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 )٢٠٠٨ (١٨٤٠القرار   
ــسته        ــس األمــــن يف جلــ ــذه جملــ ــذي اختــ ــودة يف ٥٩٩٣الــ  / األولتــــشرين ١٤ املعقــ

 ٢٠٠٨أكتوبر 
 

 إن جملس األمن، 

) ٢٠٠٧ (١٧٨٠ قراراته السابقة بشأن هاييت، وال سيما القـرارات          إذ يؤكد من جديد    
 ١٥٧٦و   ) ٢٠٠٥ (١٦٠٨و   ) ٢٠٠٦ (١٦٥٨و   ) ٢٠٠٦ (١٧٠٢  و   ) ٢٠٠٧ (١٧٤٣و   
 ،)٢٠٠٤ (١٥٤٢و ) ٢٠٠٤(

  التزامه القوي بسيادة هاييت واستقالهلا وسالمة أراضيها ووحدهتا،وإذ يؤكد من جديد 
 بتشكيل حكومة رئيـسة الـوزراء       ويرحب دعمه حلكومة هاييت،     وإذ يؤكد من جديد    

الربملــان علــى إعــالن الــسياسة العامــة حلكومتــها بوصــفهما   ميــشيل بــيري لــوي مــؤخرا وموافقــة 
والدميقراطيــة يف هــاييت، وبوصــفهما يتيحــان    واالســتقرار حتقيــق احلكــم الرشــيد وتني حنــو خطــ

 إلصالح الطويلة األجل إىل مسارها،فرصة جديدة إلعادة عملية ا
 حكومة هاييت وكافة اجلهات الفاعلة الـسياسية واالجتماعيـة واالقتـصادية            وإذ يشجع  

 وإذ يـسلّم   ي وإجياد أوسع وأمشل توافق ممكن لآلراء،      اهلايتية املعنية على تعزيز احلوار الدميقراط     
اجلهـات الفاعلـة اهلايتيـة      الثابتـة، ضـمن     الـسياسية   بأن الدور القيادي للحكومة اهلايتيـة وإرادهتـا         

ــة ــز ا ،املعني ــة   ضــروريان لتعزي ــة الالزم ــدرات الوطني ــة   إلدارة والق ــسائل ذات األولوي  ملعاجلــة امل
 برناجمها الوطين،يف القصوى 
 بشعب هـاييت خـالل موسـم األعاصـري احلـايل واألضـرار         ق بالدمار الذي حل   م يسلّ وإذ 

واهلياكـل األساسـية،    املباشرة واملتوسطة األجل والطويلـة األجـل الـيت حلقـت بقطـاعي الزراعـة                
 تأثري ذلك يف استقرار هاييت وحالتها األمنية،فضال عن 
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ال اإلغاثة اإلنـسانية والـشروع       بالتحديات اليت تواجه احلكومة يف تنسيق إيص       وإذ يقر  
 تيجية للحد من الكوارث واملخاطر،يف جهود اإلنعاش، وكذلك بضرورة وضع استرا

زالـت    بأن الزيادة السريعة يف أسعار األغذية والوقود على صـعيد العـامل مـا           موإذ يسلّ  
مليـادين  أثـرت سـلبا يف ا     أهنـا   هـاييت و  يف  سـتقرار   االحتقيـق   على كامل عملية    كبريا  خطرا  تشكل  
  واإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية واإلمنائية، ويشجع اجملتمـع الـدويل علـى            واألمنية السياسية

 مواصلة دعم هاييت يف هذا الصدد،
ــسلّ  ــة لتحــديات طبيعــة املترابطــة ل الب موإذ ي  أن التقــدم ؤكــد جمــددا يف هــاييت، وياملاثل

ملؤسسي واملـصاحلة الوطنيـة والتنميـة يعـزز     املطرد يف جماالت األمن وسيادة القانون واإلصالح ا      
اييت واجملتمـع الـدويل ملواجهـة       بعضه بعضا، ويرحـب بـاجلهود املتواصـلة الـيت تبـذهلا حكومـة هـ               

 التحديات،هذه 
ومعاجلــة الواجبــة  بــأن احتــرام حقــوق اإلنــسان ومراعـاة األصــول القانونيــة  موإذ يـسلّ  

 لكفالة سـيادة القـانون واألمـن        ل أساسية مسألة اإلجرام ووضع حد لإلفالت من العقاب مسائ       
 هاييت، يف

 ملواصــلتها تقــدمي  لتحقيــق االســتقرار يف هــاييت   املتحــدة األمــم علــى بعثــة   يــثينوإذ 
 مـرة أخـرى     عـن اسـتيائه    يعـرب وإذ   املساعدة إىل حكومة هاييت يف كفالة بيئة آمنـة مـستقرة،          

 عـن عميـق أسـفه       إلعـراب ويكـرر ا  ،  ٢٠٠٨أبريـل   /من أعمـال العنـف الـيت وقعـت يف نيـسان           
مرافـــق بعثـــة األمـــم املتحـــدة لتحقيـــق تعرضـــت هلـــا خـــسائر يف األرواح، وللـــهجمات الـــيت لل

 عـن   ويعـرب بالتـدابري الـيت اختـذهتا البعثـة،          ويـشيد االستقرار يف هاييت وموظفي األمم املتحـدة        
بذكرى من قتلـوا    امتنانه لقوات البعثة وشرطتها وللبلدان املسامهة هبا وحييي من أُصيبوا ويشيد            

 أثناء أدائهم لواجبهم،
ــر  ــق  وإذ يق ــة يف األشــهر األخــرية    بتحقي ــة األمني ــانبعــض التحــسن يف احلال  ، وإن ك
 زالت هشة،  ماايالحظ أهن
احلـدود  إدارة اإلقليميـة يف    الـدول    أمهية التعاون بني هاييت والدول اجملاورة و       وإذ يؤكد  

يتمــشى واملــصاحل املــشتركة يف تــأمني  ، ومبــا ا بفعاليــةوتأمينــهاإلقليميــة الربيــة والبحريــة هلــاييت  
 احلدود، تلك

املخـدرات واألسـلحة   باألشـخاص و  على أن االجتـار الـدويل غـري املـشروع       وإذ يشدد  
 زال يؤثر على استقرار هاييت، ما
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ــد  ــاييت     وإذ يؤكـ ــتقرار هـ ــق اسـ ــة لتحقيـ ــة اجلاريـ ــة يف العمليـ ــات اإلقليميـ  دور املنظمـ
ل األمريكيـة واجلماعـة   لبعثة مواصـلة التعـاون عـن كثـب مـع منظمـة الـدو          با ويهيبوتعمريها،  
 املعـين هبـاييت   ٩×٢ بالبيان املشترك الذي أصدره الفريق االستشاري    وإذ حييط علما  الكاريبية،  

 ،)S/2008/640 (٢٠٠٨أغسطس /آب ٢٩يف 
  علــى أمهيــة إرســاء إدارة تتــسم باملــصداقية والكفــاءة والــشفافية، ويــشجع وإذ يــشدد 

 على مواصلة تعزيز مؤسسات الدولة،حكومة هاييت 
 بالتوصيات األولية اليت قدمتها اللجنة االستشارية املعنية مبسألة االحتجـاز           رحبوإذ ي  

 ،املطول قبل احملاكمة، ويعـرب عـن دعمـه القـوي لبـذل مزيـد مـن اجلهـود بـشأن هـذه املـسألة                        
  الوقت املناسب،جلةًَ فعالة ويفمعاجلة مسألة اكتظاظ السجون معاوبشأن 
، بالتنــسيق مــع اجملتمــع الــدويل، يف إصــالح متــضي قــدما حبكومــة هــاييت أن وإذ يهيــب 

خطــة إصــالح الــشرطة الوطنيــة اهلايتيــة الــيت علــى النحــو املطلــوب يف قطــاع األمــن، وال ســيما 
ــة هــاييت يف   ــة إىل    ،٢٠٠٦أغــسطس / آب٨اعتمــدهتا حكوم ــز اجلهــود الرامي  فــضال عــن تعزي

 ،البالغي األمهيةي القضاء والسجون إصالح نظاَم
 حنـو تعزيـز النظـام القـضائي وفقـا للخطـة       الـيت قُطعـت   بـاخلطوات األوليـة   وإذ يرحـب  

ــة إلصــالح   ــا يف ذلــك حتــديث املؤســسات القــضائية، وحتــسني فــرص     نظــام الوطني ــة، مب العدال
ــة، ومهــا جانبــان حامســان مــن جوانــب إعــادة إعمــار هــاييت    نظــام الوصــول إىل  وحتقيــق العدال
 االستقرار فيها،

بـــا ديـــد ويتطلـــع إىل تنفيـــذه املبكـــر تأه  باعتمـــاد القـــانون االنتخـــايب اجلوإذ يرحـــب 
 بالـدعم املقـدم مـن منظمـة الـدول األمريكيـة السـتكمال        وإذ يرحب أيضالالنتخابات املقبلة،  

هـات   بالسلطات اهلايتية أن تقـوم، بـدعم متواصـل مـن اجل    وإذ يهيب سجل الناخبني يف هاييت،     
 وكـذلك البعثـة ومنظومـة األمـم املتحـدة، بإنـشاء             ،املاحنة والشريكة هلاييت واملنظمات اإلقليميـة     

عليهـا يف دسـتور     الشروط املنـصوص    تفي ب مؤسسات انتخابية دائمة وفعالة، وإجراء انتخابات       
 هاييت وقوانينها،

عاليـة وتـأثري   كثيفة اليد العاملة ذات فعلى ضرورة اإلسراع بتنفيذ مشاريع   وإذ يشدد    
 فرص العمل وتوفري اخلدمات االجتماعية األساسية،يف خلق  وتساعد كبريين

 ومبـسامهات اجملتمـع الـدويل ومنظومـة         ،باجلهود اليت بذلتها السلطات اهلايتيـة     وإذ ينوه    
األمم املتحدة، بدعم من البعثة، لتلبية االحتياجات اإلنسانية وغريها من احتياجـات املتـضررين       

 هـذا الـصدد منـسقة        يف ارث، وإذ يـشدد علـى أمهيـة أن تكـون اإلجـراءات املـستقبلية              من الكـو  
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 وكـذلك داخـل     ،بـني اجلهـات املاحنـة والـشريكة هلـاييت، ومـع حكومـة هـاييت               فيمـا   تنسيقا تاما   
 منظومة األمم املتحدة،

ل، التزامـا طويـل األجـ     بأمهية التزام اجلهات الدولية املاحنة والـشريكة هلـاييت          م  وإذ يسلّ  
 ،على مواصلة تعزيز مستويات املساعدة اليت تقدمهامشجعا إياها 

ما يف جمـال  على ضرورة تعزيـز قـدرات حكومـة هـاييت ومؤسـساهتا، ال سـي        وإذ يؤكد    
 تنسيق التعاون الدويل،

 ،٢٠٠٨أغسطس / آب٢٧ املؤرخ S/2008/586بتقرير األمني العام وإذ يرحب  

ل تشكل هتديدا للسالم واألمن الدوليني يف املنطقـة         أن احلالة يف هاييت ال تزا     وإذ يقرر    
 رغم ما أحرز من تقدم حىت اآلن،

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

اييت، علــى ار يف هــمتديــد واليــة بعثــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقر      يقــرر  - ١ 
) ٢٠٠٦ (١٧٠٢و ) ٢٠٠٥ (١٦٠٨و ) ٢٠٠٤ (١٥٤٢الـــــــوارد يف القـــــــرارات   النحـــــــو

ــىت )٢٠٠٧ (١٧٨٠و ) ٢٠٠٧ (١٧٤٣ و ــشرين األول١٥، حـ ــوبر / تـ ــة  ٢٠٠٩أكتـ ــع نيـ ، مـ
 جتديدها مرة أخرى؛

 ١٧٨٠إعادة تشكيل البعثة، اليت متت وفقا للقـرار         لعملية  عن ارتياحه   يعرب   - ٢ 
ــره ٢٠التوصــية الــيت قــدمها األمــني العــام يف الفقــرة   ، ويؤيــد )٢٠٠٧(  S/2008/586 مــن تقري
لبعثـة إىل أن تـسمح الزيـادة الكـبرية املقـررة يف قـدرات الـشرطة                 اإلبقاء على التشكيل احلـايل ل     ب

 تنـسيق  مـع مراعـاة ضـرورة تعـديل تـشكيل البعثـة وإعـادة           ،الوطنية اهلايتية بإعادة تقييم الوضـع     
زيـادة  مع تغـري الظـروف واألولويـات يف امليـدان، مبـا يف ذلـك احلاجـة إىل                   مبا يتناسب أنشطتها  

 تعزيز تدريب الشرطة الوطنية اهلايتية؛

ــرر  - ٣  ــأل  يقـ ــة تتـ ــل البعثـ ــايل أن تظـ ــه    بالتـ ــغ قوامـ ــسكري يبلـ ــصر عـ ــن عنـ ف مـ
  فردا؛٢ ٠٩١جمموع أفراده يبلغ شرطة للفردا من مجيع الرتب ومن عنصر  ٧ ٠٦٠

حكومة هـاييت وشـعبها لزمـام األمـور ومبـسؤوليتهما األساسـية              مبلكية   يعترف - ٤ 
 بـدور البعثـة يف دعـم جهـود          ويعتـرف يف مجيع اجلوانب املتـصلة بتحقيـق االسـتقرار يف هـاييت،             

 حكومـة هـاييت علـى مواصـلة االسـتفادة الكاملـة مـن الـدعم          ويشجعاحلكومة يف هذا الصدد،     
 ؛ستدامة جناح البعثةاليت ال غىن عنها الالدويل لتعزيز قدراهتا، 
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ــام لل يعــرب  - ٥   مثــل اخلــاص لألمــني العــام، وخباصــة يف جهــوده  معــن دعمــه الت
سـلطته  وثيق مع حكومة هـاييت، ويؤكـد جمـددا          التعاون  ال ب ،تعزيز االستقرار واحلوكمة  املتصلة ب 

 ؛فيما يتعلق بتنسيق وتسيري مجيع أنشطة وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها يف هاييت
 دعوته البعثة إىل أن تدعم العملية السياسية اجلارية يف هـاييت، مـن              يعيد تأكيد  - ٦ 

، بالتعاون مـع    تشجعألمني العام، وأن    لمثل اخلاص   ملل  احلميدة املساعيخالل أمور منها بذل     
ــساعدة        ــوفر امل ــة شــاملني، وأن ت ــى إجــراء حــوار سياســي ومــصاحلة وطني ــة هــاييت، عل حكوم

 يف  قـرر إجراؤهـا   ة الالزمة للعملية االنتخابية املقبلة، وال سيما االنتخابـات امل         اللوجستية واألمني 
 من أجل شغل مقاعـد جملـس الـشيوخ الـيت شـغرت بانتـهاء واليـة                  ٢٠٠٧نوفمرب  /تشرين الثاين 

 ؛٢٠٠٨مايو / أيار٨لس الشيوخ يف ثلث أعضاء جم
 املمثــل عويــشّج  عــن طريــق احلــوار،  بأمهيــة حــل اخلالفــات الــسياسية يــسلّم - ٧ 

احلوار بني حكومة هاييت ومجيع األطراف الـسياسية املعنيـة   هذا اخلاص لألمني العام على تيسري      
من أجل كفالة أن تتمكن املؤسسات الـسياسية املنتخبـة دميقراطيـاً مـن املـضي قـدماً يف أعمـال                     

  يف ورقة االستراتيجية الوطنية للنمو واحلد من الفقر؛املبينةاإلصالح 
 باستمرار املسامهة اليت تقدمها البعثة إىل حكومة هاييت يف اجلهود الـيت        يرحب - ٨ 

 بالبعثـة أن تقـوم، وفقـا        ويهيـب  بناء القدرات املؤسسية على مجيـع املـستويات،          من أجل تبذهلا  
ة القائمــة بــذاهتا، وال ســيما   مؤســسات الدولــ لتعزيــز لواليتــها، بتوســيع نطــاق هــذا الــدعم     

ــورت  خــارج ــران- أو -ب ــوزارات       ب ــة املتخصــصة لل ــوفري اخلــربات الفني ــها ت ــائل من س، بوس
 واملؤسسات الرئيسية؛

 إىل البعثــة أن تواصــل دعمهــا خلطــة إصــالح الــشرطة الوطنيــة اهلايتيــة، يطلــب - ٩ 
 البعثة وحكومة هـاييت علـى مواصـلة         ويشجع لكفالة األمن يف هاييت،      كلما كان ذلك ضروريا   

 ختفيض مستوى العنف واجلرمية؛ بغرض منسقة اختاذ تدابري رادعة 
 إىل حتسني وتعزيز اجلهود املبذولة لتنفيذ خطة إصالح الـشرطة          باحلاجةيسلّم   - ١٠ 

 إىل البعثة أن تستمر، وفقا لواليتـها، يف مـساعدة حكومـة هـاييت علـى                 ويطلبالوطنية اهلايتية،   
عـم عمليـات مراقبـة      ، وال سـيما مـن خـالل د        وإعـادة هيكلتـها    إصالح الشرطة الوطنيـة اهلايتيـة     

أفراد الشرطة وتوجيههم وتدريبهم وفحص سجالهتم، وتعزيز القـدرات املؤسـسية والتنفيذيـة،             
ــشرطة للعمــل كمــدربني        و العمــل يف الوقــت نفــسه علــى توظيــف عــدد كــاف مــن ضــباط ال

نقـل  الراميـة إىل ال وموجهني يف الشرطة الوطنيـة اهلايتيـة، وذلـك متـشيا مـع اسـتراتيجيتها العامـة                 
 إىل  املتعلقة بإرساء القـانون والنظـام     املهام التقليدية   عن  لمسؤوليات اجلغرافية والفنية    تدرجيي ل ال

 نظرائها اهلايتيني وفقا خلطة إصالح الشرطة الوطنية اهلايتية؛
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 الدول األعـضاء، مبـا فيهـا الـدول اجملـاورة ودول املنطقـة، إىل أن تعمـل                   يدعو - ١١ 
البعثــة، علــى التــصدي لالجتــار غــري املــشروع باألشــخاص  مــع حكومــة هــاييت، وبالتنــسيق مــع 

واملخدرات واألسلحة عرب احلدود، وغري ذلك من األنـشطة غـري القانونيـة، وإىل أن تـساهم يف       
 وطنية اهلايتية يف هذه اجملاالت؛تعزيز قدرات الشرطة ال

ذهلا  إىل البعثــة أن تــوفر اخلــربات الفنيــة الالزمــة لــدعم اجلهــود الــيت تبــ يطلــب - ١٢ 
 ويؤكـد احلكومة لألخذ بنهج متكامل يف إدارة احلدود، مع التركيز على بناء قـدرات الدولـة،                

 ضرورة توفري الدعم الدويل املنسق جلهود احلكومة يف هذا اجملال؛
ــ  الوشــيكنــشرال ببيرحــ - ١٣  الــدوريات البحريــة زورقــا مــن زوارق  عــشر ةستل

عـن  مـسؤولياهتم   إجنـاز   للـشرطة الوطنيـة اهلايتيـة يف        التابعة للبعثة لدعم حرس السواحل التابعني       
  وتسيري دوريات على امتدادها؛محاية احلدود الساحلية هلاييت

تـسيري الـدوريات علـى طـول        جهودها يف    باحلاجة إىل أن تواصل البعثة       يسلّم - ١٤ 
الـشرطة  املناطق احلدوديـة البحريـة والربيـة، دعمـا لألنـشطة األمنيـة احلدوديـة الـيت تـضطلع هبـا                      

 البعثة على مواصلة املناقشات اليت جتريها مـع حكومـة هـاييت والـدول               ويشجعالوطنية اهلايتية،   
 احلدود الربية والبحرية هلاييت؛ القائمة على طول خطاراألعضاء من أجل تقييم األ

 جبميــع األطــراف الفاعلــة ويهيــب إىل فريــق األمــم املتحــدة القطــري،  يطلــب - ١٥ 
 بأنـشطة    حكومـة هـاييت بـدعم مـن البعثـة،          هبـا  الـيت تـضطلع      ،منية واإلمنائية  العمليات األ  إكمال

ة تنفيـذ    إىل البعثـة مواصـل     ويطلـب  لظروف معيشة السكان املعنـيني،       رامية إىل التحسني الفعلي   
 املشاريع السريعة األثر؛

ــدين - ١٦  ــا   ي ــة أو مرافقه ــوظفي البعث ــى م ــداء عل ــدم ممارســة  ويطالــب ، أي اعت  بع
تحـدة ومـا يـرتبط هبـا مـن أفـراد            عمال الترهيب أو العنف ضـد مـوظفي األمـم امل          عمل من أ   أي
اإلمنائيــة أو يف لعاملــة يف اجملــاالت اإلنــسانية أو مرافــق، أو ضــد األطــراف الفاعلــة األخــرى ا أو

 جمال حفظ السالم؛
املــسؤولة عــن إصــالح املؤســسات مــن أجــل  بــاخلطوات الــيت اختــذت يرحــب - ١٧ 

 ويـشجع  إىل البعثة مواصلة تقدمي الدعم الالزم يف هذا الـصدد،            ويطلبن،  إرساء سيادة القانو  
ــى االســتفادة    ــة عل ــسلطات اهلايتي ــة  ال ــدعم، وال ســيما يف حتــديث    اســتفادة كامل ــك ال ــن ذل م

، وإنشاء اجمللس األعلى للقـضاء، وإعـادة        العدالةالتشريعات الرئيسية وتنفيذ خطة إصالح نظام       
ــات التــسجيل يف احمل   ــيم عملي ــة تنظ ــدها كم ــة مــسألة  ضــرورة ، ووإدارة القــضايا وتوحي معاجل

 املطول قبل احملاكمة؛االحتجاز 
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ــشجع - ١٨  ــسجون،       ي ــة لل ــإلدارة الوطني ــتراتيجية ل ــة االس ــذ اخلط ــى تنفي ــضا عل  أي
 مــن تقريــر األمــني العــام ٤٢ البعثــة، علــى النحــو املــشار إليــه يف الفقــرة ات تعزيــز قــدرويــدعم

)S/2008/586( إىل البعثــة أن تواصـل إســهامها  عاجلـة اكتظــاظ الـسجون، ويطلـب   ، وال سـيما مل 
ــاملني يف املؤســسات اإلصــال      يف ــدريب للع ــه والت ــوفري التوجي ــدرات  دعــم ت ــز الق حية ويف تعزي

 املؤسسية والتنفيذية؛

ــة مواصــلة يطلــب - ١٩  حلــد مــن العنــف يف  يف االنــهج الــذي تتبعــه  تنفيــذ  إىل البعث
 بينــها دعــم اللجنــة الوطنيــة لنـــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة   اجملتمعــات احملليــة، بوســائل مــن 

ــة، ووضــع ســجل لألســلحة،        ــد العامل ــز جهودهــا علــى املــشاريع الكثيفــة الي اإلدمــاج، وتركي
ومراجعة القوانني السارية فيمـا يتعلـق باسـترياد األسـلحة وحيازهتـا، وإصـالح نظـام التـرخيص                   

 ؛ت احمللية اجملتمعا خفارةحبيازة األسلحة، وتعزيز مبدأ

 والية البعثة يف جمال حقوق اإلنسان، ويدعو سلطات هـاييت           يؤكد من جديد   - ٢٠ 
إىل مواصــلة بــذل اجلهــود لتعزيــز حقــوق اإلنــسان ومحايتــها، ويــدعو البعثــة إىل مواصــلة تــوفري  
التدريب يف جمال حقوق اإلنسان للشرطة الوطنية اهلايتية وغريها مـن املؤسـسات ذات الـصلة،                

  املؤسسات اإلصالحية؛ا فيهامب

 االنتهاكات اجلسيمة املرتكبة ضد األطفال املتضررين من العنـف          يدين بشدة  - ٢١ 
 ويطلـب ، علـى نطـاق واسـع   العتداء اجلنـسي   الفتيات وتعرضهن ل  اغتصاب  فضال عن   املسلح،  

يف إىل البعثة أن تواصل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة والطفل على النحـو الـوارد            
 ؛)٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٥ (١٦١٢و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥قرارات جملس األمن 

 إىل األمني العام مواصلة اختاذ التدابري الالزمة لكفالة امتثال مجيع أفراد            يطلب - ٢٢ 
االسـتغالل واالعتـداء    إزاء  البعثة التام لـسياسة األمـم املتحـدة املتمثلـة يف عـدم التـسامح إطالقـا                  

 البلــدان املــسامهة بقــوات علــى أن تكفــل   وحيــثس علــى علــم بــذلك،  اجلنــسيني وإبقــاء اجمللــ 
 على النحو الواجب؛أعمال ومعاقبة مرتكبيها يف ما يضلع به أفرادها من التحقيق 

ــدعو - ٢٣  ــري    يـ ــدة القطـ ــم املتحـ ــق األمـ ــة وفريـ ــادة  البعثـ ــسيق  إىل زيـ ــز التنـ تعزيـ
 علـى كفالـة قـدر       ،كاء الـدوليني  والشراملساعدة، بالتنسيق مع حكومة هاييت      إىل  وبينهما،   فيما

أكرب من الكفاءة يف تنفيذ ورقة االستراتيجية الوطنية لتحقيق النمو واحلد من الفقـر، مـن أجـل                  
 خطـة التـدعيم الـيت وضـعها         الذي أقرت حتقيق التقدم يف جمال التنمية االجتماعية واالقتصادية،        

، امللحـة معاجلـة املـشاكل اإلمنائيـة    و، األمني العام بأمهيته األساسـية لتحقيـق االسـتقرار يف هـاييت           
 لك النامجة عن األعاصري األخرية؛وال سيما ت
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ورقـة   للجهات املاحنة لتقـدمي الـدعم ل       عقد مؤمتر رفيع املستوى   بضرورة   يسلّم - ٢٤ 
 بـاجملتمع الـدويل،      يف هـذا الـصدد     ويهيـب االستراتيجية الوطنية لتحقيق النمو واحلد من الفقـر،         

ملاحنة وشـركاء هـاييت واملؤسـسات املتعـددة األطـراف، القيـام بالتعـاون مـع                 وخصوصا البلدان ا  
يقـوم علـى    فعال لتنسيق املساعدات املقدمـة،      قيادهتا، بوضع وتنفيذ نظام     وب يف هاييت السلطات  

 علـى االحتياجـات الفوريـة يف املـدى القـصري، وكـذلك علـى                ويركّزأساس املسؤولية املتبادلة،    
 اجلهــات أيــضا ويــشجعني املتوســط والطويــل، يادة اإلعمــار، يف املــداالحتياجــات يف جمــال إعــ

مـسامهة منـهم يف حتقيـق    كاملاحنة وشركاء هاييت على اإلسراع يف دفع األموال اليت تعهـدوا هبـا         
 نمية وإرساء االستقرار يف هاييت؛الت

  بالتقدم الذي أحرزته البعثـة يف اسـتراتيجية االتـصال والتوعيـة العامـة،           يرحب - ٢٥ 
  إليها مواصلة تلك األنشطة؛ويطلب

 معايري ومؤشرات لقياس    ة األمني العام لوضع مخس    أجنزه بالعمل الذي    يرحب - ٢٦ 
 إىل األمـني العـام أن يواصـل اسـتكمال           ويطلـب التقدم احملرز حنـو توطيـد االسـتقرار يف هـاييت،            

ومـع مراعـاة   خطة التدعيم على أسـاس املخطـط املقـدم، وذلـك بالتـشاور مـع حكومـة هـاييت،                   
أن يبلـغ اجمللـس     ورقة االستراتيجية الوطنية لتحقيق النمو واحلد من الفقـر، حـسب االقتـضاء، و             

 بذلك يف تقاريره؛

 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجمللس تقريرا عن تنفيذ واليـة البعثـة كـل                 يطلب - ٢٧ 
 ل؛ على األق يوما٤٥وذلك قبل تاريخ انتهاء والية البعثة بـ ستة أشهر، 

إىل األمــني العــام أن يــدرج يف تقــاريره تقييمــا شــامال لألخطــار   أيــضا يطلــب - ٢٨ 
البعثــة وتــشكيلها، والتنــسيق  اســتعراض أنــشطة آخــذا يف االعتبــارالــيت هتــدد األمــن يف هــاييت،  

منائية، وضـرورة القـضاء علـى       وبني فريق األمم املتحدة القطري وسائر اجلهات الفاعلة اإل         بينها
ــرح، حــسب االقتــض   وحتقالفقــر  ــة املــستدامة يف هــاييت، وأن يقت ــارات إلعــادة  يــق التنمي اء، خي

 تشكيل البعثة؛

 . إبقاء املسألة قيد نظرهيقرر - ٢٩ 
 
 
 
 


