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 )٢٠٠٦ (١٧٠٢القرار   
 ٢٠٠٦أغسطس / آب١٥ املعقودة يف ٥٥١٣الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   

 
 ،إن جملس األمن 
، )٢٠٠٦ (١٦٥٨ قراراتــه الــسابقة بــشأن هــاييت، وال ســيما قراراتــه   إذ يعيــد تأكيــد 

ذلك بيانـــــات رئيـــــسه وكـــــ، )٢٠٠٤ (١٥٤٢، و )٢٠٠٤ (١٥٧٦  و،)٢٠٠٥(١٦٠٨ و
 الصلة، ذات

 القوي بسيادة هاييت واستقالهلا وسالمة أراضيها ووحدا،  التزامهذ يعيد تأكيدإو 

ــة  وإذ يرحـــب  ــة االنتقـــال الـــسياسي الناجحـ ــة و بعمليـ ــة منتخبـ  ،الـــسلمية إىل حكومـ
وكذلك انتخاب رئيس مجهورية جديد وبرملان جديـد، ممـا سـيعطي هـاييت فرصـة فريـدة لكـي          

 طراب سياسي،تقطع صلتها مبا شاب ماضيها من عنف واض

 بالربنامج السياسي حلكومة هاييت بشأن حتـديث مؤسـسات الدولـة ويئـة          وإذ يرحب  
ات تلبيـة االحتياجـ  بغـرض   “ االجتماعيالتعايفبرنامج  ”اإلثراء واعتماد سلطات هاييت لـ      سبل  

 ، يف هاييتالعاجلةاالجتماعية 
ة الوطنيـة والتنميـة     واملـصاحل واإلصالح املؤسـسي     أن األمن وسيادة القانون      وإذ يؤكد  
 حتقيق االستقرار يف هاييت،تشكل عوامل رئيسية يف ال تزال  املستدامة واالجتماعية االقتصادية
 حتقيــق االســتقرار يف البلــد، مواصــلة أن البعثــة متثــل قــوة فاعلــة رئيــسية يف  وإذ يــدرك 
بغـرض    هـاييت  عن تقديره جلهودها الرامية إىل مواصلة تقـدمي املـساعدة إىل حكومـة            يعرب وإذ

 بيئة آمنة مستقرة،يئةكفالة  

ــد إذ يو  ــن جدي ــصلة       ؤكــد م ــسائل املت ــشأن امل ــة املالئمــة ب ــوافر اخلــربات الفني ــة ت أمهي
اجلـــنس يف عمليـــات حفـــظ الـــسالم ويف بنـــاء الـــسالم بعـــد انتـــهاء الـــصراع وفقـــا          بنـــوع
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ــرار ــشري، )٢٠٠٠( ١٣٢٥ للق ــساء واألطفــ    وإذ ي ــف ضــد الن ــصدي للعن ال،  إىل ضــرورة الت
 ، البعثة فضال عن حكومة هاييت على معاجلة هذه املسائل بصورة فعالةيشجع وإذ

 هـاييت  مـواطين  مجيـع    يـدعو  إذو  يف هـاييت،    مجيع انتهاكات حقوق اإلنـسان     وإذ يدين  
نـان  مكوأن سيادة القانون واحترام حقـوق اإلنـسان         يف هذا الصدد    إذ يدرك   و إىل نبذ العنف،  

 ات الدميقراطية، تمعمن مكونات احيويان 

حكومــة هــاييت علــى القيــام، بالتنــسيق مــع اتمــع الــدويل، بعمليــة إصــالح  وإذ حيــث  
، ومحايــة وتعزيــز حقــوق اإلنــسان واحلريــات     لــسجونشــاملة ألجهــزة الــشرطة والقــضاء وا   

  لإلفالت من العقاب،حداألساسية، ووضع 

إصـالح  الراميـة إىل    ا  علـى خطتـه   بصدور املوافقـة النهائيـة حلكومـة هـاييت          وإذ يرحب    
  ممكن،وقت أسرع يفتنفيذ تلك اخلطة ا هيب وإذ ي ، ةايتياهلشرطة الوطنية ال

رتع الـسالح والتـسريح وإعـادة       التقليديـة لـ   لعمليـات   ل  املالئمة  أن األوضاع  وإذ يدرك  
 يـة احملل امج بديلـة ملعاجلـة األوضـاع      رباالضـطالع بـ    يف هاييت وأنه يلـزم        حاليا مةقائ غري   اإلدماج

 ،والعمل على بلوغ هدف نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج

قائمـة علـى كثافـة اليـد العاملـة تكـون             اإلسراع بتنفيـذ مـشاريع       احلاجة إىل وإذ يؤكد    
ــان وفع  ــة للعي ــة جلي ــة، ال ــساعدللغاي ــىت ــة  عل ــة  فــرص العمــل  يئ ــوفري اخلــدمات االجتماعي  وت

  األثر يف مرحلة ما بعد االنتخابات،ةريعشاريع الساملأمهية على شدد إذ ي و،األساسية

برازيليـا  يف  قـد    الـذي ع   ، بنتائج االجتماع الـوزاري للمـاحنني املعـين ـاييت          وإذ يرحب  
 وكـــذلك نتـــائج املـــؤمتر الـــدويل للمـــاحنني املعـــين بالتنميـــة االجتماعيـــة   ،مـــايو/ أيـــار٢٣يـــوم 

 يوليه،/متوز ٢٥برانس يف  - أو - قد يف بورت الذي ع،االقتصادية يف هاييتو

، ٢٠٠٧ســبتمرب /عــن تأييــده لتمديــد إطــار التعــاون املؤقــت حــىت أيلــول   وإذ يعــرب  
تقــدم يف تنفيــذه بالتعــاون الوثيــق مــع مجيــع   ال حكومــة هــاييت علــى مواصــلة إحــراز   حيــث وإذ

 أصحاب املصلحة الدوليني ذوي الصلة،

 وإذ يـدعو يبيـة،   هـاييت إىل عـضوية جمـالس اجلماعـة الكار         انـضمام    بإعـادة    وإذ يرحب  
 الكاريبية،  منظمة الدول األمريكية واجلماعةوثيق معالعمل على حنو البعثة إىل مواصلة 

 بتعـيني ممثــل خـاص جديــد لألمـني العــام يف هـاييت يتمتــع بــسلطات     أيــضاوإذ يرحـب   
تنسيق وتسيري مجيع أنشطة وكاالت األمم املتحدة وصـناديقها وبراجمهـا يف         يف ما يتعلق ب   شاملة  

 ييت،ها
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 يةسـيما اموعـة األساسـ      اتمـع الـدويل، وال     الذي يقدمه     بالدعم املستمر  وإذ يشيد  
الـذي ال يـزال    و ،وأصحاب املصلحة املعنيون واملاحنون واملنظمات اإلقليمية، إىل هـاييت والبعثـة          

  لتحقيق االستقرار والتنمية،يشكل عامال أساسيا

 م،لبلدارطة التابعني للبعثة وامتنانه للقوات وألفراد الشن عذ يعرب وإ 

أن شـــعب هـــاييت وحكومتـــه يـــتحمالن املـــسؤولية النهائيـــة عـــن حتقيـــق وإذ يالحـــظ  
  القانون واستتباب النظام،سيادةاالستقرار السياسي والتنمية االجتماعية واالقتصادية و

 أن احلالة يف هاييت ما زالت تشكل ديدا للسالم واألمن الدوليني،إذ يقرر و 

مبوجب الفصل السابع مـن ميثـاق األمـم املتحـدة، علـى النحـو املـبني يف                  إذ يتصرف   و 
 ،)٢٠٠٤ (١٥٤٢ من منطوق القرار ٧ من الفقرة ١اجلزء 

متديد والية بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هـاييت، علـى النحـو          يقرر   - ١ 
، مـع   ٢٠٠٧فرباير  / شباط ١٥، حىت   )٢٠٠٥ (١٦٠٨ و) ٢٠٠٤ (١٥٤٢املبني يف القرارين    

 اعتزام جتديدها لفترات أخرى؛

، ٢٠٠٦يوليــه /متــوز ٢٨املــؤرخ ) S/2006/592 (بتقريــر األمــني العــاميرحــب  - ٢ 
 ؛ فيهاألولويات احملددةويؤيد 

 فـرد   ٧ ٢٠٠ال يزيـد قوامـه عـن         أن تتألف البعثـة مـن عنـصر عـسكري            يقرر - ٣ 
 ؛شرطيا ١ ٩٥١ال يزيد قوامه عن من مجيع الرتب وعنصر للشرطة 

شخصا من املختصني يف جمـال الـسجون واملنتـدبني           ١٦ للبعثة بأن تنشر     يأذن - ٤ 
  معاجلة جوانب القصور يف نظام السجون؛علىحكومة هاييت قدرة من الدول األعضاء لدعم 

 الــدول األعــضاء علــى ترشــيح عــدد كــاف مــن أفــراد الــشرطة املــؤهلني ثحيــ - ٥ 
طقني بالفرنسية، بغـرض كفالـة اسـتكمال مـالك البعثـة مـن أفـراد                تأهيال جيدا، وخباصة من النا    

الشرطة، وال سيما توفري الدراية املتخصصة يف جمال عمليات مكافحـة العـصابات وجمـال إدارة                
 ؛ العاماألمنيالسجون، وغري ذلك من التخصصات احملددة بوصفها ضرورية يف تقرير 

 سلطات هاييت على أن تقوم يف أقـرب وقـت ممكـن بإمتـام إجـراء اجلولـة                   حيث - ٦ 
 البعثـة إىل تــوفري مجيـع املــساعدات   ويـدعو الثانيـة مـن االنتخابــات التـشريعية واحملليـة والبلديــة،     

 املالئمة يف هذا الصدد، مبا يتسق مع واليتها، وبدعم من املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية؛
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ــسياسية يف     ديعيــد تأكيــد  - ٧  ــة الدســتورية وال ــدعم العملي ــأن ت ــة ب ــه إىل البعث عوت
هـاييت، مبــا يف ذلـك مــن خـالل بــذل املـساعي احلميــدة، وأن تـشجع احلــوار الـوطين واملــصاحلة       

 الوطنية؛
 باملسامهة اهلامة اليت تقدمها البعثة يف جمال بنـاء القـدرات واملؤسـسات              يرحب - ٨ 

وسـع نطـاق مـساعداا املقدمـة بغـرض دعـم حكومـة            بالبعثـة أن ت    ويهيـب على مجيـع الـصعد،      
  برانس؛- أو -هاييت يف جمال تدعيم مؤسسات الدولة، وال سيما خارج بورت 

ــة،     يؤكــد - ٩  ــة اهلايتي ــة لتعزيــز مؤســسة الــشرطة الوطني  أمهيــة مواصــلة دعــم البعث
 البعثــة،  يف هــذا الــصدد إىل ســلطات هــاييت، وال ســيما الــشرطة الوطنيــة اهلايتيــة، وإىليطلــبو

حتقيق أكرب قدر من التنسيق من أجل مكافحة اجلرمية والعنف، وال سيما يف املنـاطق احلـضرية،               
فيمـا يتعلـق بتـوفري القـدرات املتخصـصة       العـام  األمـني مع مراعاة االحتياجات اليت أعرب عنـها      

 اال؛ الالزمة لتعزيز قدرة البعثة يف هذا
زيـادة الـدور الـذي تـضطلع بـه       العام األمني يف هذا الصدد اعتزام      يؤيد بشدة  - ١٠ 

البعثة يف جمال منع اجلرمية إىل أقصى حد ممكن، ال سـيما يف مواجهـة اخلطـر املتمثـل يف أعمـال                      
 العصابات؛ العنف واالختطاف اليت تقوم ا

ــسالح     يطلــب - ١١  ــزع ال ــة يف جمــال ن ــه جهودهــا املبذول ــد توجي ــة أن تعي  إىل البعث
ماج لتعزيز إمكانية بلوغ ذلك اهلدف، وذلك مـن خـالل برنـامج شـامل               والتسريح وإعادة اإلد  

ملكافحة العنف يف اتمعات احمللية مبا يتالءم مع الظروف احملليـة، مبـا يف ذلـك تقـدمي املـساعدة                    
إىل املبادرات الرامية إىل تعزيز احلكم احمللـي وسـيادة القـانون، وتـوفري فـرص العمـل أمـام أفـراد             

، والـشباب املعرضـني للخطـر، وذلـك بالتنـسيق الوثيـق مـع حكومـة هـاييت                   العصابات السابقني 
 وغريها من األطراف املؤثرة ذات الصلة، مبا يف ذلك اجلهات املاحنة؛

 املاحنني املشاركني يف دعم تنفيذ عملية إصالح الشرطة الوطنيـة اهلايتيـة،         حيث - ١٢ 
 ب مع البعثة؛اليت تتوالها سلطات هاييت، على تنسيق أنشطتهم عن كث

 والية البعثة املتعلقة بتوفري الدعم التشغيلي الـالزم خلفـر الـسواحل             يعيد تأكيد  - ١٣ 
 الــدول األعــضاء، بالتنــسيق مــع البعثــة، إىل أن تتعــاون مــع حكومــة هــاييت    ويــدعويف هــاييت، 

 بغرض التصدي لالجتار باملخدرات واألسلحة عرب احلدود؛
 ١٥٤٢ لواليتــها احلاليــة القائمــة مبوجــب القــرار   أن تقــوم البعثــة، وفقــايقــرر - ١٤ 

، الذي يقضي باملساعدة علـى إعـادة بـسط وصـون سـيادة القـانون والـسالمة العامـة                    )٢٠٠٤(
والنظام العام، بتزويد سلطات هاييت باملساعدة واملشورة، بالتشاور مـع األطـراف املـؤثرة ذات                
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حه وتعزيـزه، مبـا يف ذلـك مـن خـالل            الصلة، يف جمال رصد قطاع العدل وإعادة هيكلته وإصال        
توفري املـساعدة الفنيـة الالزمـة ملراجعـة مجيـع التـشريعات ذات الـصلة، وتـوفري اخلـرباء، والقيـام                    
على وجه الـسرعة بتحديـد وتنفيـذ اآلليـات الالزمـة ملعاجلـة اكتظـاظ الـسجون وطـول فتـرات                      

مة هـاييت إىل أن تـستفيد    حكوويدعواالحتجاز قبل احملاكمة، وتنسيق وختطيط تلك األنشطة،    
 استفادة تامة من تلك املساعدة؛

 سـلطات هـاييت إىل      ويـدعو  والية البعثة يف جمال حقوق اإلنسان،        يعيد تأكيد  - ١٥ 
ــز حقــوق       أن جتــري إصــالحا شــامال يف مجيــع جمــاالت ســيادة القــانون، وأن تعمــل علــى تعزي

 اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتها؛
 ويرحـــباحملـــرز حــىت اآلن يف إنفـــاق املــساعدة املعلـــن عنـــها،    بالتقـــدم يقــر  - ١٦ 

 احلاجـة إىل إنفـاق تلـك األمـوال علـى وجـه الـسرعة،                ويالحـظ بالتربعات املعلنة مـن املـاحنني،       
بالنظر إىل أن تقدمي املزيد من املساعدات الدولية املستدامة والسخية سـيكون أمـرا ال غـىن عنـه      

ح يف تنفيـــذ برناجمهـــا املتعلـــق بالتنميـــة االجتماعيـــة  بالنـــسبة لـــشعب هـــاييت وحكومتـــه للنجـــا 
 واالقتصادية؛

  إىل البعثة أن تواصل تنفيذ املشاريع السريعة األثر؛يطلب - ١٧ 
القطـري   املتحـدة    ألمـم  البعثة إىل تعزيز التنسيق الذي تقوم به مع فريق ا          يدعو - ١٨ 

زيــادة كفــاءة اجلهــود اإلمنائيــة ومــع شــىت األطــراف اإلمنائيــة املــؤثرة يف هــاييت مــن أجــل كفالــة 
 ومعاجلة املشاكل اإلمنائية العاجلة؛

 احلاجـــة إىل مواصـــلة اتبـــاع اســـتراتيجية اســـتباقية لالتـــصاالت  يعيـــد تأكيـــد - ١٩ 
والعالقــات العامــة مــن أجــل حتــسني فهــم اجلمــاهري لواليــة البعثــة ودورهــا يف هــاييت، وتوصــيل  

 الرسائل إىل شعب هاييت مباشرة؛
أن يقدم تقريـرا إىل الـس عـن تنفيـذ واليـة البعثـة يف                 العام   األمني إىل   يطلب - ٢٠ 

 ؛٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٣١موعد ال يتجاوز 
 . إبقاء املسألة قيد نظرهيقرر - ٢١ 

 
 


