل  أذ هططاييت على موعططد مع ا نتخطططارت  قب  حظ أ - 72
ا سطططتثمار على القور يف التحضطططمل للعملر  ا نتخابر   سطططراوذيزال القانوذ ا نتخايب حبرس العملاذ.      

 ء أمرا حاسطططططططططططططططم األمهر  لجران انتخارت  قجح   سطططططططططططططططلمر  يف حرليفا    نة عل  من أج  تقادي حد
 دستوري. فراغ
أذ استمرار األجوان املتيزم  يتري أرضا صصب  لتلامي نشا  العصارت  الجرامر ، أ حظ أيضا    - 73

 مقاطع  أرتربونرت.  إذ كانت هاييت ترنب يف اللقاح يف السر رة على  برنس -أ   -يف أجزان من بور 
اه السليب، فال بد من إجياد ح  سراسي أعمال العلف اليت ترتابيفا العصارت  املسلح   عاس هذا ا  

 من اسطططططططططتثمار املوارد يف األصذ بليفم جديدة متعددة الق اعا  كقرل  رتلتصطططططططططدي للمسطططططططططائ  ا جتماعر  
ا قتصطططططططططططططططادي  اليت تعود إلريفا جذ ر أعمال العلف.  سطططططططططططططططرقتضطططططططططططططططي اللقاح يف ا،يفود الرامر  إىل تقارك 

هايل بشطططططططا  م رد،   ضطططططططع برامم لدارة األسطططططططلح  إعادة الدماة،  إيطططططططراأ األ إمح  فرصالعصطططططططارت  
ا،ديدة  اجاصططط  أور/مايو، سطططتاوذ البعث  السطططراسطططر  13 الذصملة.  على اللحو املبني يف رسطططاليت املؤرص  

 مستعدة لدعم السل ا  يف هذه املساعي.
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من  على الرنم من أذ الشطططططططططططططططرطططططط  الوطلرططططط  جنحطططططت على العموم يف إدارة املوجطططططا  املتتطططططالرططططط   - 74
تلامي ، إ  أذ 2018عام  اللصططططططف الثاين منا حتقاجا  امللاهضطططططط  للحاوم  اليت اجتاحت البلد ملذ 

 يلبغي ملي األ لوي   العصططططططططططططططارت  أهنك قدرا  القوة األملر  اليت تتحم  أكثر من طاقتيفا فعال. نشططططططططططططططا 
ضططططططماذ اسططططططتمرار لتموي  الشططططططرط  الوطلر   تز يدها رتملعدا  رتلشططططططا  الاايف، حرث أذ ذلك ضططططططر ري ل

أدائيفا الاام  مليفاميفا  لاقال  أمن اهلايترني  اسطططططططططططططتقرار البلد.  مث  حاج  إىل آلرا  رقاب  فعال   يطططططططططططططقاف  
 بد ذ دعم أقوخ من احلاوم    ذا  مصطططططططططططططططداقر  لاقال  إجران عملرا  الشطططططططططططططططرط   فقا للمعايمل الد لر .

 حققتيفا حىت اآلذ من حرث إضطططططططططططقان الشطططططططططططرط  ص ر فقداذ املااسطططططططططططب اليتقوة  اجملتمع الد يل، حيدق ب
 ال ابع ا ح ايف علريفا.

 سرظ  دعم إصالح العدال   السقوذ أيضا عامال حابا يف إرسان السلم  األمن املستدامني يف  - 75
مبادرا  حمقزة  إطالقأور/مايو، يظ   13 املؤرص   رسططططططططططططططاليت السططططططططططططططاب  هاييت.  كما أيططططططططططططططر  يف تقريري

أذ تسطططططتلد تلك صارط  طري  لةصطططططالح مملوك   طلرا أ لوي  رئرسطططططر .  يلبغي لصطططططالح العدال  من صالل 
عدد األفراد احملتقزين يف  تراجعا  اها  الجيابر  املسططططططططقل  يف اآل ن  األصملة، لا يف ذلك  املبادرا  إىل

 احلبس ا حتراطي  زودة عدد القضاو اجمليفزة آنرا يف بعض الو و  القضائر .
املتعل  رتدعطططانا  انتيفطططاكطططا    طططا زا  حقوق التقرير  الواردة يف لتطططائمال،زع إزان  أيطططططططططططططططعر رت - 76

سطططائدا  ألذ الفال  من العقاب يظ   ، سطططالني يف 2018النسطططاذ اليت  قعت يف تشطططرين الثاين/نوفمع 
حا   ا نتيفاكا  ا،سططططرم  حلقوق النسططططاذ.  تسططططتلزم ادعانا  تواطؤ ضططططاب ي يططططرط   ممث  للد ل   يف

عن تلك ا،رائم أمام القضطططططططططان.  نيإجرانا  سطططططططططريع  من أج  مثول املسطططططططططؤ ل السطططططططططل ا على األق  ا اذ 
كورين  يتقسطططططد بوضطططططوح مثال عن عواقب الفال  من العقاب املتاررة يف أذ أحد ضطططططاب ي الشطططططرط  املذ 

ني، مع ادثاحلبني  رتلضططب  بقارق سططل   احدة سططالني  نراند رافني يططارأ يف كلتا حاليت العلف املقر  يف 
 أعمال القت  املرتاب  يف حادء نراند رافني.بشيذ أي إجرانا  قانونر   تباير حىت اآلذأن  مل العلم 
، كانت األحداء ضطططططد القسطططططاد  بعد مر ر سطططططل  تقريبا على  قوع أ ل مظاهرا   اسطططططع  الل اق - 77

، نوهت 2018يف عام .   رتملسطططططططططططططططانل عن م الب  اللاس آصر حزيراذ/يونر  تعبملا  10   9اليت  قعت يف 
إ  أنين أيططعر  .للقاش احملتدم الذي دار بشطططيذ القسطططاد  الصطططالح بني اجملتمع املدين  املعارضططط   احلاوم رت

احملام  العلرا للحسططططارت   امللازعا  سططططل ت .   ددةنتائم حمرتألسططططف ألذ هذا اللقاش مل يسططططقر عن أي 
، إ  أن  مل تتخذ أي إجرانا  تذكر لتقد  ا،لاة إىل العدال   اسططتعادة معرل  ادعانا  الضططون علىالداري  

السطيفام يف حتقر  ا سطتقرار يف البلد، أيطقع اجمللس األعلى للقضطان على على سطبر  األموال املختلسط .   
القضاة اجاضعني لو يت  القضائر  رت ستقالل الالزم   اذ الجرانا  القضائر  الضر ري ، أذ ياق   تع 

 لرئرس أذ يشرع يف حوار يتلا ل قضر  املسانل  على وو هرالي  مستدام.رت أهرب  
من ، يف العديد من اجملا  التقدم  إحراز من على الرنم، األمن أن   يؤسطططططططططططططططقين أذ أبلغ جملس - 78
 احملددة بلقا  مرجعر  صر ة البعث يف اسطط اترقر   الواردةبلوغ معظم املؤيططرا  السططت   األربعني  رجيامل نمل

.  يف حني حتققطططت إجنطططازا  عظرمططط  فرمطططا يتعل  رتللقطططا  املرجعرطط  2019يفلول تشطططططططططططططططرين األ ل/أكتوبر 
ملتصططططططططططططل  ةلرا  الرقاب  فرما يتعل  رتللقا  املرجعر  ا احملد دة اجاصطططططططططططط  يفقوق النسططططططططططططاذ، تظ  الجنازا 

اجاصططط  رتلقضطططان  الشطططرط  مصطططدر قل  صاص.  رتلضطططاف  إىل ذلك، يطططالت األزما  السطططراسطططر  املتاررة 
اليت  قعت صالل الثمانر  عشططططر يططططيفرا املاضططططر  عائقا كبملا حال د ذ اعتماد التدابمل التشططططريعر  األسططططاسططططر  

املقدم تخارت .  على الرنم من الدعم الابمل سططططططرادة القانوذ،  ماافح  القسططططططاد،  التحضططططططمل لالن لتوطرد
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أكثر البعث  يف هذه اجملا  ، من الواضطططي أن  لن يتسطططة إحراز تقدم ملموس إ  يف ظ  برئ  سطططراسطططر   من
 تعم  فريفا ك  من السل تني التلقرذي   التشريعر  على وو سلرم. هد نا
جاص  هلاييت، هرلني   لرم،  للسان  رجال  يف اجتام، أ د أذ أعرب عن صالص امتلاين ملمثليت ا - 79

البعث   فري  األمم املتحدة الق ري على ما يقوموذ ب  من عم   ما يبد ن  من تقاذ مسطططططططططططططططامه  مليفم يف 
حتقر  ا سطططططتقرار يف هاييت  يف دعم هذا البلد  هو يسطططططمل على درب التلمر .  أ د أيضطططططا أذ أيطططططار الد ل 

    فراد الشرط   السقوذ.األعضان اليت  اصلت تز يد البعث
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 املرفق األول
 املؤشرات املرجعية واألهداف وخطوط األساس  

 
 د لت  الرمز د لت  الرمز
    

 

على املسطططططططططار الصطططططططططحري لبلوغ الغاي  يف املوعد 
 يف املائ ( 28مؤيرا،  13احملدد )

توقع  جود حتطططططدو  أمطططططام حتقر  اهلطططططدف يف  
 املطططططوعططططططططد احملططططططططدد لطططططاطططططن مطططططع ا ططططططططاه تطططططلططططططططازيل 

 يف املائ ( 17مؤيرا ،  8)

 

توقع  جود حتطططططدو  أمطططططام حتقر  اهلطططططدف يف 
 املوعططططططد احملططططططدد لان مع  جود ا ططططططاه إجيططططططايب 

  يف املائ ( 13مؤيرا ،  6)

عدم إحراز أي تقدم/لرس على املسطار املقضي 
مؤيرا،  13اهلدف يف املوعد احملدد )إىل حتقر  

 يف املائ ( 28

 

توقع  جود حتطططططدو  أمطططططام حتقر  اهلطططططدف يف 
 املوعطططططططد احملطططططططدد لان مع  جود ا طططططططاه متعثر 

  يف املائ ( 13مؤيرا ،  6)

عدم توقع  ر د أي معلوما  مسططططططططططططططتامل  عن 
 التقطططدم احملرز صالل الق ة املشطططططططططططططططمولططط  رتلتقرير 

 )  مؤيرا (
   

 اهلدف املوعد امللشود املؤير اللق   املرجعر 
 15معلومطططططا  مسططططططططططططططتاملططططط  يف 

 ا  اه أور/مايو )أ  يف  قت حمدد آصر(
قرام السطططططططططططططل تني التلقرذي   - 1      

 التشطططططططططريعر  إبصطططططططططدار التشطططططططططريعا  
الالزمططط  لزودة إماطططانرططط  اللقون إىل 
العطططططططدالططططططط ،  تعزيز ت وير قطططططططدرا  

مسططططططططيل  الشططططططططرط  الوطلر ،  معا،  
ا حتقاز ا حتراطي امل ّول الذي 
 يتسطططططططططططبب يف اكتظاظ السطططططططططططقوذه

 يططططططر ع لرع السططططططل ا  يف تلقرذ 
التشططططططططريعا  ا،ديدة، بسططططططططب  مليفا 
كقال  اسططططططتدام  املخصططططططصططططططا  يف 

 املرزانر 

 جود قانوذ جلائي جديد  1-1
البططدن يف  ضطططططططططططططططع مشطططططططططططططططر ع  - 1)

التصطططططططططططططططويططططططت على  - 2القططططططانوذه 
ن مشطططططططططططططططر ع القانوذ يف ك  جملس م

إصدار الرئرس  - 3جملسي العملاذه 
 للقانوذ(

نططططططرسططططططططططططططططططططططاذ/أبططططططريطططططططط  
2019 

إصططططططططدار القانوذ  - 3
 ا،لائي ا،ديد

مل تعقططططططد يف العملططططططاذ أي  - 1
جلسطط  ألصططصطط  مللاقشطط  القانوذ 
  بسبب الوضع السراسي الراهن

 جطططططططود قططططططططانطططططططوذ جططططططططديططططططططد  1-2 
 لطططططططططططططةجطططططططططططططرانا  ا،طططططططططططططلطططططططططططططائطططططططططططططرططططططططططططط  

البططدن يف  ضطططططططططططططططع مشطططططططططططططططر ع  - 1)
التصطططططططططططططططويططططططت على  - 2 القططططططانوذه

مشطططططططططططططططر ع القانوذ يف ك  جملس من 
إصدار الرئرس  - 3جملسي العملاذه 

 للقانوذ(

نططططططرسططططططططططططططططططططططاذ/أبططططططريطططططططط  
2019 

إصطططططططططططططططدار قانوذ  - 3
 الجرانا  ا،لائر 

مل تعقططططططد يف العملططططططاذ أي  - 1
جلسطط  ألصططصطط  مللاقشطط  القانوذ 
 بسبب الوضع السراسي الراهن

 

 جود قططططانوذ املسططططططططططططططططططاعطططدة  1-3 
البططططدن يف  ضطططططططططططططططع  - 1القططططانونرطططط  )

التصططططططططططويت  - 2 مشططططططططططر ع القانوذه
على مشطططططططططر ع القانوذ يف ك  جملس 

إصططططططططدار  - 3من جملسططططططططي العملاذه 
 الرئرس للقانوذ(

نططططططرسططططططططططططططططططططططاذ/أبططططططريطططططططط  
2019 

إصطططططططططططططططدار قانوذ  - 3
 املساعدة القانونر 

  اهلدف حتق  رتلقع  - 3
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 اهلدف املوعد امللشود املؤير اللق   املرجعر 
 15معلومطططططا  مسططططططططططططططتاملططططط  يف 

 ا  اه أور/مايو )أ  يف  قت حمدد آصر(
 جود القانوذ األسطططططططططاسطططططططططي  1-4       

للشططططططططططططرط  الوطلر  اهلايتر  الذي يرفع 
مططديريطط  إدارة السطططططططططططططططقوذ إىل درجطط  

البدن يف  ضطططططع  - 1مديري  مركزي  )
التصططططططططططويت  - 2مشططططططططططر ع القانوذه 

على مشطططططططططر ع القانوذ يف ك  جملس 
إصططططططططدار  - 3من جملسططططططططي العملاذه 

 الرئرس للقانوذ(

نططططططرسططططططططططططططططططططططاذ/أبططططططريطططططططط  
2019 

إصططططططططدار القانوذ  - 3
األسططططططططاسططططططططي للشططططططططرط  

 الوطلر 

قطططططدم مشطططططططططططططططر ع القطططططانوذ  - 1
ارة العدل األسططططططططططططططططاسطططططططططططططططي إىل  ز 

 األمن العططططططططام،  لان احلططططططططالططططططط  
تسططططططططططمي  السططططططططططراسططططططططططر  الراهل   

 إبحراز أي تقدم يف اعتماده

 

  جود قططططططططانوذ السطططططططططططططططقوذ  1-5 
البططدن يف  ضطططططططططططططططع مشطططططططططططططططر ع  - 1)

التصطططططططططططططططويططططططت على  - 2القططططططانوذه 
مشطططططططططططططططر ع القانوذ يف ك  جملس من 

إصدار الرئرس  - 3جملسي العملاذه 
 للقانوذ(

نططططططرسططططططططططططططططططططططاذ/أبططططططريطططططططط  
2019 

إصطططططططططططططططدار قانوذ  - 3
 السقوذ

قططططططططدم مشطططططططططططططططر ع قططططططططانوذ  - 1
السقوذ إىل  زارة العدل  األمن 
العام،  لان احلال  السطططططططططراسطططططططططر  

تسطططططططططططططططمي إبحراز أي  الراهلططط   
 تقدم يف اعتماده

 

حتديد املؤسططططططططسططططططططا  املعلر   1-6 
تلقرططططططذ، لططططططا يف ذلططططططك الملت لبططططططا  

ألصطططططططططططططططصطططططططططططططططا  املرزانر ، رتللسطططططططططططططططب  
للتشريعا  ا،ديدة )مصلق  حسب 

 القانوذ(

 األ ل/ تشططططططططططططططططططططططططريططططططططططن
 2019أكتوبر 

حتططططططططديططططططططد مططتطط ططلططبططططططططا  
التلقرطططذ، لطططا يف ذلطططك 
ألصططططططططصططططططططا  املرزانر ، 
رتللسططططططططب  للتشططططططططريعا  

 ا،ديدة

حتططططططططديططططططططد مت لبططططططططا  التلقرططططططططذ 
 رتللسب  ملا يلي 

يعتمططد  القططانوذ ا،لططائي  مل )أ(
 بعد
 قطططططططططانطططططططططوذ الجطططططططططرانا  )ب(

 ا،لائر   مل يعتمد بعد
قانوذ املساعدة القانونر    (ة)

يطالت ،ل  فلر  معلر  بتلقرذ 
القطططانوذ من قبططط   زارة العطططدل 

  األمن العام
القانوذ األساسي للشرط   )د(

 الوطلر   مل يعتمد بعد
يعتمد  قانوذ السقوذ  مل )ه(
 بعد

 

عطططططدد ملقطططططا  القضطططططططططططططططططططاو  1-7 
ا،ططديططدة اليت يقوم املططدعوذ العططاموذ 

الو يطططططط   بتقيفرزهططططططا آنرططططططا يف ن ططططططاق
 برنس -أ   -لبور   القضائر 

 األ ل/ تشططططططططططططططططططططططططريططططططططططن
 2019أكتوبر 

قضططططططططططر  جديدة  800
قطططام املطططدعوذ العطططاموذ 
بططتططقططيفططرططزهططططططططا آنططرططططططططا يف 
ن اق الو ي  القضائر  

 برنس - أ  -لبور  

 - 2017تشرين األ ل/أكتوبر 
  قطططططام 2019نرسطططططططططططططططططططاذ/أبريططططط  

املدعوذ العاموذ يف إطار الو ي  
رنس ب -أ   -القضططططططائر  لبور  

قضططاو جديدة  1 010 بتقيفرز
 آنرا

 

نسب  األفراد احملتقزين رهن  1-8 
احلبس ا حتراطي ملدة تقوق عامني 

 -أ   -يف السطططقن املدين يف بور  
 برنس

 األ ل/ تشططططططططططططططططططططططططريططططططططططن
 2019أكتوبر 

يف املططططططائطططططط  من  50,4
احملتقزين رهن احلبس 
ا حتراطي يف السقن 

أ   -املططدين يف بور  
 برنس -

 ططططوز/يططططولططططرطططططططط   9 اعططططتططططبططططططططارا مططططن
 087يف املائ  ) 63.3  2019

 حمتقزا( 3 295من أص   2
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 اهلدف املوعد امللشود املؤير اللق   املرجعر 
 15معلومطططططا  مسططططططططططططططتاملططططط  يف 

 ا  اه أور/مايو )أ  يف  قت حمدد آصر(
عدد القضطططططططططططاو اليت أنلقيفا  1-9       

قضططططططاة التحقر  يف الو ي  القضططططططائر  
 برنس -أ   -لبور  

 األ ل/ تشططططططططططططططططططططططططريططططططططططن
 2019أكتوبر 

 - 2017تشرين األ ل/أكتوبر  أمرا 750إصدار 
 أصططططططططدر  2019نرسططططططططاذ/أبري  

 أمرا 575
 

القضططططططططططاو ا،لائر  اليت  عدد 1-10 
 -بتت فريفا احملام  ا بتدائر  لبور 

 برنس -أ  

 األ ل/ تشططططططططططططططططططططططططريططططططططططن
 2019أكتوبر 

قضطططططر   800البت يف 
جططلططططططططائططرطططططططط  مططن قططبطططططططط  
احملامطططططططط  ا بتططططططططدائرططططططط  

 برنس -أ   -لبور 

 - 2017تشرين األ ل/أكتوبر 
  بتطططت 2019نرسطططططططططططططططططاذ/أبريططط  

 أ  -احملامطططط  ا بتططططدائرطططط  لبور 
قضطططططططططططططططططرطططططططط   531بططرنططس يف  -

 .جلائر 
 

قرام السطططططل ا  اهلايتر  يف  - 2
الوقت امللاسطططططططططططب إبجران التعررلا  
الالزمطططططط  يف ق ططططططاع العططططططدالطططططط  على 
أسططططططططططططططططططططططاس ا،ططططططططدارة  الططتططوازذ بططني 
ا،لسطططططططططططططططني، لا يف ذلك يف اجمللس 
األعلى للقضطططططططان،  حمام  اللقض، 
 احملام  العلرا ملراجع  احلسططططططططططارت  

  امللازعا  الداري 

يعّده   جود تقرير سطططططططططططططططلوي 2-1
اجمللس األعلى للقضطططططططططططان يتضطططططططططططمن  
مالأ املوظقني يف ا،يفاز القضططططططططائي 
مصطططططططططططططططّلقني حسطططططططططططططططططب نوع ا،لسه 
 نتططططططائم عملرططططططا  تقترش احملططططططاكمه 
 عطدد القضططططططططططططططططاة املعتمطدينه  تلقرذ 

 عملر  تقررم أدان القضاة.

نططططططرسططططططططططططططططططططططاذ/أبططططططريطططططططط  
2019 

 جود تقرير سطططططططططططططططلوي 
مططططن إعططططططططداد اجملططططلططططس 
األعطططلطططى لطططلطططقضططططططططططططططططططططططان 
يطططططتضططططططططططططططططططططمطططططن  مطططططالأ 

 يف ا،طيفططططططططاز املطوظطقطني
القضطططططططططططائي مصطططططططططططّلقني 
 حسططططططب نوع ا،لسه

 نطططتططططططططائطططم عطططمطططلطططرططططططططا  
 عطدد  تقترش احملطاكمه

 القضططططططططططططططططاة املعتمططدينه
 تلقرططططططذ عملرطططططط  تقررم 

 أدان القضاة.

مت  ضطططططططططططططططع التقرير التميفرططططططططدي 
املتعل  يفال  ا،يفاز القضطططططططططططططططائي 
  قدم إىل اجمللس األعلى للقضان

تبطططدأ بعطططد صطططططططططططططططرطططانطط   مللان  -
 اهلرئ .التقارير السلوي  هلذه 

 

عدد املقاعد املشطططططططططططططغول  يف  2-2 
اجمللس األعلى للقضططططططططططططططططان،  حمامطط  
اللقض،  احملامططططططط  العلرطططططططا ملراجعططططططط  
احلسططططططططططططططططططارت   امللطططازعطططا  الداريططط ، 

 مصّلق  حسب نوع ا،لس

نططططططرسططططططططططططططططططططططاذ/أبططططططريطططططططط  
2019 

اجملطططططططططلطططططططططس األعطططططططططلطططططططططى 
 9/9لطططططططلطططططططقضططططططططططططططططططططططان  

 نسان( 3)
حمطططططاطططططمطططططططط  الطططططلطططططقطططططض  

 نسان( 4) 12/12
احملامطط  العلرططا ملراجعطط  
احلسططططارت   امللازعا  

 9/9الداريطططططططططططططططططططططط   
 نسان( 3)

 31لرع التعررلطططا   طططت ملطططذ 
كانوذ الثاين/يلاير،  لان نظام 
التحصططرص ا،لسططاين امللصططوص 
  علر  دستورو مل يتم التقرد ب .

تطططططططتطططططططوىل مططططططططديطططططططريطططططططط  إدارة  - 3
السطططططططططططططططقوذ ميفام إداري  رئرسطططططططططططططططر ، 
حرث تقدم اجدما  األسططططططططاسططططططططر  

اح ام ،مرع احملتقزين  تاقطططططططط  
 حقوقيفم.

عططدد الوفرططا  من بني كطط   3-1
 سقني 1 000

 األ ل/ تشططططططططططططططططططططططططريططططططططططن
 2019أكتوبر 

 10نسطططططططططططب  تسطططططططططططا ي 
سططقني  1 000لا  
 أ  أق 

 - 2018كانوذ الثاين/يلاير   1
  بلغطططت 2019أور/مطططايو  15

 1 000 لاططططط  12اللسطططططططططططططططبططططط  
 سقني.

 

عدد السقوذ اليت تدعميفا  3-2 
د ائر صطططططططحر  عامل  للسطططططططقلان، مع 

 التصلرف حسب نوع ا،لس.

 األ ل/ تشططططططططططططططططططططططططريططططططططططن
 2019أكتوبر 

توفمل مططططططططا ياقي من 
مراف  الرعاي  الصطططحر  
للسطططططططططططططططقلطططططططان لتقطططططططد  

سطططططططقوذ  9الدعم إىل 
سططططقلا   18من أصطططط  

من أكع مراف   4  

سطططططططططططططططبع  سطططططططططططططططقوذ من أصططططططططططططططط  
سطططططططططططططططقلططا  تتلقى الططدعم من  18

د ائر صطططططططططططططططحرطططط  تعمطططط  جططططدمططط  
 تتمثططططط  العوامططططط  السطططططططططططططططقلطططططان. 

الرئرسططططططططر  اليت تؤصذ يف ا عتبار 
علططد حتططديططد مططا إذا كططانططت لططدخ 
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 اهلدف املوعد امللشود املؤير اللق   املرجعر 
 15معلومطططططا  مسططططططططططططططتاملططططط  يف 

 ا  اه أور/مايو )أ  يف  قت حمدد آصر(
ا حتقططططططططاز التططططططططابعطططططططط        

 للشرط  الوطلر 
السطططططططططقن د ائر صطططططططططحر   مراف  
كافر  للرعاي  الصطططططططططططططططحر  تؤدي 
ميفططططططاميفططططططا يف  جود طبرططططططب أ  
ممرض  احططططد على األقطططط   توفر 
املعططططدا   البة التحترطططط  ال برطططط  

يتوقع أذ يزيد  األسطططططططططاسطططططططططر .   
هططططططططذا العططططططططدد يفلول تشطططططططططططططططرين 

رتلططلططظططر  2019أكططتططوبططر /األ ل
إىل القرود احلطططططالرططططط  اليت تواجططططط  
مططططديريطططط  إدارة السطططططططططططططططقوذ فرمططططا 
يتعل  بتموي  الرعاي  الصطططططططططططططحر  
للسقلان،  اليت تقرز آهرا سلبر  
على مسطططططططططططططططتوو  البة التحترطط  
 املوظقني الصطططططططططططططحرني  املعدا  
 ال بر   المداد امللتظم رتألد ي .

عدد الضطططططططططططططططبا  املعرلني يف  3-3 
مططديريطط  إدارة السطططططططططططططططقوذ الططذين يتم 
استقداميفم يف إطار عملر  ألصص ، 
مصطططططططلقني حسطططططططب نوع ا،لس، من 

ضطططططططططاب ا  جديدا  جيب  941أصططططططططط  
لتلبر   2021تعررليفم يفلول سطططططططططططططططل  

 احتراجا  املديري 

 األ ل/ تشططططططططططططططططططططططططريططططططططططن
 2019أكتوبر 

ضططططططططططططططاب   300تعرني 
يف مطططططططططديطططططططططريططططططططط  إدارة 

يف  30السططططططططططططططططقطوذ، 
املائ  مليفم نسطططططططططان من 

ضطططططططاب ا   941أصططططططط  
جطططديطططدا  جيطططب تعررليفم 

 2021يفلول سططططططططططططططل  
لتلبرطططططططط  احترططططططططاجططططططططا  

 املديري 

 - 2018كانوذ الثاين/يلاير   1
  مت تعرني 2019 أور/مايو 15

من  148 تططدريططب مططا جمموعطط  
ال الب الضطططططططططططططططبطططا ، من برليفم 

امرأة،  التحقوا لديري  إدارة  22
السططططططططططططططططقططوذ.  يططعططزخ اصططتططالف 

التقرير السططططاب   نتائم األرقام مع
( إىل نقطط  148مقطططابططط   151)
طالب ضطططططططططططططططبا  أهنوا الد رة  3

التدريبر  املتخصطططططططططططصططططططططططط  ملوظقي 
السططقوذ إىل الشططرط  الوطلر  يف 

  قت  ح .

 

عدد السطططططططططقوذ اليت تعتمد  3-4 
من قبطططط  مططططديريطططط  إدارة السطططططططططططططططقوذ 
رتعتبططططارهططططا قططططادرة على العمطططط  د ذ 
دم من  دعم صطططططططارجي كطططططططامططططططط  مقطططططططّ

د لرطططططططط  )البعثطططططططط  جيفططططططططا  فططططططططاعلطططططططط  
 نملها( أ 

 األ ل/ تشططططططططططططططططططططططططريططططططططططن
 2019أكتوبر 

سطططططططططقوذ  9حصطططططططططول 
سططططقلا   18من أصطططط  

 على ا عتماد

جيري حالرا تقررم مثانر  سططططططقوذ 
ألجطططططط  اعتمططططططادهططططططا.  يف إطططططططار 

عططتططمططططططططاد، أجططريططططططططت  عططمططلططرطططططططط  ا
جولتططاذ لتقررم السطططططططططططططططقوذ قبطط  
اعتمادها الليفائي يف  وز/يولر . 
 إذ ظلطططت األمور على حطططاهلطططا، 

إدارة السططططططقوذ أذ مديري  تتوقع 
سطططططططقوذ.  من  ثالث يتم اعتماد 

 أور/ 6نرسططططططططططططاذ/أبري  إىل  15
مايو، قامت ،ل  الرصد  التقررم 
املش ك  بني البعث   مديري  إدارة 
السطططططططططططططططقوذ رت،ولططط  الثطططانرططط  من 
عمطلطرططططططططا  تقطرطرطم السططططططططططططططططقطوذ، 
اسطططططططططططططططتلطططادا إىل معطططايمل ا عتمطططاد 
احملططددة.   ططت ملططاقشطططططططططططططططط  تقرير 

 من أجططط لططط   توصطططططططططططططططرطططا  اللق
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 اهلدف املوعد امللشود املؤير اللق   املرجعر 
 15معلومطططططا  مسططططططططططططططتاملططططط  يف 

 ا  اه أور/مايو )أ  يف  قت حمدد آصر(
زودة حتسطططططططططططططططني األ ضططططططططططططططططططاع يف       

ديري   ا،يفا  املالسطططططططططططقوذ مع 
صططططاحب املصططططلح  ذا  الصططططل  

 أور/مايو. 14يف 
 ان الشططططرط  الوطلر  من  - 4

ا سطططططططططططططططتقطططططابططططط  حلطططططا   الصالل 
رتللظططططام العططططام  إدارة التيفططططديططططدا  
األملرططط  يف لرع أوطططان هطططاييت، مع 
التحلي لسطططططططططططططططتوو  عطططططططالرططططططط  من 

امليفلرططططط   الوعي يف جمطططططال الاقطططططانة 
حقوق النسططططططططططططططططاذ  مراعطاة القر ق 
بني ا،لسني، د ذ احلاج  إىل دعم 
د يل، نترقطططططططط  لتلقرططططططططذ األ لوو  
ذا  الصطططططططططططططططلطط  من اج طط  المنططائرطط  
ا س اترقر  للشرط  الوطلر  للق ة 

2017-2021 

معدل تلقرذ اج   المنائر   4-1
ا سطططط اترقر  للشططططرط  الوطلر  للق ة 

2017-2021 

 األ ل/ تشططططططططططططططططططططططططريططططططططططن
 2019أكتوبر 

يف  43تلقرذ نسطططططططططططططططب  
من أصططططططططط   57املائ  )
مططططططن أ لططططططوو   133

اجطططططططط طططططططط  المنططططططططائططططططططرطططططططط  
 ا س اترقر (

يقططططططدر معططططططدل التلقرططططططذ عمومططططططا 
يف املائ .  من  30.07بلسططططططططططططب  

بني الجرانا  ذا  األ لويطططططططط  
إجران اليت  133الططططططططبالغ عددها 

تتضطططططططططططططططمليفطططا اج ططط ، من املتوقع 
ل الططططقطططط ة صططططال 111تططططلططططقططططرططططططططذ 
.  مططن تططلططططططططك 2017-2019

األ لطططويطططططططط ، مت  الجطططرانا  ذا 
تلقرذ إجرانين رتلاام ،  جيري 

إجرانا ،  مل يبططدأ  103تلقرططذ 
 إجرانا . 6تلقرذ 

 

عدد ضطططططبا  الشطططططرط  لا   4-2 
 نسم  1 000

 األ ل/ تشططططططططططططططططططططططططريططططططططططن
 2019أكتوبر 

1,45 1,31 

 
 األ ل/ تشططططططططططططططططططططططططريططططططططططن اللسب  املئوي  للشرطرا  3-4 

 2019أكتوبر 
امرأة  1 483يف املططائطط  ) 9,94 يف املائ  11

ضطططططططططططططططبطططططططا   14 908من بني 
 يرط (

 
اللسطططططططططططططططبطططط  املئويطططط  لقططططدرا   4-4 

الشطططططططططططرط  الوطلر  املوجودة بشطططططططططططا  
 -أ   -هبطططت صطططارة مل قططط  بور 

 احلضري  الاعخ برنس

 األ ل/ تشططططططططططططططططططططططططريططططططططططن
 2019أكتوبر 

  يف املائ  36,18 يف املائ  40

املتخصططصطط  عدد الوحدا   4-5 
التابع  للشططرط  الوطلر  املسططؤ ل  عن 
حقظ اللظططططططام العططططططام من أصططططططططططططططططططططط  

 حططدة  13الوحططدا  البططالغ عططددهططا 
 حططططططططدة حلططططقططططظ الططططلططططظططططططططام يف  12)

املقاطعا   سطططططططططططططططري   احدة للتدص  
 حطططقطططظ الطططلطططظططططططططام( الطططقططططططططادرة عطططلطططى 
التصطططططططططططططططدي للتيفديدا  األملر  د ذ 

 دعم من البعث 

 األ ل/ تشططططططططططططططططططططططططريططططططططططن
 2019أكتوبر 

حطططدا  قطططدرة لرع الو 
 13البططططططالغ عططططططددهططططططا 

 حدة على التصططططططططدي 
للتيفططططططديططططططدا  األملرططططط  

 د ذ دعم من البعث 

تعم  مثاين  حدا  من أصطططططططططططط  
 دعم من البعث .  حدة د ذ 13

 

اللسططططب  املئوي  لعملرا  حقظ  4-6 
اللظططططططام العططططططام  العملرططططططا  األملرطططططط  
املقررة اليت اضططططططططط لعت هبا الشطططططططططرط  

 الوطلر  د ذ دعم من البعث 

 األ ل/ تشططططططططططططططططططططططططريططططططططططن
 2019أكتوبر 

يف املططططططائطططططط  من  100
العملرطططططططا  د ذ دعم 

 من البعث 

آذار/مططارس إىل  1يف الق ة من 
حططزيططراذ/يططونططرطططططططط   مططن بططني  30

عملرطططططططط   244عملرطططططططط  ) 281
عملر   37حلقظ اللظام العام   

ضطططططططططططد العصطططططططططططارت  الجرامر (، 
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 اهلدف املوعد امللشود املؤير اللق   املرجعر 
 15معلومطططططا  مسططططططططططططططتاملططططط  يف 

 ا  اه أور/مايو )أ  يف  قت حمدد آصر(
عملرطططططططط  حلقظ  217أجريططططططططت       

عملر  ضططططططططد  27 اللظام العام  
 86.83الجرامر  )العصططططططططارت  

 يف املائ ( د ذ دعم من البعث .
اللسطططططططططططططططب  املئوي  من املرزانر   4-7 

 الوطلر  املخصص  للشرط  الوطلر 
 األ ل/ تشططططططططططططططططططططططططريططططططططططن

 2019أكتوبر 
يف املائ   8 صططططططططططرص 

من املرزانرططططططط  الوطلرططططططط  
 للشرط  الوطلر 

يف الوقت الراهن  صطططص نسطططب  
يف املائ  من املرزانر  الوطلر   6.6

للشطططرط  الوطلر ، يف اتسطططاق مع 
ا  اه املالحظ صالل السلوا  

تسططططططططططططمي  اجمس املاضططططططططططططر .   
احلال  السطططراسطططر  الراهل  رتعتماد 

 مرزانر  جديدة.

 

تططعططزيططز آلططرططططططططا  الططرقططططططططابطططططططط   - 5
 املسططططططططططططططططانل  الداصلر  يف ق اعا  
العدال   السططططقوذ  الشططططرط  ملعا،  
حا   سون السلوأ،  كقال  زودة 

  ا متثال حلقوق النساذ القعالر ،

عدد احملاكم ا بتطدائر  اليت  5-1
 ( 18أصطططط   صضططططعت للتقترش )من

عططططططططدد حمططططططططاكم ا سطططططططططططططططتئلططططططططاف اليت 
 (5صضعت للتقترش )من أص  

نططططططرسططططططططططططططططططططططاذ/أبططططططريطططططططط  
2019 

 قطططططرططططططططام  زارة الطططططعططططططططدل
بتقترش   األمن العطططططام

لرع احملاكم ا بتدائر  
الثماين عشططططططرة  حماكم 

 ا ستئلاف اجمس

تقترش يف كطططانوذ بطططدأ  جولططط  
رتلو ي   2018األ ل/ديسططططططمع 

القضطططططططططططططططططططططائرطططططط  لار ا دي بوكي 
 انتيفطططططت رتلو يططططط  القضطططططططططططططططططططائرطططط  

 برنس يف حزيراذ/ -أ   -لبور 
 .2019 يونر 

 

الططططلسططططططططططططططططططبطططططططط  املططططئططططويطططططططط  مططططن  5-2 
ا دعططططططانا  رترتاططططططاب مسطططططططططططططططؤ لني 
عمومرني انتيفاكا  حلقوق النسططاذ 
)ضططططططططبا  الشططططططططرط  الوطلر   ضططططططططبا  

السطططططقوذ( اليت حققت مديري  إدارة 
 فريفا املقتشر  العام  للشرط  الوطلر 

نططططططرسططططططططططططططططططططططاذ/أبططططططريطططططططط  
2019 

حتقر  املقتشطططططر  العام  
للشطططططططططططططططرططط  الوطلرطط  يف 

يف املائ  من لرع  80
 ا دعانا 

 2018 يلطططاير كطططانوذ الثطططاين/  1
  2019حزيراذ/يونرطططططط   30 -

يف املائ  من  77مت التحقر  يف 
ا دعانا  ضططد ضططبا  الشططرط  

لططن فططرططيفططم مططوظططقططو  الططوطططلططرطططططططط ،
مططططططططديطططططططريطططططططط  إدارة السطططططططططططططططططططططقطططططططوذ 

حططططالطططط  مت التحقر  فريفططططا  252)
حططططالطططط  أبلغ  327من أصطططططططططططططططططط  

 عليفا(

 

اللسططططططططططب  املئوي  من حا    5-3 
سطططططون السطططططلوأ املؤكدة الصطططططادرة عن 
ضطططططططططبا  الشطططططططططرط  الوطلر   ضطططططططططبا  
مديري  إدارة السطططقوذ الذين ا ذ  
الشطططططططططططططططرططط  الوطلرطط  إجرانا  ضديبرطط  

 يفقيفم

نططططططرسططططططططططططططططططططططاذ/أبططططططريطططططططط  
2019 

تططلططقططرططططططططذ عططقططورت  يف 
يف املططططططططائطططططططط  مططططططن  60

احلططططططططا   الططيت جططرخ 
 التحقر  فريفا

 2018 يلطططاير كطططانوذ الثطططاين/  1
  2019حزيراذ/يونرطططططط   30 -

يف املائ  )صطططدر  عقورت   31
 516حططططالطططط  من بني  162يف 

من ادعانا  سططططططططططططططون السططططططططططططططلوأ 
املوجيف  ضططططططططد ضططططططططبا  الشططططططططرط  
الططوطططلططرطططططططط ، لططن فططرططيفططم مططوظططقططو 

 دارة السقوذ(مديري  إ

 

اللسطب  املئوي  من ا،رائم أ   5-4 
من انتيفططططاكططططا  حقوق النسطططططططططططططططططططاذ 
املؤكطططدة املرتابططط  من قبططط  ضطططططططططططططططبطططا  
الشرط  الوطلر   ضبا  مديري  إدارة 
السططططططططططططططقوذ اليت قامت السططططططططططططططل ا  

 القضائر  لقاضاة مرتابريفا

نططططططرسططططططططططططططططططططططاذ/أبططططططريطططططططط  
2019 

قططرططططططططام السطططططططططططططططططلطط ططططططططا  
القضططططططططططططائر  لقاضططططططططططططاة 
مططططططططرتططططططططاططططططططيب ا،ططططططططرائططططططططم 

انتيفططططاكططططا  حقوق  أ 
النسططططططططططططاذ املؤكدة من 
ضبا  الشرط  الوطلر  
 ضططططططططططبا  مديري  إدارة 

 2018 يلطططاير كطططانوذ الثطططاين/  1
  2019حزيراذ/يونرطططططط   30 -

 ت مقاضططاة ضططبا  الشططرط  يف 
يف املططططططططائطططططططط  مطططن حططططططططا    12

ا نتيفططططططاكططططططا  املزعومطططططط  حلقوق 
ضطاب ا من أص   39النسطاذ )

   مت التحقر  فريفا(حال 327
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 اهلدف املوعد امللشود املؤير اللق   املرجعر 
 15معلومطططططا  مسططططططططططططططتاملططططط  يف 

 ا  اه أور/مايو )أ  يف  قت حمدد آصر(
 100السقوذ بلسب        

 يف املائ 
اللسطططططططططططططططبططططططط  املئويططططططط  ملوظقي  5-5 

املقتشططططططططططططططر  العام  للشططططططططططططططرط  الوطلر  
 - املوفططدين إىل صططارة مل قطط  بور 

برنس احلضطططططططططططططططريطططططططط  الاعخ،  -أ  
 مصلقني حسب نوع ا،لس

نططططططرسططططططططططططططططططططططاذ/أبططططططريطططططططط  
2019 

يف املائ  من العدد  30
 340املتوقع البططططططططالغ 

موظقططططططططا من موظقي 
املقتشطططططططططططططططرططططططط  العطططططططامططططططط  

الوطلرطططططططط  للشطططططططططططططططرططططططططط  
املوفطططططططدين إىل صطططططططارة 

 -أ   -مل قطططط  بور 
 برنس احلضري  الاعخ

حزيراذ/يونرطططططط   30اعتبطططططططارا  من 
يوفد أي من األفراد  ، مل2019

فططططردا   175الططططبططططططططالططططغ عططططططططددهططططم 
املعّرلني يف املقتشطططططططططططططططرططططط  العطططططامططططط  
للشطططططططططططططططرططططط  الوطلرططططط  إىل صططططارة 

 برنس -أ   - بور  مل قطططططططط 
 18احلضططططري  الاعخ )لن فريفم 

امرأة(.  مت حتططديططد مقر املاتططب 
القلرمي األ ل للمقتشططر  العام  
يف املقاطع  الشطططططططططططططططمالر .  جيري 
تططلسططططططططططططططططرطط  عططمططلططرطططططططط  الططتططخطط ططرطط  
  األنش   التحضملي  مع برقمم

المنطططائي لطالق  األمم املتحطططدة
عملرططط  الشطططططططططططططططران من أجططط  بلطططان 

 املاتب القلرمي.

 

اهلططططططططايترني رجططططططططا  إبططططططططدان  - 6
 نسطططططططططان،   سطططططططططرما القئا  األكثر 
ضططعقا   يمرشططا ، مزيدا  من الثق  يف 
قدرا  اللظام القضططائي  اسططتعداده 
للتصططططططططططططططططططدي للقرميططط ،  يف قطططدرا  
الشطططرط  الوطلر   اسطططتعدادها لتوفمل 

 األمن

نسطططططططططططططططبطط  السطططططططططططططططاططاذ الطذين  6-1
يعربوذ عن رضاهم عن أدان الشرط  

 رمي الوطلر  يف جمال احلد من ا،

نططططططرسططططططططططططططططططططططاذ/أبططططططريطططططططط  
2019 

 لتقررم ضطططططططع مشطططططططر ع اسطططططططتبراذ  يف املائ  88
مططدخ رضطططططططططططططططططا اللططاس عن جودة 
اجدما  املقدم  من الشطططططططططططططططرط  
إىل السططططططططططططططططاططططططططاذ.  أطططلططع كططبطمل 
املقتشطططططططططططططططني العططططامني على هططططذه 
الوثرق ،    يزال يلتظر احلصططول 

 على رده.

 

عدد الشطططططططططططباب املعرضطططططططططططني  6-2 
للخ ر  اللسطططططططططططططان املسطططططططططططططتقردين من 
برامم احلططططططططد من العلف اجملتمعي 
 برامم إعطادة الدمطاة الطذين يُبطد ذ 
اسطططططططططططططططتعدادهم للعم  مع الشطططططططططططططططرط  
الوطلرططط  يف إططططار مبطططادرايطططا املتعلقططط  
رتجقارة اجملتمعر   سطططططططططططططططل ا  إنقاذ 

 القانوذ

نططططططرسططططططططططططططططططططططاذ/أبططططططريطططططططط  
2019 

يطططططخص  500تعاُ ذ 
من الشططباب املعرضططني 
للخ ر  اللسطططططططططططططططان مع 
الشطططططططططططططططرططط  الوطلرطط  يف 

بادرايا املتعلق  إطار م
رتجططقططططططططارة اجملططتططمططعططرطططططططط  

)يف   إنقطططططططاذ القطططططططانوذ
 السل (

يطططططططططخصطططططططططا من  2 180 يتعا ذ
، مليفم الشباب املعرضني للخ ر

مع الشرط  من الشارت ،  802
الوطلرططططططط  يف إططططططططار مبطططططططادرايطططططططا 
املتعلق  رتجقارة اجملتمعر   إنقاذ 
القططانوذ )صقض العططدد من قبطط  
الشططططططططططططريك امللقذه  سططططططططططططتسططططططططططططقر 

ا،ططديططدة اليت توجططد املشطططططططططططططططططاريع 
اآلذ يف مططراحططلططيفططططططططا األ ىل مططن 
التلقرططططططططذ عن زودة يف األرقططططططططام 
صالل الق ة املشطططططططططططططمول  رتلتقرير 

 املقب (

 

عدد ضططططططططططحاو القت  العمد  6-3 
، مصططططلقني نسططططم  100 000لا  

 يفسب نوع ا،لس  السن

نططططططرسططططططططططططططططططططططاذ/أبططططططريطططططططط  
2019 

بلوغ معططططططططدل القتطططططططط  
أقططططط ،  أ  9.3العمطططططد 

مع التصطططلرف حسطططب 
 ا،لس  السن

 6 -كطططططططانوذ الثطططططططاين/يلطططططططاير   1
  حططدد  2019 حزيراذ/يونرطط 

اللسططططططططب  املقدرة لضططططططططحاو جرائم 
 لطططططططططاططططططططط   9,04الطططططططططقطططططططططتططططططططط  يف 

 523) نسطططططططططططططططمطططططط  100 000
 483 مليفم ضطططططططططططططططحر  قت  عمد
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 اهلدف املوعد امللشود املؤير اللق   املرجعر 
 15معلومطططططا  مسططططططططططططططتاملططططط  يف 

 ا  اه أور/مايو )أ  يف  قت حمدد آصر(
قصطططططططططططططططر(  4من الططططذكور )مليفم       

من القء )مليفن قاصرة  40  
  احدة((

عطططدد حطططا   ا صت طططاف  6-4 
 -أ   -بور املبّلغ عليفططا يف مل قطط  
 برنس احلضري  الاعخ

نططططططرسططططططططططططططططططططططاذ/أبططططططريطططططططط  
2019 

البطططططططططططططططططططالغ عطططططططططططططططططططن 
حططالطط  أ  أقطط  من  50

حطططططا   ا صت طططططاف 
 أ  -يف مل ق  بور  

برنس احلضطططططططططططططططريطططططططط   -
 الاعخ

 30 -كطططططانوذ الثطططططاين/يلطططططاير   1
 30  2019 حطططزيطططراذ/يطططونطططرطططططططط 

 43حططططططالطططططط  اصت ططططططاف مشلططططططت 
 13رجال    30يططططططططططططططخصططططططططططططططا )

امرأة(.  من أص  هذه احلا   
حال  يف  15، أُبلغ عن الثالثني

برنس  -أ   -مل قطططططططط  بور  
 احلضري  الاعخ.

 

عطططططدد احلوادء املتصطططططططططططططططلططططط   6-5 
 نشططططط   العصطططططارت  يف امللاط  اليت 
يسططططططططودها التوتر يف سططططططططريت سططططططططو ي 

  بر  إير  مارترساذ

نططططططرسططططططططططططططططططططططاذ/أبططططططريطططططططط  
2019 

 حاده 18تسططططططططططططططقر  
أ  أقططططط  من احلوادء 
املتصطططططططططططططططلطط   نشططططططططططططططط طط  
العصططططارت  يف امللاط  
اليت يسططودها التوتر يف 
سطططططططططريت سطططططططططو ي  بر  

 إير  مارترساذ

 30 -كطططططانوذ الثطططططاين/يلطططططاير   1
  2019 حطططططططططزيطططططططططراذ/يطططططططططونطططططططططرططططططططط 

 حاده 33
 

عططططططططدد حططططططططا   الطططططعطططططلطططططف  6-6  
ا،لسي  ا،لساين اليت حققت فريفا 
الشطططططططططططططططرط  الوطلر ، مما يعاس تعزيز 

 الشرط  الوطلر قدرا  

نططططططرسططططططططططططططططططططططاذ/أبططططططريطططططططط  
2019 

يق   التحقر  يف ما  
حططططالطططط  من  275عن 

حططططططططا   الططططططططعططططططططلططططططططف 
 ا،لسي  ا،لساين

 30 -كطططططانوذ الثطططططاين/يلطططططاير   1
  مت 2019 حططططططزيططططططراذ/يططططططونططططططرطططططططط 
حططططططططالطططططططط   136البططططططططالغ عططططططططن 
يف   تشطططططططططططططططمطططط  التحقر  فريفططططا، 

 16ضطططططططططططططططحر  ) 140جمموعيفا 
 124  قصطططططططر،  8رجال، مليفم 

 (ةقاصر  57مليفن  ،امرأة

 

اضططططططططططططططط الع ماتططب أمني  - 7
املظططامل ليفططامطط  على وو مسطططططططططططططططتقطط  
 قرطططططامططططط  يفمطططططايططططط  املواطلني الطططططذين 

 انُتيفات حقوقيفم.

مسطططططططططططططططتوخ امتثططططال ماتططططب  7-1
أمني املظامل للمعايمل الد لر  بشطططططططططططيذ 
عم  املؤسطططططططططططسطططططططططططا  الوطلر  حلقوق 
النسطططططططططططططططاذ  احتقاظ  بقدرة هرالر  
تسططططمي ل  رتلعم  بوصططططق  مؤسططططسطططط  

  فقا  ملبادئ رتريسمستقل   فعال  

 األ ل/ تشططططططططططططططططططططططططريططططططططططن
 2019أكتوبر 

 فقططططططا  “ألف”القئطططططط  
 ملبادئ رتريس

نرسطططططططططططططططاذ/أبري ، أعللت  18يف 
 عتمطاد القرعرط  املعلرط  رت لقلط ال

الطتططططططططابطعطططططططط  لطلطتطحططططططططالطف الطعططططططططاملي 
للمؤسططططططططططططسططططططططططططا  الوطلر  حلقوق 
النسططططططططططططططططططاذ عن إعططططادة اعتمططططاد 
مططططاططططتططططططططب أمططططني املططططظططططططططامل، مططططع 

 فقططططا  “ألف”احتقطططططاظططططط  بقئططططط  
 ملبادئ رتريس.

 

عدد التوصططططططططرا  الصططططططططادرة  7-2 
عن ماتب أمني املظامل اليت تلقذها 

 مؤسسا  سرادة القانوذ الوطلر 

نططططططرسططططططططططططططططططططططاذ/أبططططططريطططططططط  
2019 

توصطططططططططططططططرطططا   3تلقرطططذ 
صططططططططططططططططادرة عن ماتب 
أمني املظططططامل من قبطططط  
مؤسطططططططططسطططططططططا  سطططططططططرادة 

 القانوذ الوطلر 

نرسططططططططططططططططاذ/أبريطط ، تلقططت  26يف 
ملاتب البعث  التقرير السطططططططططططططططلوي 
-2017أمني املظطططامل لسطططططططططططططططلططط  

، الططططططططذي يططططططتضططططططططططططططططططططمطططططن 2018
تطططوصططططططططططططططططططرطططططططط  مطططوجطططيفطططططططط  إىل  22

السطططططططططططططططل ا  احلاومر .   حظ 
أذ الد ل   يف التقرير أمني املظامل

ا طططططذ  اعتبطططططارا من أور/مطططططايو 
إجرانا  بشطططيذ توصطططر   2019
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 اهلدف املوعد امللشود املؤير اللق   املرجعر 
 15معلومطططططا  مسططططططططططططططتاملططططط  يف 

 ا  اه أور/مايو )أ  يف  قت حمدد آصر(
 احطططدة من تلطططك التوصطططططططططططططططرطططا        

تتعل  رتلتصطططططططططططططططططططدي لالحتقططططاز 
ا حترططططططططاطي ملططططططططدة م ولطططططططط  يف 

 -أ   -ئر  لبور  الو ي  القضططا
 برنس.

تقطططاعططط  ملظمطططا  اجملتمع  - 8
فريفطططططا تلطططططك اليت  ثططططط   املطططططدين، لطططططا

املرأة، مع السطططططططططططططططل طا  اهلايترط  من 
أجطططططط  الططططططدعوة إىل تعزيز  محططططططايطططططط  
حقوق النسطططططططططططططططططططاذ،   اني هططططذه 
امللظمطططططا  من تقطططططد  ا دعطططططانا  
املتعلق  رتنتيفاكا  حقوق النساذ 

الداري   إىل السططل ا  القضططائر  أ 
 املختص 

عططططدد التقططططارير املوازيطططط  اليت  8-1
تعطططططططدهطططططططا ملظمطططططططا  اجملتمع املططططططدين 
 تقدميفا إىل اآللرا  الد لر  حلقوق 

 النساذ

نططططططرسططططططططططططططططططططططاذ/أبططططططريطططططططط  
2019 

إعداد تقريرين من قب  
مطططلطططظطططمططططططططا  اجملطططتطططمطططع 
املطططدين  تقطططدمييفمطططا إىل 
اآللطططططرططططططططا  الططططططططد لطططططرطططططططط  

 حلقوق النساذ

ُعرضطططططت على املالقني بو و  
الجرانا  اجططاصططططططططططططططططط   يف إطططار

جمللس حقوق النسطططططططططاذ حالتاذ 
تتعلقطططططططاذ رتدعطططططططانا  حطططططططد ء 
انتيفططططاكططططا  حلقوق النسطططططططططططططططططططاذ 
نترقطططططط  لتقططططططارير تقططططططدمططططططت هبططططططا 

 ملظما  اجملتمع املدين.

 

عطططططططدد احلطططططططا   اليت تبلغ  8-2 
عليفططا ملظمططا  اجملتمع املططدين احمللي 
اليت ترصطططططططططططططططططططططد انتيفططططططاكططططططا  حقوق 

 النساذ.

نططططططرسططططططططططططططططططططططاذ/أبططططططريطططططططط  
2019 

تقارير من  10نشطططططططططططر 
قبطط  ملظمططا  اجملتمع 
املططططططططدين احملططططططلططططططي الططططططيت 
ترصطططططططططططططططططططد انتيفطططططاكططططا  

 حقوق النساذ

، 2019ملذ كانوذ الثاين/يلاير 
 تقريرا . 25ُنشر ما جمموع  

 

 فان السطططططططططططططططل ا  الوطلر   - 9
رتلتزامططايططا الططد لرطط  يف جمططال حقوق 

يف ذلك حماسطططططططططططططططب   النسطططططططططططططططاذ، لا
األفراد املسطططططططططططططططؤ لني عن انتيفططاكطا  

النسططططططططاذ احلالر   السططططططططابق  حقوق 
 الوفطططان رتلتزامطططايطططا املتعلقططط  بتقطططد  
التقططططططارير إىل هرئططططططا  معططططططاهططططططدا  

 حقوق النساذ

 جود ص طططط  عمطططط   طلرطططط   9-1
 بشيذ حقوق النساذ

 األ ل/ تشططططططططططططططططططططططططريططططططططططن
 2019أكتوبر 

إعططططططداد ص طططططط  عمطططططط  
 ططططططلطططططرطططططططط  لطططططتطططططلطططططقطططططرططططططططذ 
التوصرا  املقدم  من 
آلططططططططططرططططططططططا  حططططططططططقططططططططططوق 
النسططططططططاذ،    سططططططططرما 

عراض من صالل ا ست
الد ري الشام  جمللس 

 حقوق النساذ

عقد  حلق  عم  مديا يوماذ 
نرسططططططططططططططططاذ/أبري ،  17   16يف 

لشططططططططططططططططارك  ماتب رئرس الوزران 
 مثاين  زارا   الشطططططططططرط  الوطلر  
 نملها من املؤسطططططسطططططا  الوطلر  
 اجبمل ا سططططططططططططتشططططططططططططاري املالف 
بصطططططططططططططططران  ص   العم  الوطلر  
بشططططططططيذ حقوق النسططططططططاذ.  كاذ 

ق  العم  التيكد اهلدف من حل
من إدماة التوصرا  اليت قبلتيفا 
هططططططططايططيت صططالل ا سطططططططططططططططططتططعططراض 
الد ري الشططططططططططططام  جمللس حقوق 

إدمططاجططا  2016النسطططططططططططططططططاذ يف 
يف ص طط  العمطط  الوطلرطط   كططامال

بشططططططططططططططيذ حقوق النسططططططططططططططاذ اليت 
تعاف اللقلططط  املشططططططططططططططط كططط  بني 
الوزارا  املعلر  يفقوق النسطططططاذ 

 على إعدادها حالرا.

 

التوصرا  املقدم  من عدد  9-2 
آلرا  حقوق النسطططططططططططططاذ اليت قبلتيفا 

 حاوم  هاييت

نططططططرسططططططططططططططططططططططاذ/أبططططططريطططططططط  
2019 

قبول حاومططططط  هطططططاييت 
لثالء توصططططططططططرا  من 
التوصرا  املقدم  من 
آلططططططططططرططططططططططا  حططططططططططقططططططططططوق 

 النساذ

حتق  اهلدف يف الق ة املشطططططمول  
 رتلتقرير الساب .
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 اهلدف املوعد امللشود املؤير اللق   املرجعر 
 15معلومطططططا  مسططططططططططططططتاملططططط  يف 

 ا  اه أور/مايو )أ  يف  قت حمدد آصر(
عطططدد التقطططارير اليت أعطططديطططا  9-3       

اآللرا  حاوم  هاييت  قدمتيفا إىل 
 الد لر  حلقوق النساذ

نططططططرسططططططططططططططططططططططاذ/أبططططططريطططططططط  
2019 

قرطططططام حاومططططط  هطططططاييت 
إبعططططططططداد تطططططططقطططططططريطططططططريطططططططن 
 تقدمييفما إىل اآللرا  
الططططططططد لططططططططرطططططططط  حلططططططططقطططططططوق 

 النساذ

حتق  اهلدف يف الق ة املشطططططمول  
 رتلتقرير الساب .

 

تعرني حاوم  هاييت مللسطّ   9-4 
رفرع املسطططتوخ معين يفقوق النسطططاذ 

 داص  السل   التلقرذي 

نططططططرسططططططططططططططططططططططاذ/أبططططططريطططططططط  
2019 

تعرني حاومطططط  هططططاييت 
مللسططططططّ  رفرع املسططططططتوخ 
معين يفقوق النسطططططاذ 
داصطططططططط  السطططططططططططططططططططلطططط طططططططط  

 التلقرذي 

حتق  اهلدف يف الق ة املشطططططمول  
 رتلتقرير الساب .

 

 ّان مؤسطططططسطططططا  سطططططرادة  -10
القططططانوذ  املؤسطططططططططططططططسطططططططططططططططططططا  املعلرطططط  
لاافح  القسطططططططططططططاد من إثبا  قدرة 

 متزايدة على ماافح  القساد

 جود تقرير سطططططططططططططططلوي عن  10-1
اللققططا  العططامطط  من إعططداد احملامطط  
العلرا ملراجع  احلسططططططارت   امللازعا  

 الداري 

نططططططرسططططططططططططططططططططططاذ/أبططططططريطططططططط  
2019 

 جود تقرير سطططططططططططططططلوي 
عن اللققططططا  العططططامطططط  
من إعططططططططداد احملامطططططططط  
الططططططعططططططلططططططرططططططططا ملططططططراجططططططعطططططططط  
احلسططططارت   امللازعا  

 الداري 

    وز/يولر  2يف لتقرير أصدر ا

ا نتخايب  إنشطططططططططططططان اجمللس -11
الططططدائم من صالل عملرطططط  تتسطططططططططططططططم 
رتملصطططططداقر   الشطططططقافر   اضططططط الع  
لسطططططططططططططططؤ لرططططاتطططط  ا نتخططططابرطططط  ب ريقطططط  
مسططططتقل   يططططقاف ، د ذ احلاج  إىل 

 دعم د يل

تريطططططري ك  فرع من القر ع  11-1
الثالثطططططط  ملمثلرطططططط  الثالثطططططط  يف اجمللس 
ا نتخايب الدائم، بغر  إنشططان اجمللس 

تضط لع  لرعم  بوصطق  هرئ  مسطتقل 
 ليفاميفا

 األ ل/ تشططططططططططططططططططططططططريططططططططططن
 2019أكتوبر 

أعضططططططططططان،  9تريططططططططططري 
 إنشططططططططططططططططططططططان اجملطططططططلطططططططس 
ا نطططططتطططططخططططططططايب الططططططططدائططططم 
 قرام  ليفام    ظائق  

 بصورة مستقل 

مل يسق  أي تقدم صالل الق ة 
 بسبب الوضع السراسي الراهن.

 

حتططديططث القوائم ا نتخططابرطط   11-2 
يف إطططططططططار الططتططحضططططططططططططططططملا  لططلططططططططد رة 

 ا نتخابر  املقبل 

 األ ل/ تشططططططططططططططططططططططططريططططططططططن
 2019أكتوبر 

حتططططططططديططططططططث الطططططططقطططططططوائطططططططم 
 ا نتخابر 

مل يسق  أي تقدم صالل الق ة 
 بسبب الوضع السراسي الراهن.

 

نتخايب يف ا قانوذ ال جود  11-3 
إطار التحضططططططملا  للد رة ا نتخابر  

الشططططططططططططر ع يف صططططططططططططران   - 1املقبل  )
التصططططططططططويت  - 2مشططططططططططر ع القانوذه 

جملس على مشطططططططططر ع القانوذ يف ك  
إصططططططططدار  - 3من جملسططططططططي العملاذه 

 الرئرس للقانوذ(

 األ ل/ تشططططططططططططططططططططططططريططططططططططن
 2019أكتوبر 

إصططططططططدار القانوذ  - 3
 ا نتخايب

مل يسق  أي تقدم صالل الق ة 
 بسبب الوضع السراسي الراهن.
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 املرفق الثاين
 تكوين وقوام عنصرررررررررررر الشررررررررررررطة يف بعثة األمم املتحدة لدعم نظام العدالة يف هاييت  يف  

 2019حزيران/يونيه  17

 البلد
  حدا  الشرط  املشال   يرط  األمم املتحدة ضبا 

 الرجال اللسان  الرجال اللسان
   4 1 األرجلتني     

   3  بلغالديش

   23  بلن

   12 1 بوركرلا فاسو

   1 4 الااممل ذ

   8 13 كلدا

   3  1 تشاد

    1 يرلي

   1 1 كولومبرا

   30  7 كو  ديقوار

   1  جربو 

   2 2  السلقاد ر

   2  نرلرا

 140      اهللد
    5 إند نرسرا

  139   4  األردذ
   8 1 مدنشقر

   10 1 مايل

    1  املاسرك

 7  4  2 نربال
   18 6 اللرقر

   3 1 نرقملو

     2 القلبني

    1  3 كوروليفوري   

   11  2 ر مانرا

   4  الر سيا حتاد 

 125 14  6   ر اندا
 120 18 4  18 السلغال
     2   سلوفاكرا
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 البلد
  حدا  الشرط  املشال   يرط  األمم املتحدة ضبا 

 الرجال اللسان  الرجال اللسان
   2  إسبانرا     

   1 1 السويد

   3 1 تونو

   9  3 تونس

   7  تركرا

   1  أ ر نواي

   4  الو و  املتحدة األمريار 

 531 32 193 77 الفرعي اجملموع 
 563 270 اجملموع 
 833 
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