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  )٢٠٠٩ (١٨٩٢القرار     
  

ـــال     ـــذي اختـ ــن ف ـ ـــذه جملــس األم ــسة ـ ــودة ف٦٢٠٠ي اجلل ـــ املعق ــشرين األول١٣ي ـ  / ت
  ٢٠٠٩أكتوبر 

    
  إن جملس األمن،  
 )٢٠٠٨ (١٨٤٠ قراراته السابقة بشأن هاييت، وال سيما القـرارات          إذ يؤكد من جديد     

 ١٦٠٨  و )٢٠٠٦ (١٦٥٨  و )٢٠٠٦ (١٧٠٢    و )٢٠٠٧ (١٧٤٣   و )٢٠٠٧ (١٧٨٠ و
  ،)٢٠٠٤ (١٥٤٢  و)٢٠٠٤ (١٥٧٦  و)٢٠٠٥(

ــد     ــن جدي ــاييت واســتقالهلا وســالمة أراضــيها      وإذ يؤكــد م ــسيادة ه ــوي ب ــه الق  التزام
 ويرحب بالتقدم احملـرز حـىت اآلن يف اجملـاالت احلامسـة بالنـسبة لتوطيـد االسـتقرار يف          ووحدهتا،

تها يف حتقيـق االسـتقرار الـسياسي         دعمـه حلكومـة هـاييت ويرحـب مبـسامه          هاييت، ويؤكد جمـددا   
  هباييت وتوطيد الدميقراطية فيها،

ــز احلوكمــة، مبــا يف ذلــك     وإذ يرحــب    ــرة األخــرية صــوب تعزي بالتقــدم احملــرز يف الفت
انتخاب أعضاء جملس الشيوخ اجلدد بدعم من بعثة األمم املتحدة لتحقيـق االسـتقرار يف هـاييت            

وإذ يــشدد علــى ، عتمــاد اإلصــالح الدســتوريوغريهــا مــن اجلهــات ذات املــصلحة، وصــوب ا
ــاء  ــة إرسـ ــةأمهيـ ــام للحوكمـ ــاءة والـــشفافية ي نظـ ،  وخيـــضع للمـــساءلةتـــسم باملـــصداقية والكفـ

 ويؤكـد احلاجـة إىل مواصـلة        يشجع حكومة هاييت على مواصلة تعزيـز مؤسـسات الدولـة،           إذو
  التابعة هلا،ييت ومؤسسات الدولة اجلهود الدولية الرامية إىل تعزيز قدرات حكومة ها

 علـــى تعزيـــز احلـــوار  عنيـــة املســـائر األطـــراف اهلايتيـــة حكومـــة هـــاييت ووإذ يـــشجع   
واإلرادة الدميقراطي وإجياد أوسـع وأمشـل توافـق ممكـن لـآلراء، وإذ يـسلّم بـأن الـدور القيـادي                      

 مـة وك اهلايتيـة املعنيـة، ضـروريان لتعزيـز احل    طراف األمن بنيللحكومة اهلايتية،  السياسية الثابتة   
  والقدرات الوطنية الالزمة ملعاجلة املسائل ذات األولوية القصوى يف برناجمها الوطين،
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احلاجــة إىل بــذل املزيــد مــن اجلهــود يف ســبيل دعــم مــشاركة املــرأة يف         وإذ يؤكــد   
  ,السياسية العملية

ــد    ــاييت     وإذ يؤكـ ــتقرار هـ ــق اسـ ــة لتحقيـ ــة اجلاريـ ــة يف العمليـ ــات اإلقليميـ دور املنظمـ
ويهيب بالبعثة مواصـلة التعـاون عـن كثـب مـع منظمـة الـدول األمريكيـة واجلماعـة                    وتعمريها،  
 املعـين هبـاييت     ٩×٢البيان املشترك الذي أصدره الفريق االستـشاري        ب وإذ حييط علما  الكاريبية،  

  ،٢٠٠٩سبتمرب /أيلول ٢٨يف 
جه التقـدم    بالطبيعة املترابطة للتحديات املاثلة يف هاييت، ويؤكد جمددا أن أو          وإذ يسلّم   

املطرد يف جماالت األمن وسيادة القانون واإلصالح املؤسسي واملـصاحلة الوطنيـة والتنميـة يعـزز           
يرحب باجلهود املتواصلة اليت تبذهلا حكومة هاييت واجملتمع الـدويل ملواجهـة            إذ  بعضها بعضا، و  
  هذه التحديات،

يــة واالقتــصادية   علــى ضــرورة اقتــران األمــن بالتنميــة االجتماع    وإذ يكــرر التأكيــد    
  ،)S/PRST/2009/4(كوسيلة لتحقيق االستقرار الدائم يف هاييت 

 بأن احترام حقوق اإلنـسان ومراعـاة األصـول القانونيـة الواجبـة والتـصدي                وإذ يسلّم   
ملسألة اإلجرام ووضع حد لإلفالت من العقـاب أمـور أساسـية لكفالـة سـيادة القـانون واألمـن                    

  هاييت، يف
ة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت ملواصلتها تقـدمي املـساعدة             على بعث  وإذ يثين   

إىل حكومة هاييت من أجل كفالة بيئة آمنة مستقرة، ويعرب عن امتنانـه ألفـراد البعثـة ولبلـداهنم       
  وحييي من أُصيبوا ويشيد بذكرى من قتلوا أثناء أدائهم لواجبهم،

 يف السنة املاضـية، وإن كـان يالحـظ          بتحقيق بعض التحسن يف الوضع األمين     وإذ يقر     
  أنه ما زال هشا،

بالــدعم املتواصــل الــذي تقدمــه منظمــة الــدول األمريكيــة يف ســبيل حتــديث    وإذ يقــر   
ســجل النــاخبني يف هــاييت، ويــدعو الــسلطات اهلايتيــة إىل أن تقــوم، بــدعم مــستمر مــن البعثــة     

ات إجراء انتخابـات تفـي باملقتـضي      واجملتمع الدويل إلقامـة مؤسـسات انتخابيـة دائمـة وفعالـة، بـ             
  الدستورية والقانونية هلاييت،

 حبكومــة هــاييت أن متــضي قــدما، بالتنــسيق مــع اجملتمــع الــدويل، يف إصــالح وإذ يهيــب  
قطــاع األمــن، وال ســيما علــى النحــو املطلــوب يف خطــة إصــالح الــشرطة الوطنيــة اهلايتيــة الــيت 

  اعتمدهتا حكومة هاييت، 
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 اإلســـراع يف اخلطـــوات املتخـــذة لتعزيـــز النظـــام القـــضائي علـــى ضـــرورةوإذ يـــشدد   
للخطة الوطنيـة إلصـالح القـضاء، مبـا يف ذلـك حتـديث املؤسـسة القـضائية وحتـسني سـبل                       وفقا
  صول على خدمات القضاء،احل

التوصيات األولية الـصادرة عـن اللجنـة االستـشارية املعنيـة مبـسألة االحتجـاز                 وإذ يؤيد   
  إذ يشدد على ضرورة معاجلة وضع غالبية السجناء اهلايتيني، املطول قبل احملاكمة، و

 بالدمار الذي حلق بشعب هاييت خالل مواسم األعاصـري الـسابقة، وإذ يقـر              وإذ يسلّم   
بالتحديات اليت جتابه حكومـة هـاييت يف مـا يتعلـق بتلبيـة االحتياجـات اإلنـسانية واالحتياجـات                    

ذهلا السلطات اهلايتيـة ومبـسامهة اجملتمـع الـدويل يف          األخرى لشعبها، وإذ يرحب باجلهود اليت تب      
هذا الصدد، وإذ يشدد على أمهية األعمـال الـيت سيـضطلع هبـا مـستقبال يف هـذا الـشأن، والـيت                       

 ، بالتعـاون مـع حكومـة        اجلهـات املاحنـة والـشريكة هلـاييت       يتعني تنسيقها تنسيقا تاما يف ما بـني         
  ،كذلك داخل منظومة األمم املتحدة و،هاييت

بــأن اآلثــار االقتــصادية اخلارجيــة، مثــل أزمــات األغذيــة والوقــود واألزمــة   م وإذ يــسلّ  
يـــق االســـتقرار يف هـــاييت املاليـــة واالقتـــصادية، مـــا انفكـــت هتـــدد بـــشكل ملمـــوس عمليـــة حتق

  عام، بوجه
كلينتــون . بتعــيني رئــيس الواليــات املتحــدة األمريكيــة الــسابق، وليــام ج وإذ يرحــب   
  م املتحدة إىل هاييت،ا خاصا لألممبعوث

على ضرورة اإلسراع بتنفيذ مشاريع كثيفة اليد العاملة ذات فعاليـة وتـأثري     وإذ يشدد     
ومـن شـأهنا أن     (كبريين، تساعد يف خلق فرص العمل وتـوفري اخلـدمات االجتماعيـة األساسـية               

  ،)تزيد من دعم السكان اهلايتيني للبعثة
ة املاحنة والـشريكة هلـاييت التزامـا طويـل األجـل،            بأمهية التزام اجلهات الدولي   وإذ يسلّم     

يتفــق مــع  ، علــى حنــو منــسق ومبــا مــشجعا إياهــا علــى مواصــلة تعزيــز املــساعدة الــيت تقــدمها   
  األولويات الوطنية اهلايتية،

ضرورة أن تعمل احلكومـة والربملـان سـوية مـن أجـل هتيئـة البيئـة التـشريعية                   وإذ يؤكد     
ــد ال   ــة لتولي ــة الالزم ــرص الع   والتنظيمي ــصادي وإجيــاد ف ــشاط االقت ــو    ن ــشجيع النم ــل هبــدف ت م

  من الفقر، واحلد
  ،٢٠٠٩سبتمرب /  أيلول١ املؤرخ S/2009/439بتقرير األمني العام وإذ يرحب   
ــا    ــيط علمـ ــاي    وإذ حيـ ــصص هلـ ــشاري املخـ ــق االستـ ــر الفريـ ــس  يتبتقريـ ــابع للمجلـ  التـ

 ،)E/2009/105(االقتصادي واالجتماعي 
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ليت يبذهلا األمني العام من أجل إبقاء عمليات حفظ الـسالم قيـد             باجلهود ا وإذ يرحب     
 االستعراض، مبا فيها بعثة األمم املتحدة لتحقيق االسـتقرار يف هـاييت، وإذ يـشدد علـى ضـرورة                  

بالتــشارك مــع باتبــاع هنــج اســتراتيجي يف عمليــات النــشر اخلاصــة حبفــظ الــسالم    اجمللــس قيــام
ــأفراد ا  لــشرطة وســائر اجلهــات ذات املــصلحة، مبــا يتــسق والبيــان   البلــدان املــسامهة بقــوات وب

 بـشأن عمليـات األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم       ٢٠٠٩أغـسطس  / آب ٥الصادر عـن رئيـسه يف       
)S/PRST/2009/24(،  

ــشري   ــؤرخني   وإذ يـ ــسه املـ ــاين رئيـ ــوز٢٢ إىل بيـ ــه / متـ ) PRST/2009/23 (٢٠٠٩يوليـ
ورة التماســك والتكامــل بــني اللــذين أكــدا ضــر) PRST/2009/24 (٢٠٠٩أغــسطس /آب ٥ و

صــنع الــسالم وحفــظ الــسالم وبنــاء الــسالم والتنميــة مــن أجــل حتقيــق اســتجابة فعالــة حلــاالت  
بعـد انتـهاء الـرتاع، وإذ يـشدد علـى احلاجـة إىل أن تتـضمن تقـارير األمـني العـام إشـارة إىل                           ما

علق بـالثغرات الرئيـسية   سيما فيما يت  التقدم احملرز صوب تنسيق هنج األمم املتحدة يف هاييت وال         
  اليت تعيق حتقيق أهداف بناء السالم،

ــدوليني يف     وإذ يقــرر    ــسالم واألمــن ال ــدا لل ــشكل هتدي ــزال ي أن الوضــع يف هــاييت ال ي
  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 ٧فقرة  من ال١اجلزء 

 متديد والية بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هـاييت، علـى النحـو         يقرر    - ١  
 )٢٠٠٦ (١٧٠٢  و)٢٠٠٥ (١٦٠٨  و)٢٠٠٤ (١٥٤٢الـــــــــــــــوارد يف القـــــــــــــــرارات  

 / تــــــــشرين األول١٥، حــــــــىت )٢٠٠٨ (١٨٤٠و) ٢٠٠٧ (١٧٨٠  و)٢٠٠٧( ١٧٤٣ و
  ديدها مرة أخرى؛، مع نية جت٢٠١٠أكتوبر 

ــد   - ٢   ــرتني    يؤيـ ــواردة يف الفقـ ــام الـ ــني العـ ــية األمـ ــره  ٢٧  و٢٦توصـ ــن تقريـ  مـ
S/2009/439  الداعيــة إىل اإلبقــاء علــى املــستويات احلاليــة لقــوة البعثــة بوجــه عــام، إىل أن تتــيح 

 يف الزيادة الكـبرية املزمعـة يف قـدرات الـشرطة الوطنيـة اهلايتيـة إعـادة تقيـيم الوضـع، مـع القيـام                    
  يب بصورة أفضل ملتطلبات امليدان،الوقت ذاته بتكييف تشكيلة القوة مبا يستج

 ٦ ٩٤٠ف مـن عنـصر عـسكري يبلـغ قوامـه            بالتايل أن تظل البعثـة تتـأل      يقرر    - ٣  
  فردا؛ ٢ ٢١١ عنصر للشرطة يصل عدد أفراده إىل فردا من مجيع الرتب ومن

مـور ومبـسؤوليتهما األساسـية      مبلكية حكومة هـاييت وشـعبها لزمـام األ         يعترف  - ٤  
يف مجيع اجلوانـب املتـصلة بتحقيـق االسـتقرار يف هـاييت، ويعتـرف بـدور البعثـة يف دعـم جهـود                
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احلكومة يف هذا الصدد، ويـشجع حكومـة هـاييت علـى مواصـلة االسـتفادة الكاملـة مـن الـدعم            
  طاف؛الدويل لتعزيز قدراهتا، هبدف استئناف حتمل املسؤولية التامة يف هناية امل

   يف امليدان؛ الفاعلة الدوليةاجلهات على ضرورة التنسيق فيما بني مجيع يشدد  - ٥  
 عن دعمه التام للممثل اخلاص لألمني العام، وخباصة يف جهـوده املتـصلة              يعرب  - ٦  

بتعزيز االستقرار واحلوكمة، بالتعاون الوثيق مع حكومة هاييت، ويؤكد جمددا سلطته فيما يتعلـق              
   مجيع أنشطة وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها يف هاييت؛بتنسيق وسري

ــرب  - ٧   ــام مل  يع ــه الت ــم املتحــدة   بعــوث عــن دعم ــيس  إىل اخلــاص األم ــاييت، رئ ه
ــة  ــات املتحــدة األمريكي ــسابق، وليــ الوالي ــون، وال ســ يكل. م جا ال ــة إىل  مينت ا يف جهــوده الرامي

 اخلــدمات تــوفريجديــدة، وحتــسني مــساعدة حكومــة هــاييت وشــعبها علــى إجيــاد فــرص عمــل   
، وتعزيـز التعـايف مــن الكـوارث والتأهـب هلـا، واجتـذاب اســتثمارات       لبنيـة التحتيـة  األساسـية وا 

  حلصول على مزيد من الدعم الدويل؛القطاع اخلاص وا
 دعوته البعثة إىل أن تدعم العملية السياسية اجلارية يف هـاييت، مـن              يعيد تأكيد   - ٨  

ها بذل املساعي احلميدة للممثل اخلاص لألمني العام، وأن تشجع، بالتعاون مـع             خالل أمور من  
ــساعدة        ــوفر امل ــة شــاملني، وأن ت ــى إجــراء حــوار سياســي ومــصاحلة وطني ــة هــاييت، عل حكوم

ؤسـسات  ، بغية كفالة اسـتمرار امل ٢٠١٠ املقبلة يف عام  اتنتخابلالاللوجستية واألمنية الالزمة    
ــا يف القيــام باألعمــال اإلصــالحية املقــررة يف االســتراتيجية الوطن  الــسياسية املنتخبــة دميقر يــة اطي

  احلد من الفقر؛ورقة لتحقيق النمو و
 باستمرار املسامهة اليت تقدمها البعثة إىل حكومة هاييت يف اجلهود الـيت        يرحب  - ٩  

، تبــذهلا مــن أجــل بنــاء القــدرات املؤســسية علــى مجيــع املــستويات، ويهيــب بالبعثــة أن تواصــل 
 هــذا الــدعم لتعزيــز مؤســسات الدولــة القائمــة بــذاهتا، وال ســيما خــارج   تقــدميلواليتــها، وفقــا

صة للـوزارات واملؤسـسات     املتخصـ  الفنيـة     برانس، بوسائل منها تـوفري اخلـربات       -  أو -بورت  
  الرئيسية؛
 إىل البعثـة أن تواصـل مـا تقدمـه مـن دعـم إىل الـشرطة الوطنيـة اهلايتيـة                      طلبي  - ١٠  
األمن يف هاييت، ويشجع البعثة وحكومة هـاييت علـى     استتباب  ن ذلك ضروريا لكفالة     كلما كا 

بوسائل منها ترسـيخ     مستوى العنف واجلرمية  ملواصلة خفض   مواصلة اختاذ تدابري رادعة منسقة      
 البعثـة أن تـستمر،      مـن ويطلـب   علـى حنـو حمـسن ومعـزز،         خطة إصالح الشرطة الوطنية اهلايتية      

ــها، يف مــ   ــا لواليت ــادة       وفق ــة وإع ــة اهلايتي ــشرطة الوطني ــى إصــالح ال ــاييت عل ــة ه ساعدة حكوم
ــهم       ــوجيههم وتدريب ــراد الــشرطة وت ــة أف ــها، وال ســيما مــن خــالل دعــم عمليــات مراقب هيكلت
وفحص سجالهتم، وتعزيـز القـدرات املؤسـسية والتنفيذيـة، مبـا يتـسق مـع اسـتراتيجيتها العامـة                    
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غرافيـة والفنيـة عـن املهـام التقليديـة املتعلقـة بإرسـاء         الرامية إىل النقل التـدرجيي للمـسؤوليات اجل       
   إصالح الشرطة الوطنية اهلايتية؛القانون والنظام إىل نظرائها اهلايتيني وفقا خلطة

 تعزيـز  الدول األعضاء، مبـا يف ذلـك الـدول اجملـاورة ودول املنطقـة، إىل                 يدعو  - ١١  
عــرب احلــدود لالجتــار غــري املــشروع لتــصدي ل مــع حكومــة هــاييت، بالتنــسيق مــع البعثــة، هاعملــ

واملخدرات واألسلحة وغري ذلك من األنشطة غري القانونيـة،         ) وال سيما األطفال  (باألشخاص  
 يف تعزيز قدرات الـشرطة الوطنيـة اهلايتيـة يف هـذه اجملـاالت، بوسـائل منـها تـوفري                     املسامهةوإىل  

ىل تنفيذ هنج متكامل إلدارة احلـدود، مـع         اخلربة التقنية اليت متلكها البعثة دعما للجهود الرامية إ        
يل جلهـود   ة، ويـربز ضـرورة تنـسيق مـا يقـدم مـن دعـم دو               ميـ وكقـدرات احل  الالتركيز على بنـاء     

  احلكومة يف هذا اجملال؛
 باحلاجة إىل أن تواصل البعثة جهودها يف تـسيري الـدوريات علـى طـول                 ميسلّّ  - ١٢  

 الـيت تـضطلع هبـا الـشرطة       احلـدود علـى   شطة األمنيـة    املناطق احلدودية البحرية والربية دعما لألن     
الوطنية اهلايتية، ويشجع البعثة على مواصلة املناقشات اليت جتريهـا مـع حكومـة هـاييت والـدول                  

   احلدود الربية والبحرية هلاييت؛األعضاء من أجل تقييم األخطار القائمة على طول
 ، الفاعلــةاجلهــاتميــع  إىل فريــق األمــم املتحــدة القطــري، ويهيــب جب يطلــب  - ١٣  

تكميل العمليات األمنية واإلمنائية اليت تضطلع هبا حكومة هاييت بدعم من البعثة بأنشطة راميـة               
 ويطلـب إىل البعثـة      ،محاية حقوق الطفل  وإىل التحسني الفعلي لظروف معيشة السكان املعنيني        

  مواصلة تنفيذ املشاريع السريعة األثر؛
مرافقهـا، ويطالـب بعـدم ممارسـة أي           أو وظفي البعثـة   أي اعتداء علـى مـ      يدين  - ١٤  

ــب    ــال الترهي ــن أعم ــل م ــم املتحــدة وا      أوعم ــوظفي األم ــف ضــد م ــرادالعن ــ ألف ــانيرتبطامل   هب
إلمنائيـة  ا لعاملة يف اجملـاالت اإلنـسانية أو       الفاعلة األخرى ا   اجلهاتضد    أو ، التابعة هلا  رافقامل أو
  يف جمال حفظ السالم؛ أو

وات اليت اختذت من أجل إصالح املؤسسات املسؤولة عن إرساء           باخلط يرحب  - ١٥  
سيادة القانون، ويطلب إىل البعثة مواصلة تقدمي الدعم الالزم يف هذا الصدد، ويشجع السلطات               
اهلايتية على االستفادة استفادة كاملة من ذلك الدعم، وال سيما يف حتديث التـشريعات الرئيـسية                

اختـاذ اإلجـراءات الـضرورية، مبـا يف ذلـك التعيينـات، الـيت             لـى   ، وع  القـضاء  وتنفيذ خطـة إصـالح    
 مهامها على النحو املناسب، وضرورة معاجلـة مـسألة    أداءستمكن املؤسسات القضائية العليا من      

  ألطفال؛لاالحتجاز املطول قبل احملاكمة واكتظاظ السجون، مع إيالء عناية خاصة 
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جية لــإلدارة الوطنيــة للــسجون    علــى تنفيــذ اخلطــة االســتراتي   يــشجع أيــضا   - ١٦  
ويطلب إىل البعثة أن تواصل إسهامها يف دعم توفري التوجيه والتدريب للعـاملني يف املؤسـسات     

  اإلصالحية ويف تعزيز القدرات املؤسسية والتنفيذية؛
ــة مواصــلة تنفيــذ النــهج الــذي تتبعــه يف احلــد   يطلــب  - ١٧    مــن العنــف يف  إىل البعث

ــة   ـــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة     بوســائاجملتمعــات احمللي ــة لن ــة الوطني ــها دعــم اللجن ل مــن بين
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                   

  اجملتمعات احمللية وتنفيذه؛فارة حبيازة األسلحة، ووضع مبدأ وطين خل
 والية البعثة يف جمال حقوق اإلنسان، ويدعو سلطات هـاييت           يؤكد من جديد    - ١٨  

إىل مواصلة بذل جهودهـا لتعزيـز حقـوق اإلنـسان ومحايتـها، ويـدعو البعثـة إىل مواصـلة تـوفري                      
 الـصلة،   التدريب يف جمال حقوق اإلنسان للشرطة الوطنية اهلايتية وغريها مـن املؤسـسات ذات             

  مبا فيها املؤسسات اإلصالحية؛
 االنتهاكات اجلسيمة املرتكبة ضد األطفال املتضررين من العنـف          يدين بشدة   - ١٩  

املسلح، فضال عن عمليات االغتصاب وأشـكال االعتـداء اجلنـسي األخـرى الواسـعة االنتـشار                 
القطـري أن يواصـال،     اليت تستهدف النساء والفتيات، ويطلب إىل البعثة وفريـق األمـم املتحـدة              

بالتعاون الوثيق مع احلكومة، تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة والطفـل علـى النحـو                
ــن     ــس األم ــرارات جمل ــوارد يف ق  )٢٠٠٨ (١٨٢٠  و)٢٠٠٥ (١٦١٢  و)٢٠٠٠ (١٣٢٥ال

  ؛)٢٠٠٩ (١٨٨٩  و)٢٠٠٩ (١٨٨٨  و)٢٠٠٩ (١٨٨٢ و
التدابري الالزمة لكفالة االمتثال التـام مـن    إىل األمني العام مواصلة اختاذ   يطلب  - ٢٠  

جانب مجيـع أفـراد البعثـة لـسياسة األمـم املتحـدة املتمثلـة يف عـدم التـسامح إطالقـا يف حـاالت                         
االستغالل واالعتداء اجلنسيني وإبقاء اجمللس على علم بـذلك، وحيـث البلـدان املـسامهة بقـوات              

بـالتحقيق يف األعمـال الـيت ألفرادهـا ضـلٌع           على أن تقوم علـى النحـو املناسـب          وبأفراد الشرطة   
  فيها ومبعاقبة مرتكبيها؛

ــدعو  - ٢١   ــسيق      يـ ــز التنـ ــادة تعزيـ ــري إىل زيـ ــدة القطـ ــم املتحـ ــق األمـ ــة وفريـ  البعثـ
بينهما، وإىل املساعدة، بالتنسيق مع حكومة هاييت والشركاء الـدوليني، علـى كفالـة قـدر                 فيما

يجية الوطنية لتحقيق النمو واحلد من الفقر، مـن أجـل           االستراتوثيقة  أكرب من الكفاءة يف تنفيذ      
 الـيت وضـعها     وطيـد حتقيق التقدم يف جمال التنمية االجتماعية واالقتصادية، الذي أقرت خطـة الت           

  األمني العام بأمهيته األساسية لتحقيق االستقرار يف هاييت، ومعاجلة املشاكل اإلمنائية امللحة؛
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قـوم هبـا البعثـة دعمـا لتلبيـة االحتياجـات امللحـة           ت   باألعمال املهمة اليت   رحبي  - ٢٢  
 القيــام، ضــمن واليتــها، باالســتفادة الكاملــة مــن الوســائل       علــى ويــشجع البعثــة  ،يف هــاييت

ــابعون هلــا،     ــا يف ذلــك املهندســون الت ــة موالقــدرات املوجــودة، مب ــز االســتقرار   بغي واصــلة تعزي
  البلد؛ يف

يف اسـتراتيجية االتـصال والتوعيـة العامـة،       بالتقدم الذي أحرزته البعثـة       يرحب  - ٢٣  
  طة؛ويطلب إليها مواصلة هذه األنش

 بالعمل الذي أجنزه األمني العام لوضع مخسة معايري ومؤشرات لقياس           يرحب  - ٢٤  
التقدم احملـرز حنـو توطيـد االسـتقرار يف هـاييت، ويطلـب إىل األمـني العـام أن يواصـل اسـتكمال                      

، وذلـك بالتـشاور      املـذكورة  ق معايري ومؤشـرات التقـدم احملـرز        بوسائل منها تدقي   وطيدخطة الت 
االسـتراتيجية الوطنيـة لتحقيـق النمـو واحلـد مـن الفقـر،              وثيقـة   مع حكومة هاييت، ومـع مراعـاة        

  أن يبلغ اجمللس بذلك يف تقاريره؛حسب االقتضاء، و
بعثـة كـل     إىل األمني العام أن يقدم إىل اجمللس تقريرا عن تنفيذ واليـة ال             يطلب  - ٢٥  

   يوما على األقل؛٤٥ مبدة انتهاء والية البعثة ستة أشهر، وذلك قبل تاريخ
 إىل األمــني العــام أن يــدرج يف تقــاريره تقييمــا شــامال لألخطــار يطلــب أيــضا  - ٢٦  

الــيت هتــدد األمــن يف هــاييت، مبــا يــشمل إصــالح قطــاع القــضاء وإصــالح نظــام اإلصــالحيات     
 االعتبار اسـتعراض أنـشطة البعثـة وتـشكيلها، والتنـسيق            مكافحة املخدرات، آخذا يف    اتوقدر

بينها وبني فريق األمم املتحدة القطري وسائر اجلهات الفاعلة اإلمنائية، وضـرورة القـضاء علـى                
ــرح، حــسب االقتــض     ــة املــستدامة يف هــاييت، وأن يقت ــارات إلعــادة  الفقــر وحتقيــق التنمي اء، خي

  تشكيل البعثة؛
ثــائق ختطــيط العنــصر العــسكري وعنــصر الــشرطة،       أمهيــة حتــديث و يؤكــد  - ٢٧  

 مفهوم العمليات وقواعد االشتباك، بصورة منتظمة، حسب االقتضاء، واتـساقها مـع             يشمل مبا
أحكام مجيع القرارات ذات الصلة باملوضوع، ويطلـب إىل األمـني العـام أن يقـدم تقـارير عنـها                

  ؛لشرطة وبأفراد اإىل جملس األمن وإىل البلدان املسامهة بقوات
  . إبقاء املسألة قيد نظرهيقرر  - ٢٨  

  
  


