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  بيان من رئيس جملس األمن    
ــن      ــس األم ــسة جمل ــودة يف ٦١٠١يف جل ــسان٦، املعق ــل / ني ــيس ٢٠٠٩أبري ، أدىل رئ

املــسألة ”جملــس األمــن باســم اجمللــس بالبيــان التــايل فيمــا يتعلــق بنظــر اجمللــس يف البنــد املعنــون   
  :“املتعلقة هباييت

حلامســة األمهيــة يرحــب جملــس األمــن بالتقــدم احملــرز حــىت اآلن يف اجملــاالت ا ”    
لتوطيد االستقرار يف هاييت، وهي احلوار السياسي؛ وبسط سلطة الدولـة، مبـا يف ذلـك                

  .ضبط احلدود؛ وتعزيز األمن؛ وسيادة القانون وحقوق اإلنسان
ويالحـــظ اجمللـــس بقلـــق التحـــديات القائمـــة يف جمـــال التنميـــة االجتماعيـــة   ”    

ت املعيــشية للغالبيــة العظمــى مــن    واالقتــصادية، إذ مثــة تــدهور ملحــوظ يف املــستويا    
ويكـــرر اجمللـــس تأكيـــد احلاجـــة إىل إقـــران األمـــن بالتنميـــة االجتماعيـــة        . اهلـــايتيني

ويف هــذا الــصدد، يهيــب  . واالقتــصادية كوســيلة لتحقيــق االســتقرار الــدائم يف هــاييت  
اجمللس ببعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هـاييت وفريـق األمـم املتحـدة القطـري                 
أن يوثقا تنسيقهما مع حكومة هاييت والـشركاء الـدوليني واإلقليمـيني، وأن يراعيـا أن                

  .حكومة وشعب هاييت مها مالكا زمام األمر واملسؤوالن يف املقام األول
ملــؤمتر املــاحنني الرفيــع املــستوى املعــين هبــاييت ويــدرك اجمللــس األمهيــة احلامســة ”    

ــدان     ــة للبلـ ــصرف التنميـ ــضيفه مـ ــذي سيستـ ــمة يف   الـ ــنطن العاصـ ــة يف واشـ األمريكيـ
ــسان ١٤ ــل/ني ــاحنون      . أبري ــه امل ــذي يقدم ــيم املتواصــل ال ــدعم الق ويرحــب اجمللــس بال

وحيــثهم علــى إتاحــة املــساعدة الفنيــة واملاليــة اإلضــافية الالزمــة حلكومــة هــاييت لتلبيــة     
ري مـع  احتياجات البلد العاجلة يف جماالت املـساعدة اإلنـسانية واإلنعـاش املبكـر والـتعم             

  .إرساء دعائم التنمية االقتصادية واالجتماعية املستدامة
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وحيث اجمللس مؤسسات هاييت على أن تكثف جهودهـا لتلبيـة االحتياجـات           ”    
األساسية للسكان اهلايتيني، وأن تعمل سويا من أجل تعزيز احلـوار، وسـيادة القـانون،               

  .واحلكم الرشيد
ن تكون االنتخابات القادمـة لتجديـد       ويعيد جملس األمن تأكيد احلاجة إىل أ      ”    

ــدعو اجمللــس مجيــع الفــاعلني   . ثلــث أعــضاء جملــس الــشيوخ شــاملة وحــرة ونزيهــة    وي
  .السياسيني يف هاييت إىل كفالة إجراء االنتخابات يف جو يسوده السالم

ويكــرر جملــس األمــن تأكيــد دعمــه القــوي للبعثــة وللممثــل اخلــاص لألمــني  ”    
ود لتحسني االستقرار واحلكم يف هـاييت، ويـشدد يف الوقـت            العام فيما يبذالنه من جه    

ذاتــه علــى ضــرورة أن تواصــل البعثــة التكيــف مــع الظــروف املــتغرية يف عــني املكــان،    
ويعرب عن تقديره جلميع الدول األعضاء اليت تدعم عملية حتقيق االستقرار، وخباصـة             

  .“البلدان املسامهة بقوات وبأفراد شرطة
  


