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 )٢٠٠٧ (١٧٤٣القرار   
 

ــسته        ـــي جل ـــن فــ ـــس األمــ ـــذه جملـ ـــذي اختـ ــودة يف ٥٦٣١ال /  شــباط١٥ املعق
 ٢٠٠٧فرباير 

 
 ،إن جملس األمن 

 ١٧٠٢قـــراراته الــسـابقة بــشـأن هــــاييت، وخــصـوصا قراراتــه      إذ يؤكـــد مــن جـــديد    
، )٢٠٠٤ (١٥٤٢و  ) ٢٠٠٤ (١٥٧٦و  ) ٢٠٠٥ (١٦٠٨و  ) ٢٠٠٦ (١٦٥٨و  ) ٢٠٠٦(

 بيانات رئيسه ذات الصلة، وكذلك 

 تها اإلقليميـة  القوي بسيادة هاييت واستقالهلا وسالم      التزامه يؤكد من جديد أيضا   إذ  و 
 ووحدهتا،

إجـراء  بوسـائل منـها     بالتقدم الـذي أحـرز يف العمليـة الـسياسية يف هـاييت،               وإذ يرحب  
ــة يف عــام    ــة واحمللي ــة والبلدي ــداءه إىل حكومــة  ، و بنجــاح٢٠٠٦االنتخابــات الوطني إذ يكــرر ن

هاييت ومجيع اهلايتيني ملواصلة احلوار السياسي واملـصاحلة الوطنيـة الـشاملني بغيـة توطيـد احلكـم           
 الدميقراطي،

 بالطــابع املتــرابط للتحــديات الــيت تواجــه هــاييت، وإذ يؤكــد مــن جديــد أن وإذ يــسلم  
ؤســسي، واملــصاحلة الوطنيــة،  ســيادة القــانون واإلصــالح امل  و، األمــن يف جمــالالتقــدم املــستدام

 واجملتمـع   ايتيـة ، وإذ يرحـب بـاجلهود املتواصـلة الـيت تبـذهلا احلكومـة اهل              أمور متداعمـة  والتنمية،  
 الدويل للتصدي هلذه التحديات، 

بأن احترام حقوق اإلنسان واإلجراءات القانونية الواجبـة، ومعاجلـة مـسألة            وإذ يسلم    
 والكفاءة والشفافية، هي من األمـور احليويـة لكفالـة األمـن             باملصداقيةاملتسم  اإلجرام، واحلكم   

 يف هاييت، 



S/RES/1743 (2007)

 

2 07-24090 
 

لبعثة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف هـاييت، وهـي جهـة                عرب عن تقديره    وإذ ي  
ــسية يف   ــة رئي ــق  فاعل ــة حتقي ــتقرار عملي ــة االس ــد، اجلاري ــساعدة إىل  تهاواصــلمليف البل ــدمي امل  تق

 وإذ يرحب بالتعاون الوثيق الـذي نـشأ يف هـذا            ة آمنة مستقرة،   بيئ يئةكفالة هت يف  حكومة هاييت   
 الصدد،

على دور املنظمـات اإلقليميـة يف عمليـة حتقيـق االسـتقرار والـتعمري اجلاريـة          يؤكد  وإذ   
 البعثة إىل مواصلة عملها عن كثب مع منظمة الـدول األمريكيـة واجلماعـة               وإذ يدعو يف هاييت   
 الكاريبية،

اعتماد جمموعة متنوعة من التدابري لتحقيـق نـزع سـالح أفـراد      على ضرورة وإذ يؤكد  
 حكومة هاييت علـى التنـسيق       وإذ يشجع العصابات وتسرحيهم وإعادة إدماجهم بصورة فعالة،       

 مع اجملتمع الدويل، بغية تسريع اجلهود املبذولة يف هذا الصدد،

علـى الـزخم احملـرك     حكومة هاييت إىل احلفاظ، بالتنسيق مع اجملتمع الدويل،      وإذ يدعو  
الوطنية اهلايتية، فضال عـن اجلهـود       الشرطة  لعملية إصالح قطاع األمن، والسيما خطة إصالح        

منها معاجلـة مـسألة امتـداد فتـرات         بوسائل  لسجون،  اأنظمة   و الرامية إىل إصالح جهاز القضاء    
 قاب،  لإلفالت من العحدوضع من خالل واالحتجاز بانتظار احملاكمة، واكتظاظ السجون، 

 قيـام الـسلطات اهلايتيـة، بـدعم مـن اجلهـات املاحنـة واملنظمـات اإلقليميـة،                   يشجعوإذ   
 بإنشاء مؤسسات انتخابية دائمة وفعالة؛

وضـع اسـتراتيجية    حكومة هاييت على القيام، بالتنـسيق مـع اجملتمـع الـدويل، ب     وإذ حيث  
 رك؛  تشمل ضم مجيع املوارد والتخطيط املشتعدلموحدة إلصالح قطاع ال

فعالـة وملموسـة بقـدر كـبري، تكـون          اإلسراع بتنفيذ مشاريع    على ضرورة   شدد  وإذ ي  
 وتـوفري اخلـدمات االجتماعيـة       إنشاء فرص العمـل     على تساعدليد العاملة، و  كثيفة االستخدام ل  

  األثر يف مرحلة ما بعد االنتخابات،ةشاريع السريعاملأمهية وإذ يؤكد على  ،األساسية

ل اجلــدير بالثنــاء الــذي قامــت بــه الــسلطات اهلايتيــة والبعثــة لتلبيــة    بالعمــوإذ يعتــرف 
 يف  نـسقة يف هـذا الـصدد      باألعمـال امل  احتياجات السكان املتضررين من الكوارث، وإذ يرحب        

 املستقبل،

حييـي مـن    وإذ  م،  لبلـداهن امتنانه للقوات وأفراد الشرطة التابعني للبعثـة و       عن  ذ يعرب   وإ 
 تلوا أثناء أدائهم لواجبهم،أصيبوا ويشيد بذكرى من ق
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عـــن حتقيـــق  الرئيـــسية أن شـــعب هـــاييت وحكومتـــه يـــتحمالن املـــسؤولية ؤكـــدوإذ ي 
 يف البلـد، وإذ يقـر        القانون واستتباب النظام   سيادةاالستقرار والتنمية االجتماعية واالقتصادية و    

 بالتزام حكومة هاييت إزاء شعبها وإزاء الشركاء الدوليني،

ــة يف هــاييت  أن احلإذ يقــرر و  ــزال ال ــن الــدوليني    ال ت ــدا للــسالم واألم  يف تــشكل هتدي
 ،املنطقة، 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 ١اجلزء 

تحدة لتحقيق االستقرار يف هـاييت، علـى النحـو      متديد والية بعثة األمم امل    يقرر   - ١ 
ــوارد  ــرارالــــ ــىت )٢٠٠٦ (١٧٠٢ و )٢٠٠٥ (١٦٠٨ و) ٢٠٠٤ (١٥٤٢ات يف القــــ ، حــــ

 ، مع اعتزام جتديدها لفترات أخرى؛٢٠٠٧ أكتوبر/تشرين األول ١٥

/  كــــانون األول١٩املــــؤرخ  S/2006/1003 بتقريــــر األمــــني العــــاميرحــــب  - ٢ 
 ؛ فيهالتوصيات الواردةب حييط علما، و٢٠٠٦ ديسمرب

، وخصوصا ملا يبذلـه مـن     اص لألمني العام  اخلممثل   عن كامل تأييده لل    يعرب - ٣ 
ــد ســلطته          ــد تأكي ــاييت، ويعي ــة ه ــع حكوم ــق م ــاون وثي ــين يف تع ــود لتحــسني الوضــع األم جه

 ؛ يف هاييت وصناديقها وبراجمهااألمم املتحدةوكاالت تسيري مجيع أنشطة يتعلق بتنسيق و فيما

 مبلكية حكومة هاييت جلميع جوانب حتقيق االسـتقرار واحلكـم الرشـيد يف           يقر - ٤ 
 بدور البعثة يف دعم جهود احلكومة يف هـذا الـصدد،   ويقرالبلد ومسؤوليتها الرئيسية عن ذلك      

 ويشجع حكومة هاييت على مواصلة االستفادة الكاملة من الدعم الدويل لتعزيز قدراهتا؛

ىل البعثة ألن تدعم العمليـة الدسـتورية والـسياسية اجلاريـة       دعوته إ  يعيد تأكيد  - ٥ 
احلميــدة، وألن تقــوم، بالتعــاون مــع حكومــة مــساعيها يف هــاييت، مــن خــالل أمــور منــها بــذل 

 هاييت، بتعزيز إجراء حوار سياسي ومصاحلة وطنية شاملني؛

ــدرات     يرحـــب - ٦  ــاء القـ ــال بنـ ــة يف جمـ ــدمها البعثـ ــيت تقـ ــسامهة الـ ــتمرار املـ  باسـ
 بالبعثــة أن تقــوم، وفقــا لواليتــها، بتوســيع نطــاق ويهيــبملؤســسات علــى مجيــع املــستويات، وا

ــورت       ــة، وال ســيما خــارج ب ــدعيم مؤســسات الدول ــه لت ــذي تقدم ــدعم ال ــرانس، - أو -ال  ب
 منها توفري الدراية الفنية املتخصصة للوزارات الرئيسية؛بوسائل 
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ارعة دعمـا للـشرطة الوطنيـة اهلايتيـة          إىل البعثة أن تواصل عملياهتا املتس      يطلب - ٧ 
يف تــصديها للعــصابات املــسلحة، وذلــك بالقــدر الــذي تــستدعيه عمليــة إعــادة إحــالل األمــن،  

بينـهما   برانس، ويشجع البعثة وحكومة هاييت علـى التنـسيق فيمـا             - أو   -سيما يف بورت     وال
 الختاذ تدابري رادعة بغرض ختفيض مستوى العنف؛

ىل فريق األمم املتحـدة القطـري، ويهيـب بـاألطراف الفاعلـة يف               إ أيضا يطلب - ٨ 
اجملالني اإلنساين واإلمنائي، تعزيز العمليات األمنية اليت تقوم هبا حكومة هاييت بـدعم مـن البعثـة                

 رامية إىل التحسني الفعال لظروف معيشة السكان املعنيني؛بأنشطة 

 ريعة األثر؛ إىل البعثة مواصلة تنفيذ املشاريع السيطلب - ٩ 

 إىل البعثـــة، يف هـــذا الـــصدد، أن تعجـــل جبهودهـــا إلعـــادة ختـــصيص يطلـــب - ١٠ 
مواردها املوضوعة لنـزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج إىل برنامج شامل ملكافحـة العنـف              

، وذلــك يف )٢٠٠٦ (١٧٠٢يف اجملتمعــات احملليــة علــى النحــو الــذي قــرره اجمللــس يف القــرار    
 كومة هاييت وغريها من األطراف الفاعلة املعنية؛تنسيق وثيق مع ح

بعدم  ويطالبأي اعتداء على موظفي البعثة       ويدين بأقوى العبارات  يشجب   - ١١ 
مـوظفي األمـم املتحـدة واألفـراد املـرتبطني          ممارسة أي عمل من أعمال الترهيب أو العنف ضد          

يف أو   ةاإلمنائيـ أو   ة اإلنـساني  تاالاجملـ هبا وغري ذلك من املنظمات الدولية واإلنـسانية العاملـة يف            
 جمال حفظ السالم؛

 والية البعثة فيما يتعلق بتوفري الدعم التـشغيلي خلفـر الـسواحل يف              يعيد تأكيد  ‐ ١٢ 
لتـصدي  لهاييت، ويدعو الدول األعـضاء إىل التعـاون مـع حكومـة هـاييت، بالتنـسيق مـع البعثـة،            

 غري القانونية؛لسائر األنشطة  احلدود ولالجتار غري املشروع باملخدرات واألسلحة عرب

 إىل ويطلـب  بالتقدم يف تنفيذ خطـة إصـالح الـشرطة الوطنيـة اهلايتيـة،        يرحب - ١٣ 
حكومـة هـاييت يف إصـالح وإعـادة تـشكيل الـشرطة             مـساعدة   البعثة أن تواصل، وفقا لواليتها،      

توجيـه والتـدريب والفـرز      منـها زيـادة الـزخم احملـرك لعمليـة الرصـد وال            بوسائل  الوطنية اهلايتية،   
 املتعلقة جبميع أفراد الشرطة، وتعزيز القدرات املؤسسية؛

 إىل البعثة توفري الدعم الالزم للسلطات اهلايتيـة فيمـا تبذلـه مـن جهـود                 يطلب - ١٤ 
لعدالـة والـسجون، بـشكل متـسق متامـا مـع خطـة إصـالح                اإلصالح العناصر الرئيسية لقطاعي     

) ٢٠٠٤ (١٥٤٢عادة تشكيلها، مبا يتفق مع واليتها مبوجب القـرار          الشرطة الوطنية اهلايتية وإ   
 حكومة هاييت على االسـتفادة الكاملـة        وحيث،  )٢٠٠٦ (١٧٠٢تقرر كذلك يف القرار      وكما

 من ذلك الدعم؛
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سلطات هـاييت    والية البعثة يف جمال حقوق اإلنسان، ويدعو      يؤكد من جديد     - ١٥ 
 اإلنسان ومحايتها؛إىل مواصلة بذل اجلهود لتعزيز حقوق 

 بــسياسة البعثــة املتمثلــة يف تعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنــسان للمــرأة ويف يرحــب - ١٦ 
، باعتبارهـا مـسألة   ١٣٢٥مراعاة االعتبارات اجلنسانية على النحو الوارد يف قرار جملس األمـن      

 واليتها، وأن تبقي اجمللس على علم بذلك؛مجيع جوانب مندرجة يف 

نتهاكات اجلسيمة املرتكبة ضد األطفال املتضررين من العنـف          اال بشدة يدين - ١٧ 
املسلح، فضال عن عمليات االغتصاب وأشـكال االعتـداء اجلنـسي األخـرى الواسـعة االنتـشار                 

 .اليت تستهدف البنات

 علــى أمهيــة اســتمرار تقــدمي املــساعدة للمعاونــة يف تلبيــة االحتياجــات    يؤكــد - ١٨ 
ك الصدد حييط علما مع التقدير بالبالغ املـشترك الـصادر عـن             األساسية لسكان هاييت، ويف ذل    

ــدويل   ــؤمتر ال ــد، بإســبانيا، يف       امل ــد يف مدري ــاييت الــذي عق ــة هل ــة االقتــصادية واالجتماعي للتنمي
  املاحنة على التعجيل بتقـدمي تربعاهتـا املعلنـة         اجلهات، ويشجع   ٢٠٠٦نوفمرب  /تشرين الثاين  ٣٠

 االستقرار يف هاييت؛مسامهة منها يف حتقيق التنمية و

إىل مواصلة بذل اجلهود من أجل زيـادة التنـسيق مـع فريـق األمـم      البعثة  يدعو   - ١٩ 
 يف هـاييت مـن أجـل كفالـة زيـادة كفـاءة       فاعلـة املتحدة القطري ومـع شـىت األطـراف اإلمنائيـة ال        
 اجلهود اإلمنائية ومعاجلة املشاكل اإلمنائية العاجلة؛

تحدة واجملتمـع الـدويل، وخـصوصا البلـدان املاحنـة، إىل             منظومة األمم امل   يدعو - ٢٠ 
أن تقوم، بالتعاون مع السلطات اهلايتيـة، باسـتحداث ودعـم نظـام جمـدد لتنـسيق تقـدمي املعونـة                     

 يركز على االحتياجات الفورية وكذلك على التعمري واحلد من الفقر على املدى الطويل؛

جية اسـتباقية لالتـصاالت والعالقــات    مواصـلة اتبـاع اسـتراتي    إىل البعثـة يطلـب  - ٢١ 
 العامة من أجل حتسني فهم اجلماهري لوالية البعثة ودورها يف هاييت؛ 

إىل األمني العام مواصلة اختاذ التدابري الالزمة لكفالة االمتثال التـام مـن   يطلب   - ٢٢ 
ــا يف      ــة يف عــدم التــسامح إطالق ــة لــسياسة األمــم املتحــدة املتمثل  حــاالت قبــل مجيــع أفــراد البعث

االستغالل واالعتداء اجلنسيني وإبقاء اجمللس على علم بـذلك، وحيـث البلـدان املـسامهة بقـوات              
علــى أن تقــوم علــى النحــو املناســب بــالتحقيق يف األعمــال الــيت ألفرادهــا ضــلٌع فيهــا ومبعاقبــة    

 مرتكبيها؛
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البعثـة كـل     إىل األمني العام أن يقدم تقريرا إىل اجمللس عن تنفيذ واليـة              يطلب - ٢٣ 
 يوما قبل تاريخ انتهاء واليتها، وأن يضمن تقريره تقييمـا           ٤٥ستة أشهر ولكن يف موعد غايته       

توصــيات حمــددة عــن وشــامال للمخــاطر األمنيــة والتحــديات واألولويــات الــيت تواجــه هــاييت،   
قيـق  كيفية التعجيل بعملية بناء السالم، وبناء القدرات املؤسسية يف قطاعي األمن والعـدل، وحت       

 نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج يف هاييت؛

 . إبقاء املسألة قيد نظرهيقرر - ٢٤ 

 


