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  )٢٠١١ (٢٠١٢القرار     
 تــــشرين ١٤، املعقــــودة يف ٦٦٣١الــــذي اختــــذه جملــــس األمــــن يف جلــــسته      

  ٢٠١١أكتوبر /األول
  

  إن جملس األمن،  
) ٢٠١٠ (١٩٤٤  قة بشأن هاييت، وال سيما قراراته قراراته السابإذ يعيد تأكيد  

 )٢٠٠٧ (١٧٨٠ و )٢٠٠٨ (١٨٤٠ و) ٢٠٠٩ (١٨٩٢ و) ٢٠١٠ (١٩٠٨و ) ٢٠١٠ (١٩٢٧ و
 ١٥٧٦ و) ٢٠٠٥ (١٦٠٨ و) ٢٠٠٦ (١٦٥٨و ) ٢٠٠٦ (١٧٠٢ و) ٢٠٠٧ (١٧٤٣ و
  ،)٢٠٠٤ (١٥٤٢ و) ٢٠٠٤(

   التزامه القوي بسيادة هاييت واستقالهلا وسالمتها اإلقليمية ووحدهتا،وإذ يعيد تأكيد  
للخطـوات الواسـعة الـيت خطتـها هـاييت منـذ الزلـزال املفجـع الـذي وقـع                    وإدراكا منـه      

، وخباصــة أهنــا تــشهد وألول مــرة يف تارخيهــا نقــل الــسلطة ٢٠١٠ينــاير /الثــاين كــانون ١٢ يف
  سلميا من رئيس منتخب دميقراطيا إىل آخر من املعارضة،

 العامـة، وإن كانـت   احلالـة األمنيـة  مثلمـا تـدرك حكومـة هـاييت، أن          إذ يدرك أيـضا،     و  
 مسـح بـإجراء   ، ممـا )٢٠١٠ (١٩٤٤ و ١٩٢٧ و   ١٩٠٨هشة، قد حتسنت منـذ اختـاذ قراراتـه          

تــصفية جزئيــة لقــدرات الوحــدات العــسكرية ووحــدات الــشرطة التابعــة لبعثــة األمــم املتحــدة   
لتحقيق االستقرار يف هاييت كخطوة أوىل صوب السحب الكامل للقدرات الـيت زيـدت مؤقتـا                
بقرار من جملس األمن يف أعقاب الزلـزال، مـع مواصـلة تكييـف قـوام البعثـة دون تقـويض أمـن                

سـتقرارها، وإذ يـسلم بأمهيـة اختـاذ القـرارات املتعلقـة مبـستقبل البعثـة علـى حنـو يراعـي                       هاييت وا 
  األوضاع القائمة واحلالة األمنية السائدة،
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ــا ويــدعو مجيــع اجلهــات    وإذ يرحــب    بتعــيني رئــيس الــوزراء ورئــيس للمحكمــة العلي
لـدخول يف حـوار فعـال    السياسية املعنية يف هاييت، وخباصـة يف الفـرعني التنفيـذي والتـشريعي، ل       

من أجـل التوصـل إىل اتفـاق سياسـي يوطّـد وضـع جـدول أعمـال استـشرايف ملمـوس إلحـراز                        
التقدم يف جماالت رئيسية، من قبيل األمـن يف هـاييت، وامليزانيـة، وأولويـات االنتعـاش والتنميـة،                   

ابيـــة واالنتخابـــات واإلصـــالح االنتخـــايب، مبـــا يف ذلـــك مـــشاركة املـــرأة يف العمليـــات االنتخ  
  واستكمال اإلصالح الدستوري،

 بأن هاييت ال تزال تواجـه حتـديات إنـسانية جـسيمة، يف ظـل وجـود أكثـر             وإذ يعترف   
ــساعدة للحــصول       ٦٠٠ ٠٠٠مــن  ــى امل ــوا يعتمــدون عل ــا زال ــذين م ــا ال ــشردين داخلي  مــن امل
مقومـــات البقـــاء األساســـية، واســـتمرار وبـــاء الكـــولريا والـــضعف الـــشديد يف مواجهـــة  علـــى
  وارث الطبيعية،الك

هاييت وإعادة إعمارها، وكـذلك يف حتقيـق        أن حتقيق التقدم يف إنعاش       علىيشدد  وإذ    
التنمية االجتماعية واالقتصادية للبلد، بوسائل منـها تقـدمي مـساعدة إمنائيـة دوليـة فعالـة وزيـادة                   

قرار  حاســم لتحقيــق االســتر أمــقــدرة املؤســسات اهلايتيــة علــى االســتفادة مــن هــذه املــساعدة، 
   األمن بالتنمية االجتماعية واالقتصادية،اقتران ضرورة يكرر تأكيدوإذ  واملستدام، الدائم

وإعــادة  الــدور الرائـد الــذي تــضطلع بـه حكومــة هــاييت يف عمليـة اإلنعــاش    وإذ يؤكـد   
ــة،  اإلعمــار ــد الكارث ــا بع ــة م ــا،     يف مرحل ــا يف ذلــك جهــود احلــد مــن املخــاطر والتأهــب هل   مب

بني مجيـع اجلهـات الفاعلـة يف األمـم     فيما ورة زيادة تنسيق وتكامل اجلهود      يشدد على ضر   وإذ
وكــذلك كومــة يف هــذا الــصدد، احل يف ســياق مــساعدة األطــراف املعنيــةاملتحــدة وغريهــا مــن 

  الدعم العام للتنمية االجتماعية واالقتصادية يف هاييت، يف
ييت، الـيت تواصـل األمـم       مل الـذي تقـوم بـه اللجنـة املؤقتـة إلنعـاش هـا              بالعوإذ يعترف     

املتحدة تزويدها مبشورة متسقة يف جمال السياسات والدعم التقين، وإذ يعترف كـذلك بالعمـل    
الذي يضطلع بـه صـندوق إعـادة إعمـار هـاييت، وكالمهـا يـؤدي دورا حموريـا يف جهـود إعـادة                   

  إعمار هاييت يف األجلني املتوسط والطويل،
د اإلنعــاش الــيت تبــذهلا منظومــة األمــم املتحــدة  بالطائفــة الواســعة مــن جهــووإذ يــشيد   

هاييت، وخباصة بـرامج اإلسـكان وإزالـة األنقـاض الـيت تـدعمها األمـم املتحـدة واالسـتخدام                     يف
الناجح لوحدات اهلندسة العسكرية التابعة للبعثة مـن أجـل تلبيـة االحتياجـات العاجلـة مباشـرة                 

كيد أمهية زيادة مشاركة الـسلطات اهلايتيـة        ، مع تأ  ٢٠١٠يناير  /بعد وقوع زلزال كانون الثاين    
  واجلهات الفاعلة الدولية واملدنية يف االضطالع هبذه املهام،
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تعهـدت بتقدميـه يف مـؤمتر املـاحنني          على الوفاء دون إبطـاء مبـا      اجلهات املاحنة    حيثوإذ    
  مواصـلة ، هبـدف ٢٠١٠مـارس  /آذار ٣١الـذي عقـد يف    “ حنو مستقبل جديـد هلـاييت     ” الدويل

 وإذ يـشدد علـى املـسؤولية الوطنيـة     ،سـة ومرئيـة يف جمـال إعـادة اإلعمـار      ملمومكاسـب قيـق  حت
  توفري توجيهات وأولويات واضحة، يف

 دور املنظمات اإلقليمية يف عملية حتقيق االستقرار وإعـادة اإلعمـار اجلاريـة     وإذ يؤكد   
قليميـة ودون اإلقليميـة،    وإذ يهيب بالبعثة أن تواصل العمـل الوثيـق مـع املنظمـات اإل          ،يف هاييت 

ل األمريكيـة   ، وال سـيما منظمـة الـدو       األطـراف املـؤثرة   واملؤسسات املالية الدوليـة وغريهـا مـن         
  واجلماعة الكاريبية،

لطبيعة املترابطة للتحـديات املاثلـة يف هـاييت، وإذ يؤكـد جمـددا أن أوجـه                  ل وإدراكا منه   
صالح املؤسسي واملصاحلة الوطنية والتنميـة      التقدم املطرد يف جماالت األمن وسيادة القانون واإل       

مـع الـدويل   يعزز بعضها بعضا، وإذ يرحـب بـاجلهود املتواصـلة الـيت تبـذهلا حكومـة هـاييت واجملت         
  ملواجهة هذه التحديات،

ــرب   ــه  وإذ يع ــن قلق ــة       إزاء ع ــصابات اإلجرامي ــشكله الع ــت ت ــا زال ــذي م ــد ال التهدي
  ،لالستقرار يف هاييت

األمنيـة العامـة قـد حتـسنت، ولكنـه يعـرب كـذلك عـن قلقـه إزاء                   احلالة   أنوإذ يدرك     
  تكــشفه االجتاهــات منــذ وقــوع الزلــزال مــن زيــادة يف مجيــع الفئــات الرئيــسية مــن اجلــرائم،  مــا

   برانس واملقاطعة الغربية،- أو -مبا يف ذلك القتل واالغتصاب واالختطاف يف بورت 
ــالغ،  لبـــأن العنـــف اجلنـــسي واجلنـــساين مـــا زا وإذ يعتـــرف     يـــشكل مـــصدر قلـــق بـ
 بـرانس، وخميمـات املـشردين داخليـا واملنـاطق      - أو -األحياء املهمـشة مـن بـورت      يف وخباصة

  ،النائية يف البلد
باجلهود اليت تبذهلا الشرطة الوطنية اهلايتية لزيـادة عـدد الـدوريات وتعزيـز           وإذ يرحب     

  دة اإلبالغ عن اجلرائم،وجودها وتواصلها املباشر مع السكان، مما ساهم رمبا يف زيا
 بـأن تعزيـز املؤسـسات الوطنيـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان واحتـرام حقـوق                   وإداركا منـه    

اإلنسان، ومراعاة األصول القانونية الواجبة، ومكافحة اإلجرام، والعنـف اجلنـسي واجلنـساين،             
  ،ووضع حد لإلفالت من العقاب أمور أساسية لكفالة سيادة القانون واألمن يف هاييت

االســتقرار واألمــن لــدور احلاســم الــذي تقــوم بــه البعثــة مــن أجــل كفالــة باوإذ يــسلّم   
م أيضا بتكامل األدوار اليت اضطلعت هبا البعثة وفريـق األمـم املتحـدة القطـري                هاييت، وإذ يسلّ   يف

حىت اآلن ملساعدة هاييت فيما تبذلـه مـن جهـود لتحقيـق االنتعـاش، وإذ يؤكـد مـن جديـد سـلطة                        
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اخلاص لألمني العام يف تنسيق وتصريف مجيع أنـشطة وكـاالت األمـم املتحـدة وصـناديقها              املمثل  
ص لألمـــني العـــام بكفالـــة املزيـــد وبراجمهـــا يف هـــاييت، وإذ يـــشدد علـــى أمهيـــة قيـــام املمثـــل اخلـــا

التنسيق بني البعثة والفريق القطـري فيمـا يتعلـق باجلوانـب املترابطـة مـن واليتيهمـا، مـع إيـالء                       من
   خاص لتعزيز القدرات املؤسسية هلاييت، مبا يف ذلك يف جمايل إعادة اإلعمار والتنمية،اهتمام

بعثة ملواصلتها تقدمي املساعدة إىل حكومة هاييت مـن أجـل كفالـة بيئـة               ال على   وإذ يثين   
آمنــة مــستقرة، وإذ يعــرب عــن امتنانــه ألفــراد البعثــة ولبلــداهنم، وإذ حييــي مــن أُصــيبوا ويــشيد   

  لوا أثناء أدائهم لواجبهم،بذكرى من قت
ــة هــاييت      وإذ يرحــب   ــانون، ويهيــب حبكوم ــز ســيادة الق ــة هــاييت بتعزي ــالتزام حكوم  ب

متضي قدما، بالتنسيق مع اجملتمع الدويل، يف إصـالح قطـاع األمـن، مبـا يف ذلـك علـى وجـه              أن
لـيت  اخلصوص وضع وتنفيذ خطـة تطـوير الـشرطة الوطنيـة اهلايتيـة للـسنوات اخلمـس املقبلـة، وا                   

، وإذ يؤكد ضـرورة قيـام حكومـة هـاييت،           ٢٠١١ديسمرب  /سُيشرع يف تنفيذها بعد كانون األول     
مبساعدة من اجملتمع الدويل بنـاء علـى طلبـها، باختـاذ اخلطـوات الالزمـة لـضمان اسـتيفاء الـشرطة                      
الوطنيــة اهلايتيــة معــايري اإلصــالح الــواردة يف اخلطــة، وإذ يــشجع احلكومــة علــى إطــالع الــشعب  

  ،اييت بصورة منتظمة، بدعم من البعثة، على ما ُيحرز من تقدم حنو استيفاء هذه املعايرياهل
ة الوطنيـــة اهلايتيـــة، ويـــشجع  علـــى أمهيـــة تـــوفري التمويـــل الكـــايف للـــشرطوإذ يؤكـــد  
كـايف  هاييت على االستفادة من الدعم املقدم مـن اجملتمـع الـدويل لكفالـة تـوفري األمـن ال           حكومة

  للشعب اهلاييت،
 علــى ضــرورة مواصــلة تعزيــز النظــام القــضائي ونظــام الــسجون يف هــاييت، وإذ يــشدد  

، وإذ يرحـب بأوجـه       يف هـاييت   أجل دعم قطاع أمين على قدر أكرب من التكامل واالتـساق           من
 القضاء من حيـث تـوفري القـدرات البـشرية واملاديـة الكافيـة، ويعتـرف                 جهازالتحسن احملرز يف    

ل حقوق اإلنسان اليت ال تزال قائمة يف نظام الـسجون، مـن قبيـل               غواشما يالزم ذلك من     بأن  
االحتجاز املطوَّل قبل احملاكمة واكتظـاظ الـسجون وفـرص احلـصول علـى اخلـدمات الـصحية،               

  تشكل حتديات كربى أمام اإلصالحات اإلدارية املستدامة،
ــة الــسابق   وإذ يرحــب   ــام  بــاجلهود الــيت يبــذهلا رئــيس الواليــات املتحــدة األمريكي ، ولي

كلينتون، بوصفه مبعـوث األمـم املتحـدة اخلـاص إىل هـاييت، مـن أجـل تعزيـز تـدخل األمـم                        .ج
حتقيـق التعـايف، وذلـك علـى صـعيد العمليـات اإلنـسانية واإلمنائيـة علـى الـسواء،                   هبـدف   املتحدة  

ش وعلى صعيد تتبع التعهدات بتقدمي املعونة وصرف األموال، والتنسيق مع اللجنة املؤقتـة إلنعـا             
هاييت واملؤسسات املالية الدولية، والعمل على كفالة االتساق على نطاق كامل عمليـات األمـم     

  منتظمة، املتحدة يف هاييت، وإذ يشري إىل أمهية اإلبالغ عن هذه العمليات بصورة
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 على أمهية التنـسيق القـوي بـني مكتـب مبعـوث األمـم املتحـدة اخلـاص إىل                    وإذ يشدد   
، وإذ يـشدد علـى ضـرورة التنـسيق          فيهـا  مم املتحـدة والـدول األعـضاء      كيانات األ سائر  هاييت و 

  فيما بني مجيع اجلهات الفاعلة الدولية يف امليدان،
للغايـة تتطلـب اسـتخداما كثيفـا لليـد        فعالـة   بـارزة و   ضرورة تنفيـذ مـشاريع       وإذ يؤكد   

  األساسية، فرص العمل وتوفري اخلدمات االجتماعيةإجياد العاملة وتساعد يف 
  ،٢٠١١أغسطس /آب ٢٥ املؤرخ S/2011/540 بتقرير األمني العام إذ يرحبو  
شكل هتديدا للسلم واألمـن الـدوليني يف املنطقـة          تزال  تيف هاييت ال     أن احلالة    قرروإذ ي   
  حرز من تقدم حىت اآلن،رغم ما أُ
 مبوجــب الفــصل الــسابع مــن ميثــاق األمــم املتحــدة، علــى النحــو املبــّين   وإذ يتــصرف  

  ،)٢٠٠٤ (١٥٤٢ من منطوق القرار ٧ء األول من الفقرة اجلز يف
ــرر  - ١   ــاييت علــى        يق ــتقرار يف ه ــق االس ــم املتحــدة لتحقي ــة األم ــة بعث ــد والي  متدي
) ٢٠٠٦ (١٧٠٢و ) ٢٠٠٥ (١٦٠٨و ) ٢٠٠٤ (١٥٤٢الــــــــوارد يف قراراتــــــــه  النحــــــــو

 ١٩٠٨ و) ٢٠٠٩ (١٨٩٢و       ) ٢٠٠٨ (١٨٤٠ و) ٢٠٠٧ (١٧٨٠ و) ٢٠٠٧ (١٧٤٣ و
ــشرين١٥حـــىت ) ٢٠١٠ (١٩٤٤و ) ٢٠١٠ (١٩٢٧ و) ٢٠١٠( ــوبر / األول تـ ، ٢٠١٢أكتـ

  مع نية جتديدها مرة أخرى؛
ا فـرد  ٧ ٣٤٠ عدد يـصل إىل    البعثة من العامة لقوة   ستويات  امل أن تتألف    يقرر  - ٢  

ــه مـــن مجيـــع الرتـــب وعنـــصر للـــشرطة يـــصل    ــوارد  ٣ ٢٤١إىل قوامـ ــو الـ ــردا، علـــى النحـ  فـ
   العام؛ من تقرير األمني٥٠ الفقرة يف

البعثــة تــشكيلة قــوة  أن أي تعــديالت جيــري إدخاهلــا يف املــستقبل علــى يؤكــد  - ٣  
ــينبغــي أن  ــة العامــة  ت ــة األمني امليــدان، مــع األخــذ بعــني االعتبــار تــأثري الواقــع   يف ستند إىل احلال

ــة      ــسياسي علــى االســتقرار واألمــن يف هــاييت، والتطــور املتزايــد لقــدرات الدول االجتمــاعي وال
للشرطة الوطنية اهلايتية، وممارسة السلطات الوطنيـة بـصورة   اجلاري ة، مبا يف ذلك التعزيز     اهلايتي

  ؛متزايدة ملسؤولية الدولة اهلايتية عن حفظ االستقرار واألمن يف البلد
 باملسؤولية الرئيـسية هلـاييت، حكومـةً وشـعبا، وبامتالكهـا زمـام األمـور                ميسلّ  - ٤  

 االسـتقرار يف البلـد، ويرحـب بـاخلطوات الـيت اختـذهتا البعثـة        يف ما يتعلق جبميع جوانـب حتقيـق     
 اخلربات اللوجستية والتقنية، يف حدود الوسـائل املتاحـة، بغيـة مـساعدة حكومـة هـاييت،                   وفريلت

ــاء قــدرات مؤســساهتا يف جمــال ســيادة القــانون علــى       ــها، علــى مواصــلة عمليــات بن بطلــب من
فيـذ اسـتراتيجية احلكومـة إلعـادة تـوطني املـشردين،       املستويني الوطين واحمللـي، ولإلسـراع يف تن   
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تنـامي قـدرات هـاييت،    ضـوء  ا يف يمع العلم بـأن هـذه التـدابري مؤقتـة وسـيجرى خفـضها تـدرجي          
ويدعو البعثة إىل املضي على وجه الـسرعة يف األنـشطة املـضطلع هبـا يف هـذا الـصدد علـى حنـو                        

  العام؛ أوصى به األمني ما
بـذهلا حكومـة هـاييت لبنـاء القـدرات املؤسـسية يف جمـايل                باجلهود اليت ت   يرحب  - ٥  

األمــن وســيادة القــانون علــى مجيــع املــستويات، مبــا يف ذلــك عــن طريــق بــذل اجلهــود لتحقيــق  
ة، وفقا للوالية املـسندة إليهـا، وباجلهـات الفاعلـة األخـرى، مواصـلة               ثالالمركزية، ويهيب بالبع  

بقطاع األمن علـى حنـو حيقـق هلـا االكتفـاء الـذايت،              توفري الدعم لتعزيز مؤسسات الدولة املعنية       
تعزيــز قــدرة حكومــة هــاييت مواصــلة  بــرانس، وذلــك هبــدف - أو -ســيما خــارج بــورت  وال

على بسط سلطة الدولة يف مجيع أحناء هاييت، وضمان حضور أكـرب للدولـة علـى نطـاق البلـد،                    
  وتشجيع احلكم الرشيد على املستويات احمللية؛

ه بعد إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية، ال بد مـن تـوفري بيئـة               بأن يعترف  - ٦  
ــادة         ــاش وإع ــود اإلنع ــدم يف جه ــق االســتقرار وإحــراز التق ــستقرة لتحقي سياســية ومؤســسية م
اإلعمـار، ويعيــد تأكيـد مناشــدته البعثـة دعــم العمليــة الـسياسية اجلاريــة يف هـاييت، مبــا يف ذلــك      

مثل اخلاص لألمني العـام، ويـشجع البعثـة علـى مواصـلة تقـدمي               خالل املساعي اليت يبذهلا امل     من
النتخابات التشريعية اجلزئية واالنتخابات احمللية املقبلة؛ وعلى تنـسيق املـساعدة          ادعمها إلجراء   

 مبـا فيهـا     ،االنتخابية الدولية املقدمـة إىل هـاييت بالتعـاون مـع األطـراف املـؤثرة الدوليـة األخـرى                  
  ة واجلماعة الكاريبية؛منظمة الدول األمريكي

 باجلهود اجلارية اليت تبذهلا البعثـة لزيـادة التنـسيق مـع الـشرطة الوطنيـة                 يرحب  - ٧  
 حتياجــات األمنيــةالاهلايتيــة ولتعزيــز قــدرات هــذه الــشرطة كــي تتــوىل كامــل املــسؤولية عــن ا  

نـشطة  تقيـيم التهديـدات وردع األ   تأمينـها هبـدف     إدارة احلـدود و   جهـود   يف ذلـك     ، مبا هاييت يف
ويــدعو شــركاء هــاييت الــدوليني واإلقليمــيني إىل تكثيــف مــساعداهتم حلكومــة    غــري املــشروعة،

  ؛بناء على طلبهاهاييت يف هذا الصدد، 
مـن ذلـك الـدعم، وال سـيما         لكاملة   السلطات اهلايتية على االستفادة ا     يشجع  - ٨  

ية وتنفيـذ خطـة إصـالح       يف تعزيز قدرات الشرطة الوطنيـة اهلايتيـة وحتـديث التـشريعات الرئيـس             
ملؤسـسات  سـتمكِّن ا اخلطوات الالزمة، مبا يف ذلك إجراء التعيينـات، الـيت          اختاذ  القضاء، وعلى   
بـشكل مناسـب، وعلـى معاجلـة مـسألة االحتجـاز املطـوَّل قبـل                من أداء مهامهـا     القضائية العليا   

  احملاكمة واكتظاظ السجون، مع إيالء اهتمام خاص للنساء واألطفال؛
  



S/RES/2012 (2011)  
 

11-54598 7 
 

 حكومة هاييت إىل أن تقـوم، بـدعمٍ مـن البعثـة، بإعطـاء األولويـة لوضـع            يدعو  - ٩  
الـيت سـتحل حمـل خطـة        للـسنوات اخلمـس املقبلـة،       وتنفيذ خطة تطوير الشرطة الوطنيـة اهلايتيـة         

ــانون األول     ــدهتا يف ك ــهاء م ــد انت ــة عن ــسمرب /اإلصــالح احلالي ــة   ٢٠١١دي ــن البعث ــب م ، ويطل
ني شـفويني حملـيني عنـد االقتـضاء ويف حـدود املـوارد املتاحـة،          تقوم، بدعمٍ إضايف من مترمج     أن

ــه وتــدريب أفــراد الــشرطة ومــوظفي الــسجون وتعزيــز      مبواصــلة تقــدمي الــدعم لفحــص وتوجي
القدرات املؤسسية والتشغيلية للدوائر اإلصالحية، وكـذلك مواصـلة تقـدمي التوجيهـات التقنيـة               

  ؛لسجونبة إلصالح وتشييد مرافق الشرطة واللمشاريع املمولة من اجلهات املاحنة، املطلو
الــشرطة الوطنيــة اهلايتيــة، ويؤكــد وترقيــات أفــراد  باســتئناف تــدريب يرحــب  - ١٠  

على ضرورة املـساءلة والقيـام بعمليـة فحـص صـارمة، ويـشدد علـى األمهيـة القـصوى ملواصـلة                      
ــة اهل      ــاء قــدرات الــشرطة الوطني ــدويل لبن ــدعم املقــدم مــن اجملتمــع ال ــادة ال ــة، وال ســيما  وزي ايتي

  خالل تعزيز التوجيه والتدريب املقدمني للوحدات املتخصصة؛ من
 البعثة أيضا على أن تقوم، بالتعاون مـع األطـراف الفاعلـة املعنيـة علـى                 يشجع  - ١١  

الصعيد الدويل، مبساعدة احلكومة يف التـصدي خلطـر جتـدد عنـف العـصابات واجلرميـة املنظمـة                    
  ار باألطفال؛واالجتار باملخدرات واالجت

 مجيع اجلهات املاحنـة واملنظمـات الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة إىل           يدعو  - ١٢  
تنسيق جهودها والعمل بشكل وثيق مع اللجنة املؤقتة إلنعاش هاييت، أو املؤسسة الـيت ختلفهـا،                

  إلنعاش وتنمية هاييت؛الوطنية من أجل تعزيز قدرة احلكومة على تنفيذ خطة العمل 
 مـن فريـق األمـم املتحـدة القطـري، ويهيـب جبميـع األطـراف الفاعلـة،                   يطلب  - ١٣  

استكمال العمليات األمنية واإلمنائية اليت تـضطلع هبـا حكومـة هـاييت بـدعم مـن البعثـة بأنـشطٍة                     
  هتدف إىل التحسني الفعلي للظروف املعيشية للسكان املعنيني، وال سيما النساء واألطفال؛

اصلة تنفيذ املشاريع الـسريعة األثـر الـيت تعـزز ثقـة سـكان                من البعثة مو   يطلب  - ١٤  
  هاييت بالبعثة؛

ــشجع  - ١٥   ــة       ي ــوفري احلماي ــاييت يف ت ــة ه ــساعدة حكوم ــى أن تواصــل م ــة عل  البعث
ــة للــ  ــالكافي ــا وغريهــم     سكان امل ــالء اهتمــام خــاص الحتياجــات املــشردين داخلي دنيني، مــع إي

ــساء واألطفــال    مــن ــضعيفة، وال ســيما الن ــات ال ــة    الفئ ــها مــشاركة اجملتمعــات احمللي ــسبل من ، ب
املخيمات، إىل جانب تعزيز آليات التصدي للعنف اجلنسي واجلنـساين،          داخل  حفظ النظام    يف

، ويطلــب إىل األمــني العــام أن يقــوم، بالتــشاور )٢٠٠٩ (١٨٩٤ويــذكّر بقــرار جملــس األمــن 
، واألطـراف الفاعلـة املعنيـة       حكومة هاييت والبلدان املسامهة بقوات وبـأفراد الـشرطة         الوثيق مع 

  األخرى، بوضع خطة شاملة حلماية املدنيني؛
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 االنتـهاكات اجلـسيمة املرتكبـة ضـد األطفـال املتـضررين بأعمـال               يدين بشدة   - ١٦  
أخــرى تعــرض النــساء والفتيــات، علــى نطــاق واســع، لالغتــصاب وأشــكال    العنــف املــسلح و

تواصـل، بـدعم مـن البعثـة وفريـق األمـم            االعتداء اجلنـسي، ويطلـب إىل حكومـة هـاييت أن             من
املتحدة القطري، تعزيز ومحاية حقوق النساء واألطفـال علـى النحـو الـوارد يف قـرارات جملـس                   

) ٢٠٠٩ (١٨٨٢و ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٥ (١٦١٢و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ األمـــــــــــــــن
  ؛)٢٠٠٩ (١٨٨٩و ) ٢٠٠٩ (١٨٨٨ و

لالزمة لكفالة امتثال مجيع أفراد      إىل األمني العام مواصلة اختاذ التدابري ا       يطلب  - ١٧  
ــة  ــا  البعث ــاال تام ــا إزاء االســتغالل     امتث ــسامح إطالق ــة يف عــدم الت ــسياسة األمــم املتحــدة املتمثل ل

واالعتداء اجلنـسيني وإبقـاء اجمللـس علـى علـم بـذلك، وحيـث البلـدان املـسامهة بقـوات وبـأفراد                       
أفرادهـا ومعاقبـة مرتكبيهـا علـى        لع فيهـا    ضطالشرطة على أن تكفل التحقيق يف األعمال اليت يـ         

  النحو الواجب؛
بـأن احتـرام    سلّم   واليـة البعثـة يف جمـال حقـوق اإلنـسان، ويـ             يؤكد من جديد    - ١٨  

حقــوق اإلنــسان أساســي لتحقيــق االســتقرار يف هــاييت، وال ســيما االهتمــام باملــساءلة الفرديــة   
تقيـد  ومة علـى كفالـة      وقع من انتهاكات جسيمة يف ظل احلكومات السابقة، وحيث احلك          عما

الشرطة الوطنية اهلايتية والسلطة القضائية باحترام حقوق اإلنسان ومحايتـها، ويـدعو البعثـة إىل                
  توفري الرصد والدعم الالزمني يف هذا الصدد؛

باألعمال املهمة اليت تقـوم هبـا البعثـة دعمـا لتلبيـة االحتياجـات امللحـة             يرحب    - ١٩  
ن تواصــل، ضــمن واليتــها، االســتفادة الكاملــة مــن الوســائل  يف هــاييت، ويــشجع البعثــة علــى أ

ــز االســتقرار        ــة مواصــلة تعزي ــابعون هلــا، بغي ــا يف ذلــك املهندســون الت والقــدرات املوجــودة، مب
البلد، ويطلب إىل البعثـة تطـوير خططهـا الطويلـة املـدى، ويطلـب كـذلك إىل األمـني العـام                       يف
 هـا عثة من خطـط لتـشجيع احلكومـة علـى زيـادة تولي            يشري يف تقريره املقبل إىل ما وضعته الب        أن

  زمام األمور يف أنشطة إعادة إعمار هاييت؛
 إىل البعثــة مواصــلة اتبــاع هنجهــا املوســع للحــد مــن العنــف اجملتمعــي،   يطلــب  - ٢٠  

وتكييف الربنامج مع االحتياجات املتغرية هلاييت يف سياق ما بعـد الزلـزال، مـع التركيـز بـشكل          
  ن واملقيمني يف األحياء املتضررة من أعمال العنف؛خاص على املشردي

ــة إىل     يطلــب  - ٢١   ــة يف مــساعيها الرامي ــسلطات اهلايتي ــة مواصــلة دعــم ال  مــن البعث
الـيت تتطلـب اسـتخداما كثيفـا     التحكم يف تدفق األسلحة الصغرية، مبـا يف ذلـك إقامـة املـشاريع        

األســلحة اليــة املتعلقــة باســترياد ، ووضــع ســجل لألســلحة، ومراجعــة القــوانني احل لليــد العاملــة
  وطين خلفارة اجملتمعات احمللية؛نظام ، وإصالح نظام رخص األسلحة، ووضع وتنفيذ وحيازهتا
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ــة،    يؤكــد  - ٢٢   ــصورة منتظم ــام ب ــة القي ــائق    و أمهي ــضاء، بتحــديث وث حــسب االقت
وقواعـد  التخطيط املتعلقة بالعنصر العسكري وعنصر الشرطة يف البعثة، مثل مفهـوم العمليـات              

مــع أحكــام مجيــع قراراتــه ذات الــصلة، ويطلــب إىل األمــني العــام  ضــمان اتــساقها االشــتباك، و
  يقدم تقارير بشأهنا إىل جملس األمن وإىل البلدان املسامهة بقوات وبأفراد الشرطة؛ أن

 إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل اجمللــس تقريــرا عــن تنفيــذ واليــة البعثــة   يطلــب  - ٢٣  
   يوما على األقل؛٤٥ وذلك قبل تاريخ انتهاء والية البعثة بـ ستة أشهر، كل

 إىل األمني العام أن يدرج يف تقاريره تقييما شامال لألخطار الـيت هتـدد               يطلب  - ٢٤  
األمن يف هـاييت، وأن يـويل اهتمامـا خاصـا لتهيئـة بيئـة تـوفر احلمايـة للجميـع، وخاصـة النـساء                         

ــادة ال  ــرز يف إعـ ــدم احملـ ــال، وللتقـ ــرح، حـــسب   واألطفـ ــستدام للمـــشردين، وأن يقتـ تـــوطني املـ
  االقتضاء، خيارات إلعادة تشكيل البعثة؛

  . إبقاء هذه املسألة قيد نظرهيقرر  - ٢٥  
  


	القرار 2012 (2011)
	الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6631، المعقودة في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2011
	إن مجلس الأمن،
	إذ يعيد تأكيد قراراته السابقة بشأن هايتي، ولا سيما قراراته 1944 (2010) و 1927 (2010) و 1908 (2010) و 1892 (2009) و 1840 (2008) و 1780 (2007) و 1743 (2007) و 1702 (2006) و 1658 (2006) و 1608 (2005) و 1576 (2004) و 1542 (2004)،
	وإذ يعيد تأكيد التزامه القوي بسيادة هايتي واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها،
	وإدراكا منه للخطوات الواسعة التي خطتها هايتي منذ الزلزال المفجع الذي وقع في 12 كانون الثاني/يناير 2010، وبخاصة أنها تشهد ولأول مرة في تاريخها نقل السلطة سلميا من رئيس منتخب ديمقراطيا إلى آخر من المعارضة،
	وإذ يدرك أيضا، مثلما تدرك حكومة هايتي، أن الحالة الأمنية العامة، وإن كانت هشة، قد تحسنت منذ اتخاذ قراراته 1908 و 1927 و 1944 (2010)، مما سمح بإجراء تصفية جزئية لقدرات الوحدات العسكرية ووحدات الشرطة التابعة لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي كخطوة أولى صوب السحب الكامل للقدرات التي زيدت مؤقتا بقرار من مجلس الأمن في أعقاب الزلزال، مع مواصلة تكييف قوام البعثة دون تقويض أمن هايتي واستقرارها، وإذ يسلم بأهمية اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل البعثة على نحو يراعي الأوضاع القائمة والحالة الأمنية السائدة،
	وإذ يرحب بتعيين رئيس الوزراء ورئيس للمحكمة العليا ويدعو جميع الجهات السياسية المعنية في هايتي، وبخاصة في الفرعين التنفيذي والتشريعي، للدخول في حوار فعال من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي يوطّد وضع جدول أعمال استشرافي ملموس لإحراز التقدم في مجالات رئيسية، من قبيل الأمن في هايتي، والميزانية، وأولويات الانتعاش والتنمية، والانتخابات والإصلاح الانتخابي، بما في ذلك مشاركة المرأة في العمليات الانتخابية واستكمال الإصلاح الدستوري،
	وإذ يعترف بأن هايتي لا تزال تواجه تحديات إنسانية جسيمة، في ظل وجود أكثر من 000 600 من المشردين داخليا الذين ما زالوا يعتمدون على المساعدة للحصول على مقومات البقاء الأساسية، واستمرار وباء الكوليرا والضعف الشديد في مواجهة الكوارث الطبيعية،
	وإذ يشدد على أن تحقيق التقدم في إنعاش هايتي وإعادة إعمارها، وكذلك في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد، بوسائل منها تقديم مساعدة إنمائية دولية فعالة وزيادة قدرة المؤسسات الهايتية على الاستفادة من هذه المساعدة، أمر حاسم لتحقيق الاستقرار الدائم والمستدام، وإذ يكرر تأكيد ضرورة اقتران الأمن بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية،
	وإذ يؤكد الدور الرائد الذي تضطلع به حكومة هايتي في عملية الإنعاش وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الكارثة، بما في ذلك جهود الحد من المخاطر والتأهب لها، وإذ يشدد على ضرورة زيادة تنسيق وتكامل الجهود فيما بين جميع الجهات الفاعلة في الأمم المتحدة وغيرها من الأطراف المعنية في سياق مساعدة الحكومة في هذا الصدد، وكذلك في الدعم العام للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في هايتي،
	وإذ يعترف بالعمل الذي تقوم به اللجنة المؤقتة لإنعاش هايتي، التي تواصل الأمم المتحدة تزويدها بمشورة متسقة في مجال السياسات والدعم التقني، وإذ يعترف كذلك بالعمل الذي يضطلع به صندوق إعادة إعمار هايتي، وكلاهما يؤدي دورا محوريا في جهود إعادة إعمار هايتي في الأجلين المتوسط والطويل،
	وإذ يشيد بالطائفة الواسعة من جهود الإنعاش التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة في هايتي، وبخاصة برامج الإسكان وإزالة الأنقاض التي تدعمها الأمم المتحدة والاستخدام الناجح لوحدات الهندسة العسكرية التابعة للبعثة من أجل تلبية الاحتياجات العاجلة مباشرة بعد وقوع زلزال كانون الثاني/يناير 2010، مع تأكيد أهمية زيادة مشاركة السلطات الهايتية والجهات الفاعلة الدولية والمدنية في الاضطلاع بهذه المهام،
	وإذ يحث الجهات المانحة على الوفاء دون إبطاء بما تعهدت بتقديمه في مؤتمر المانحين الدولي ”نحو مستقبل جديد لهايتي“ الذي عقد في 31 آذار/مارس 2010، بهدف مواصلة تحقيق مكاسب ملموسة ومرئية في مجال إعادة الإعمار، وإذ يشدد على المسؤولية الوطنية في توفير توجيهات وأولويات واضحة،
	وإذ يؤكد دور المنظمات الإقليمية في عملية تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار الجارية في هايتي، وإذ يهيب بالبعثة أن تواصل العمل الوثيق مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، والمؤسسات المالية الدولية وغيرها من الأطراف المؤثرة، ولا سيما منظمة الدول الأمريكية والجماعة الكاريبية،
	وإدراكا منه للطبيعة المترابطة للتحديات الماثلة في هايتي، وإذ يؤكد مجددا أن أوجه التقدم المطرد في مجالات الأمن وسيادة القانون والإصلاح المؤسسي والمصالحة الوطنية والتنمية يعزز بعضها بعضا، وإذ يرحب بالجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة هايتي والمجتمع الدولي لمواجهة هذه التحديات،
	وإذ يعرب عن قلقه إزاء التهديد الذي ما زالت تشكله العصابات الإجرامية للاستقرار في هايتي،
	وإذ يدرك أن الحالة الأمنية العامة قد تحسنت، ولكنه يعرب كذلك عن قلقه إزاء ما تكشفه الاتجاهات منذ وقوع الزلزال من زيادة في جميع الفئات الرئيسية من الجرائم،بما في ذلك القتل والاغتصاب والاختطاف في بورت - أو - برانس والمقاطعة الغربية،
	وإذ يعترف بأن العنف الجنسي والجنساني ما زال يشكل مصدر قلق بالغ، وبخاصة في الأحياء المهمشة من بورت - أو - برانس، ومخيمات المشردين داخليا والمناطق النائية في البلد،
	وإذ يرحب بالجهود التي تبذلها الشرطة الوطنية الهايتية لزيادة عدد الدوريات وتعزيز وجودها وتواصلها المباشر مع السكان، مما ساهم ربما في زيادة الإبلاغ عن الجرائم،
	وإداركا منه بأن تعزيز المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان واحترام حقوق الإنسان، ومراعاة الأصول القانونية الواجبة، ومكافحة الإجرام، والعنف الجنسي والجنساني، ووضع حد للإفلات من العقاب أمور أساسية لكفالة سيادة القانون والأمن في هايتي،
	وإذ يسلّم بالدور الحاسم الذي تقوم به البعثة من أجل كفالة الاستقرار والأمن في هايتي، وإذ يسلّم أيضا بتكامل الأدوار التي اضطلعت بها البعثة وفريق الأمم المتحدة القطري حتى الآن لمساعدة هايتي فيما تبذله من جهود لتحقيق الانتعاش، وإذ يؤكد من جديد سلطة الممثل الخاص للأمين العام في تنسيق وتصريف جميع أنشطة وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها في هايتي، وإذ يشدد على أهمية قيام الممثل الخاص للأمين العام بكفالة المزيد من التنسيق بين البعثة والفريق القطري فيما يتعلق بالجوانب المترابطة من ولايتيهما، مع إيلاء اهتمام خاص لتعزيز القدرات المؤسسية لهايتي، بما في ذلك في مجالي إعادة الإعمار والتنمية،
	وإذ يثني على البعثة لمواصلتها تقديم المساعدة إلى حكومة هايتي من أجل كفالة بيئة آمنة مستقرة، وإذ يعرب عن امتنانه لأفراد البعثة ولبلدانهم، وإذ يحيي من أُصيبوا ويشيد بذكرى من قتلوا أثناء أدائهم لواجبهم،
	وإذ يرحب بالتزام حكومة هايتي بتعزيز سيادة القانون، ويهيب بحكومة هايتي أن تمضي قدما، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، في إصلاح قطاع الأمن، بما في ذلك على وجه الخصوص وضع وتنفيذ خطة تطوير الشرطة الوطنية الهايتية للسنوات الخمس المقبلة، والتي سيُشرع في تنفيذها بعد كانون الأول/ديسمبر 2011، وإذ يؤكد ضرورة قيام حكومة هايتي، بمساعدة من المجتمع الدولي بناء على طلبها، باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان استيفاء الشرطة الوطنية الهايتية معايير الإصلاح الواردة في الخطة، وإذ يشجع الحكومة على إطلاع الشعب الهايتي بصورة منتظمة، بدعم من البعثة، على ما يُحرز من تقدم نحو استيفاء هذه المعايير،
	وإذ يؤكد على أهمية توفير التمويل الكافي للشرطة الوطنية الهايتية، ويشجع حكومة هايتي على الاستفادة من الدعم المقدم من المجتمع الدولي لكفالة توفير الأمن الكافي للشعب الهايتي،
	وإذ يشدد على ضرورة مواصلة تعزيز النظام القضائي ونظام السجون في هايتي، من أجل دعم قطاع أمني على قدر أكبر من التكامل والاتساق في هايتي، وإذ يرحب بأوجه التحسن المحرز في جهاز القضاء من حيث توفير القدرات البشرية والمادية الكافية، ويعترف بأن ما يلازم ذلك من شواغل حقوق الإنسان التي لا تزال قائمة في نظام السجون، من قبيل الاحتجاز المطوَّل قبل المحاكمة واكتظاظ السجون وفرص الحصول على الخدمات الصحية، تشكل تحديات كبرى أمام الإصلاحات الإدارية المستدامة،
	وإذ يرحب بالجهود التي يبذلها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق، وليام ج. كلينتون، بوصفه مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى هايتي، من أجل تعزيز تدخل الأمم المتحدة بهدف تحقيق التعافي، وذلك على صعيد العمليات الإنسانية والإنمائية على السواء، وعلى صعيد تتبع التعهدات بتقديم المعونة وصرف الأموال، والتنسيق مع اللجنة المؤقتة لإنعاش هايتي والمؤسسات المالية الدولية، والعمل على كفالة الاتساق على نطاق كامل عمليات الأمم المتحدة في هايتي، وإذ يشير إلى أهمية الإبلاغ عن هذه العمليات بصورة منتظمة،
	وإذ يشدد على أهمية التنسيق القوي بين مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى هايتي وسائر كيانات الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها، وإذ يشدد على ضرورة التنسيق فيما بين جميع الجهات الفاعلة الدولية في الميدان،
	وإذ يؤكد ضرورة تنفيذ مشاريع بارزة وفعالة للغاية تتطلب استخداما كثيفا لليد العاملة وتساعد في إيجاد فرص العمل وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية،
	وإذ يرحب بتقرير الأمين العام S/2011/540 المؤرخ 25 آب/أغسطس 2011،
	وإذ يقرر أن الحالة في هايتي لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة رغم ما أُحرز من تقدم حتى الآن،
	وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على النحو المبيّن في الجزء الأول من الفقرة 7 من منطوق القرار 1542 (2004)،
	1 - يقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي على النحو الوارد في قراراته 1542 (2004) و 1608 (2005) و 1702 (2006) و 1743 (2007) و 1780 (2007) و 1840 (2008) و 1892 (2009) و 1908 (2010) و 1927 (2010) و 1944 (2010) حتى 15 تشرين الأول/أكتوبر 2012، مع نية تجديدها مرة أخرى؛
	2 - يقرر أن تتألف المستويات العامة لقوة البعثة من عدد يصل إلى 340 7 فردا من جميع الرتب وعنصر للشرطة يصل قوامه إلى 241 3 فردا، على النحو الوارد في الفقرة 50 من تقرير الأمين العام؛
	3 - يؤكد أن أي تعديلات يجري إدخالها في المستقبل على تشكيلة قوة البعثة ينبغي أن تستند إلى الحالة الأمنية العامة في الميدان، مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير الواقع الاجتماعي والسياسي على الاستقرار والأمن في هايتي، والتطور المتزايد لقدرات الدولة الهايتية، بما في ذلك التعزيز الجاري للشرطة الوطنية الهايتية، وممارسة السلطات الوطنية بصورة متزايدة لمسؤولية الدولة الهايتية عن حفظ الاستقرار والأمن في البلد؛
	4 - يسلّم بالمسؤولية الرئيسية لهايتي، حكومةً وشعبا، وبامتلاكها زمام الأمور في ما يتعلق بجميع جوانب تحقيق الاستقرار في البلد، ويرحب بالخطوات التي اتخذتها البعثة لتوفير الخبرات اللوجستية والتقنية، في حدود الوسائل المتاحة، بغية مساعدة حكومة هايتي، بطلب منها، على مواصلة عمليات بناء قدرات مؤسساتها في مجال سيادة القانون على المستويين الوطني والمحلي، وللإسراع في تنفيذ استراتيجية الحكومة لإعادة توطين المشردين، مع العلم بأن هذه التدابير مؤقتة وسيجرى خفضها تدريجيا في ضوء تنامي قدرات هايتي، ويدعو البعثة إلى المضي على وجه السرعة في الأنشطة المضطلع بها في هذا الصدد على نحو ما أوصى به الأمين العام؛
	5 - يرحب بالجهود التي تبذلها حكومة هايتي لبناء القدرات المؤسسية في مجالي الأمن وسيادة القانون على جميع المستويات، بما في ذلك عن طريق بذل الجهود لتحقيق اللامركزية، ويهيب بالبعثة، وفقا للولاية المسندة إليها، وبالجهات الفاعلة الأخرى، مواصلة توفير الدعم لتعزيز مؤسسات الدولة المعنية بقطاع الأمن على نحو يحقق لها الاكتفاء الذاتي، ولا سيما خارج بورت - أو - برانس، وذلك بهدف مواصلة تعزيز قدرة حكومة هايتي على بسط سلطة الدولة في جميع أنحاء هايتي، وضمان حضور أكبر للدولة على نطاق البلد، وتشجيع الحكم الرشيد على المستويات المحلية؛
	6 - يعترف بأنه بعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، لا بد من توفير بيئة سياسية ومؤسسية مستقرة لتحقيق الاستقرار وإحراز التقدم في جهود الإنعاش وإعادة الإعمار، ويعيد تأكيد مناشدته البعثة دعم العملية السياسية الجارية في هايتي، بما في ذلك من خلال المساعي التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام، ويشجع البعثة على مواصلة تقديم دعمها لإجراء الانتخابات التشريعية الجزئية والانتخابات المحلية المقبلة؛ وعلى تنسيق المساعدة الانتخابية الدولية المقدمة إلى هايتي بالتعاون مع الأطراف المؤثرة الدولية الأخرى، بما فيها منظمة الدول الأمريكية والجماعة الكاريبية؛
	7 - يرحب بالجهود الجارية التي تبذلها البعثة لزيادة التنسيق مع الشرطة الوطنية الهايتية ولتعزيز قدرات هذه الشرطة كي تتولى كامل المسؤولية عن الاحتياجات الأمنية في هايتي، بما في ذلك جهود إدارة الحدود وتأمينها بهدف تقييم التهديدات وردع الأنشطة غير المشروعة، ويدعو شركاء هايتي الدوليين والإقليميين إلى تكثيف مساعداتهم لحكومة هايتي في هذا الصدد، بناء على طلبها؛
	8 - يشجع السلطات الهايتية على الاستفادة الكاملة من ذلك الدعم، ولا سيما في تعزيز قدرات الشرطة الوطنية الهايتية وتحديث التشريعات الرئيسية وتنفيذ خطة إصلاح القضاء، وعلى اتخاذ الخطوات اللازمة، بما في ذلك إجراء التعيينات، التي ستمكِّن المؤسسات القضائية العليا من أداء مهامها بشكل مناسب، وعلى معالجة مسألة الاحتجاز المطوَّل قبل المحاكمة واكتظاظ السجون، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال؛
	9 - يدعو حكومة هايتي إلى أن تقوم، بدعمٍ من البعثة، بإعطاء الأولوية لوضع وتنفيذ خطة تطوير الشرطة الوطنية الهايتية للسنوات الخمس المقبلة، التي ستحل محل خطة الإصلاح الحالية عند انتهاء مدتها في كانون الأول/ديسمبر 2011، ويطلب من البعثة أن تقوم، بدعمٍ إضافي من مترجمين شفويين محليين عند الاقتضاء وفي حدود الموارد المتاحة، بمواصلة تقديم الدعم لفحص وتوجيه وتدريب أفراد الشرطة وموظفي السجون وتعزيز القدرات المؤسسية والتشغيلية للدوائر الإصلاحية، وكذلك مواصلة تقديم التوجيهات التقنية للمشاريع الممولة من الجهات المانحة، المطلوبة لإصلاح وتشييد مرافق الشرطة والسجون؛
	10 - يرحب باستئناف تدريب وترقيات أفراد الشرطة الوطنية الهايتية، ويؤكد على ضرورة المساءلة والقيام بعملية فحص صارمة، ويشدد على الأهمية القصوى لمواصلة وزيادة الدعم المقدم من المجتمع الدولي لبناء قدرات الشرطة الوطنية الهايتية، ولا سيما من خلال تعزيز التوجيه والتدريب المقدمين للوحدات المتخصصة؛
	11 - يشجع البعثة أيضا على أن تقوم، بالتعاون مع الأطراف الفاعلة المعنية على الصعيد الدولي، بمساعدة الحكومة في التصدي لخطر تجدد عنف العصابات والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والاتجار بالأطفال؛
	12 - يدعو جميع الجهات المانحة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى تنسيق جهودها والعمل بشكل وثيق مع اللجنة المؤقتة لإنعاش هايتي، أو المؤسسة التي تخلفها، من أجل تعزيز قدرة الحكومة على تنفيذ خطة العمل الوطنية لإنعاش وتنمية هايتي؛
	13 - يطلب من فريق الأمم المتحدة القطري، ويهيب بجميع الأطراف الفاعلة، استكمال العمليات الأمنية والإنمائية التي تضطلع بها حكومة هايتي بدعم من البعثة بأنشطةٍ تهدف إلى التحسين الفعلي للظروف المعيشية للسكان المعنيين، ولا سيما النساء والأطفال؛
	14 - يطلب من البعثة مواصلة تنفيذ المشاريع السريعة الأثر التي تعزز ثقة سكان هايتي بالبعثة؛
	15 - يشجع البعثة على أن تواصل مساعدة حكومة هايتي في توفير الحماية الكافية للسكان المدنيين، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات المشردين داخليا وغيرهم من الفئات الضعيفة، ولا سيما النساء والأطفال، بسبل منها مشاركة المجتمعات المحلية في حفظ النظام داخل المخيمات، إلى جانب تعزيز آليات التصدي للعنف الجنسي والجنساني، ويذكّر بقرار مجلس الأمن 1894 (2009)، ويطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بالتشاور الوثيق مع حكومة هايتي والبلدان المساهمة بقوات وبأفراد الشرطة، والأطراف الفاعلة المعنية الأخرى، بوضع خطة شاملة لحماية المدنيين؛
	16 - يدين بشدة الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال المتضررين بأعمال العنف المسلح وتعرض النساء والفتيات، على نطاق واسع، للاغتصاب وأشكال أخرى من الاعتداء الجنسي، ويطلب إلى حكومة هايتي أن تواصل، بدعم من البعثة وفريق الأمم المتحدة القطري، تعزيز وحماية حقوق النساء والأطفال على النحو الوارد في قرارات مجلس الأمن 1325 (2000) و 1612 (2005) و 1820 (2008) و 1882 (2009) و 1888 (2009) و 1889 (2009)؛
	17 - يطلب إلى الأمين العام مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة امتثال جميع أفراد البعثة امتثالا تاما لسياسة الأمم المتحدة المتمثلة في عدم التسامح إطلاقا إزاء الاستغلال والاعتداء الجنسيين وإبقاء المجلس على علم بذلك، ويحث البلدان المساهمة بقوات وبأفراد الشرطة على أن تكفل التحقيق في الأعمال التي يضطلع فيها أفرادها ومعاقبة مرتكبيها على النحو الواجب؛
	18 - يؤكد من جديد ولاية البعثة في مجال حقوق الإنسان، ويسلّم بأن احترام حقوق الإنسان أساسي لتحقيق الاستقرار في هايتي، ولا سيما الاهتمام بالمساءلة الفردية عما وقع من انتهاكات جسيمة في ظل الحكومات السابقة، ويحث الحكومة على كفالة تقيد الشرطة الوطنية الهايتية والسلطة القضائية باحترام حقوق الإنسان وحمايتها، ويدعو البعثة إلى توفير الرصد والدعم اللازمين في هذا الصدد؛
	19 - يرحب بالأعمال المهمة التي تقوم بها البعثة دعما لتلبية الاحتياجات الملحة في هايتي، ويشجع البعثة على أن تواصل، ضمن ولايتها، الاستفادة الكاملة من الوسائل والقدرات الموجودة، بما في ذلك المهندسون التابعون لها، بغية مواصلة تعزيز الاستقرار في البلد، ويطلب إلى البعثة تطوير خططها الطويلة المدى، ويطلب كذلك إلى الأمين العام أن يشير في تقريره المقبل إلى ما وضعته البعثة من خطط لتشجيع الحكومة على زيادة توليها زمام الأمور في أنشطة إعادة إعمار هايتي؛
	20 - يطلب إلى البعثة مواصلة اتباع نهجها الموسع للحد من العنف المجتمعي، وتكييف البرنامج مع الاحتياجات المتغيرة لهايتي في سياق ما بعد الزلزال، مع التركيز بشكل خاص على المشردين والمقيمين في الأحياء المتضررة من أعمال العنف؛
	21 - يطلب من البعثة مواصلة دعم السلطات الهايتية في مساعيها الرامية إلى التحكم في تدفق الأسلحة الصغيرة، بما في ذلك إقامة المشاريع التي تتطلب استخداما كثيفا لليد العاملة، ووضع سجل للأسلحة، ومراجعة القوانين الحالية المتعلقة باستيراد الأسلحة وحيازتها، وإصلاح نظام رخص الأسلحة، ووضع وتنفيذ نظام وطني لخفارة المجتمعات المحلية؛
	22 - يؤكد أهمية القيام بصورة منتظمة، وحسب الاقتضاء، بتحديث وثائق التخطيط المتعلقة بالعنصر العسكري وعنصر الشرطة في البعثة، مثل مفهوم العمليات وقواعد الاشتباك، وضمان اتساقها مع أحكام جميع قراراته ذات الصلة، ويطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقارير بشأنها إلى مجلس الأمن وإلى البلدان المساهمة بقوات وبأفراد الشرطة؛
	23 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس تقريرا عن تنفيذ ولاية البعثة كل ستة أشهر، وذلك قبل تاريخ انتهاء ولاية البعثة بـ 45 يوما على الأقل؛
	24 - يطلب إلى الأمين العام أن يدرج في تقاريره تقييما شاملا للأخطار التي تهدد الأمن في هايتي، وأن يولي اهتماما خاصا لتهيئة بيئة توفر الحماية للجميع، وخاصة النساء والأطفال، وللتقدم المحرز في إعادة التوطين المستدام للمشردين، وأن يقترح، حسب الاقتضاء، خيارات لإعادة تشكيل البعثة؛
	25 - يقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره.

