
S/RES/1780 (2007)  األمــم املتحـدة 

 

  جملس األمن
Distr.: General 
15 October 2007 
 
 

 

 
07-54070 (A) 

*0754070* 

 )٢٠٠٧ (١٧٨٠القرار   
 

/  تــشرين األول١٥، املعقــودة يف ٥٧٥٨الــذي اختــذه جملــس األمــن يف جلــسته   
 ٢٠٠٧أكتوبر 

 
 ،إن جملس األمن 
ـــد مــن جـــديد     ١٧٤٣قـــراراته الــسـابقة بــشـأن هــــاييت، وخــصـوصا قراراتــه       إذ يؤك

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

 تها اإلقليميــةالقــوي بــسيادة هــاييت واســتقالهلا وســالم  التزامــه يؤكــد مــن جديــدإذ و 
 ووحدهتا،
 اليت اختذت مؤخرا إلرساء االستقرار والدميقراطية بصورة دائمة         باخلطوات وإذ يرحب  
 يف هاييت،
منــها بوسـائل  يف العمليــة الـسياسية يف هـاييت،   بتحقيـق إجنـازات متواصـلة     وإذ يرحـب  
ــة األخــرية مــن  إجــراء  ــة احملليــة االنتخابــات اجلول أبريــل /نيــسان ٢٩بــصورة ســلمية يف والبلدي
 ، وإذ ينوه مع االرتياح بالعدد الذي شارك يف هذه العملية من النساء والشباب،٢٠٠٧

 بالطــابع املتــرابط للتحــديات الــيت تواجــه هــاييت، وإذ يؤكــد مــن جديــد أن  وإذ يــسلم 
ســيادة القــانون واإلصــالح املؤســسي، واملــصاحلة الوطنيــة،    و، األمــن جمــال يفالتقــدم املــستدام

 واجملتمــع هــاييت، وإذ يرحــب بــاجلهود املتواصــلة الــيت تبــذهلا حكومــة  أمــور متداعمــةوالتنميــة، 
 الدويل للتصدي هلذه التحديات، 
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ة بأن احترام حقوق اإلنسان واإلجراءات القانونية الواجبـة، ومعاجلـة مـسأل            وإذ يسلم  
ســيادة القــانون ، هــي مــن األمــور احليويــة لكفالــة ووضــع حــد لإلفــالت مــن العقــاباإلجـرام،  
 األمن يف هاييت،واستتباب 

 بالتحسينات امللموسة اليت طرأت على احلالة األمنيـة يف األشـهر األخـرية، وإن               وإذ ينوه  
 أن تلك احلالة ما زالت هشة، يالحظكان 

 والـدول اجملـاورة هلـا ودول املنطقـة يف إدارة وتـأمني               أمهية التعاون بـني هـاييت      وإذ يؤكد  
حدود هاييت على حنـو فعـال، ومبـا يتماشـى واملـصلحة املـشتركة الـيت ينطـوي عليهـا تـأمني تلـك                         

 احلدود،
 االجتار باملخدرات واألسلحة عـرب احلـدود وعلـى الـصعيد الـدويل مـا زال               أن وإذ يؤكد  

 يضر باستقرار هاييت،
 تقـدمي املـساعدة   تهاواصـل مم املتحدة لتحقيق االسـتقرار يف هـاييت، مل  بعثة األ  ب وإذ يشيد  

 ، بيئة آمنة مستقرةيئةكفالة هتيف إىل حكومة هاييت 
على دور املنظمـات اإلقليميـة يف عمليـة حتقيـق االسـتقرار والـتعمري اجلاريـة          يؤكد  وإذ   
األمريكيـة واجلماعـة     البعثة إىل مواصلة عملها عن كثب مع منظمة الـدول            وإذ يدعو يف هاييت   
 الكاريبية،
ــد  ــشفافية،      وإذ يؤكـ ــاءة والـ ــصداقية والكفـ ــسم باملـ ــم يتـ ــام يف احلكـ ــاء نظـ ــة إرسـ  أمهيـ
  حكومة هاييت على تعزيز مؤسسات الدولة،يشجع وإذ

 باخلطوات املبدئية اليت اختذت حنو إرساء إطار تـشريعي لإلصـالح القـضائي     وإذ يرحب  
 تشريعية والتنفيذية،من خالل التعاون بني اهليئتني ال

 بإنــشاء اللجنــة االستــشارية املعنيــة مبــسالة االحتجــاز املطــول قبــل احملاكمــة،   وإذ يــشيد 
ويعرب عن دعمه القوي لبذل مزيد من اجلهود من أجل معاجلة هذه املسألة، فـضال عـن مـسألة                   

 اكتظاظ السجون، 
لدويل، يف عملية إصـالح      حكومة هاييت إىل السري قدما، بالتنسيق مع اجملتمع ا         يدعو وإذ 

قطاع األمن، وال سيما مـن خـالل االسـتمرار يف تنفيـذ خطـة إصـالح الـشرطة الوطنيـة اهلايتيـة،                       
 ويف اجلهود الرامية إىل إصالح نظم القضاء والسجون األساسية،
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 بالدعم املقدم مـن منظمـة الـدول األمريكيـة السـتكمال سـجل النـاخبني يف                  وإذ يرحب  
سلطات اهلايتيـة أن تقـوم، بـدعم متواصـل مـن اجلهـات املاحنـة واملنظمـات                   بالـ  وإذ يهيـب  هاييت،  

ــة، وإجــراء       ــة دائمــة وفعال ــشاء مؤســسات انتخابي ــة ومنظومــة األمــم املتحــدة بإن ــة والبعث اإلقليمي
 انتخابات تليب الشروط املنصوص عليها يف دستور هاييت،

، تكـون   وباديـة األثـر   ة  يـ فعالشديدة ال اإلسراع بتنفيذ مشاريع    على ضرورة    شدديوإذ   
 ، وتوفري اخلدمات االجتماعية األساسيةفرص العملإجياد   علىتساعدليد العاملة، وكثيفة ا

 باجلهد احلميد الذي بذلته السلطات اهلايتية والبعثة لتلبية احتياجات املتضررين    وإذ ينوه  
  باختاذ إجراءات منسقة يف هذا الصدد مستقبال،وإذ يرحبمن الكوارث، 

حييي مـن   وإذ  م،  لبلداهنلبعثة و العاملني با امتنانه للقوات وأفراد الشرطة     عن   يعرب وإذ 
 أصيبوا ويشيد بذكرى من قتلوا أثناء أدائهم لواجبهم،

 ،٢٠٠٧أغسطس / آب٢٢، املؤرخ S/2007/503 بتقرير األمني العام وإذ يرحب 
ــاييت   إذ يقــررو  ــسالم واألمــ   ال تــزال أن احلالــة يف ه ــشكل هتديــدا لل  يف ن الــدولينيت

 ،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 

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

ــشرين األول ١٥، حـــــىت )٢٠٠٧( ١٧٤٣ و ــوبر/تـــ ــدها  ٢٠٠٨ أكتـــ ــزام جتديـــ ــع اعتـــ ، مـــ
 أخرى؛ مرة

بشأن إعادة تـشكيل البعثـة    األمني العام للتوصية املقدمة من   يعرب عن تأييده   - ٢ 
ــة يف الفقــرتني   ــره  مــن تقر٢٩ و ٢٨وفقــا للمفــاهيم املبين ، مــع مراعــاة ضــرورة  S/2007/503ي

تعديل تشكيل البعثة وإعادة تنظيم أنشطتها لتتواءم مع تغـري الظـروف واألولويـات يف امليـدان،                 
 فـردا مـن مجيـع الرتـب،     ٧ ٠٦٠ويقرر أن تتألف البعثة مـن عنـصر عـسكري يـصل قوامـه إىل                

  فردا؛٢ ٠٩١وعنصر للشرطة جمموع أفراده 

، وخصوصا ملا يبذلـه مـن     اص لألمني العام  اخلممثل   لل  عن كامل تأييده   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
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سـتقرار واحلكـم الرشـيد يف     مبلكية حكومة هاييت جلميع جوانب حتقيق اال       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؛
 اجلاريـة   دعوته إىل البعثة ألن تدعم العمليـة الدسـتورية والـسياسية      يعيد تأكيد  - ٥ 

 بالتعـاون مـع حكومـة       عمـل، يف هاييت، مـن خـالل أمـور منـها بـذل مـساعيها احلميـدة، وألن ت                 
، وأن تــوفر املــساعدة اللوجــستية إجــراء حــوار سياســي ومــصاحلة وطنيــة شــاملنيعلــى هــاييت، 

 واألمنية الالزمة للعملية االنتخابية املقبلة؛
للجهــود الــيت تبــذهلا حكومــة    باســتمرار املــسامهة الــيت تقــدمها البعثــة يرحــب - ٦ 

 بالبعثـة أن تقـوم، وفقـا    ويهيـب  علـى مجيـع املـستويات،    ية املؤسـس  ةبنـاء القـدر   هاييت مـن أجـل      
 القــادرة علــى البقــاء لواليتــها، بتوســيع نطــاق الــدعم الــذي تقدمــه لتــدعيم مؤســسات الدولــة  

ري الدرايــة  بــرانس، بوســائل منــها تــوف - أو -ســيما خــارج بــورت  باإلمكانيــات الذاتيــة، وال
، مــع مراعــاة اجلهــود املــستمرة الــيت تبــذهلا  الرئيــسيةواملؤســسات الفنيــة املتخصــصة للــوزارات 

 السلطات اهلايتية ملكافحة مجيع أشكال اجلرمية؛
 ،لــشرطة الوطنيــة اهلايتيــة إىل البعثــة أن تواصــل دعمهــا خلطــة إصــالح ايطلــب - ٧ 

مواصــلة التنــسيق ثــة وحكومــة هــاييت علــى ، ويــشجع البع يف هــاييتاألمــنحــسبما يلــزم لكفالــة 
 بينهما الختاذ تدابري رادعة بغرض ختفيض مستوى العنف؛ فيما

 ويطلـب  بالتقدم احملرز يف تنفيذ خطة إصالح الشرطة الوطنية اهلايتية،           يرحب - ٨ 
إىل البعثة أن تستمر، وفقا لواليتها، يف مـساعدة حكومـة هـاييت علـى إصـالح وإعـادة تـشكيل                     

وطنية اهلايتية، وال سيما مـن خـالل دعـم عمليـات مراقبـة أفـراد الـشرطة وتـوجيههم                    الشرطة ال 
وتدريبــهم وفحــص ســجالهتم، وتعزيــز القــدرات املؤســسية، مــع العمــل يف الوقــت نفــسه علــى 
تعيني عدد كاف من ضباط الشرطة للعمـل كمـدربني ومـوجهني يف الـشرطة الوطنيـة اهلايتيـة،                   

عامة اليت تقضي بنقل املسؤوليات اجلغرافيـة والفنيـة تـدرجييا إىل            وذلك متشيا مع االستراتيجية ال    
نظرائها اهلـايتيني، تـسهيال إلشـراك الـشرطة الوطنيـة اهلايتيـة يف املهـام التقليديـة املتعلقـة بإرسـاء                    

 القانون والنظام، وفقا خلطة إصالح الشرطة الوطنية اهلايتية؛
الالزمــة لــدعم اجلهــود الــيت تبــذهلا   إىل البعثــة أن تــوفر اخلــربات الفنيــة يطلــب - ٩ 

 ويؤكـد احلكومة لألخذ بنهج شامل يف إدارة احلدود، مـع التركيـز علـى بنـاء قـدرات الدولـة،                    
 ضرورة توفري الدعم الدويل املنسق جلهود احلكومة يف هذا اجملال؛
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 بضرورة تـسيري البعثـة لـدوريات علـى طـول املنـاطق احلدوديـة البحريـة                  يسلّم - ١٠ 
 ويـشجع دعمـا لألنـشطة األمنيـة احلدوديـة الـيت تـضطلع هبـا الـشرطة الوطنيـة اهلايتيـة،                     والربية،  

البعثة على مواصلة املناقشات اليت جتريها مع حكومة هـاييت والـدول األعـضاء مـن أجـل تقيـيم                     
 التهديدات القائمة على طول احلدود الربية والبحرية؛

، بالتنسيق مع البعثـة، علـى    الدول األعضاء على أن تعمل مع احلكومة   يشجع - ١١ 
التصدي لالجتار غـري املـشروع باملخـدرات واألسـلحة عـرب احلـدود، ولغـري ذلـك مـن األنـشطة                    

 القانونية، وعلى أن تساهم يف تعزيز قدرات الشرطة الوطنية اهلايتية يف هذه اجملاالت؛ غري
ــضا يطلــب - ١٢  ــب جب   أي ــم املتحــدة القطــري، ويهي ــق األم ــع  إىل فري  األطــرافمي
يف اجملالني اإلنساين واإلمنائي، تعزيز العمليات األمنية اليت تقوم هبا حكومة هـاييت             املعنية  الفاعلة  

 ويطلـب ، بدعم من البعثة بأنشطة رامية إىل التحسني الفعال لظـروف معيـشة الـسكان املعنـيني              
 إىل البعثة مواصلة تنفيذ املشاريع السريعة األثر؛

 بعــدم ممارســة أي عمــل مــن  ويطالــبفي البعثــة  أي اعتــداء علــى مــوظيــدين - ١٣ 
أعمال الترهيب أو العنف ضد موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا، أو ضد غريهـا مـن                 
 املنظمات الدولية واإلنسانية العاملة يف اجملاالت اإلنسانية أو اإلمنائية أو يف جمال حفظ السالم؛

ح مؤســسات ســيادة القــانون،    بــاخلطوات الــيت اختــذت حنــو إصــال    يرحــب - ١٤ 
 السلطات اهلايتيـة علـى      ويشجع إىل البعثة مواصلة تقدمي الدعم الالزم يف هذا الصدد،           ويطلب

االستفادة بشكل كامل من ذلك الدعم، وال سيما يف جماالت مـن قبيـل إعـادة تـشكيل هيكـل                 
ضــعف الفئــات،  وزارة العــدل واألمــن العــام، واعتمــاد القــضاة، وتقــدمي املعونــة القانونيــة أل       

 وحتديث التشريعات الرئيسية؛
 إىل البعثة مواصلة النهج الذي تتبعه للحد من العنف داخـل اجملتمعـات              يطلب - ١٥ 

احمللية، بوسائل من بينها دعم اللجنة الوطنية لرتع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، وتركيـز               
ــة، ووضــع ســجل لأل     ــد العامل ســلحة، ومراجعــة القــوانني  جهودهــا علــى املــشاريع الكثيفــة الي

 السارية فيما يتعلق باسترياد األسلحة وحيازهتا، وإصالح نظام الترخيص حبيازة األسلحة؛
سلطات هـاييت    والية البعثة يف جمال حقوق اإلنسان، ويدعو       يؤكد من جديد   - ١٦ 

  بالبعثــة أن تواصـل تــوفري ويهيـب ، إىل مواصـلة بـذل اجلهــود لتعزيـز حقــوق اإلنـسان ومحايتــها    
 ؛التدريب يف جمال حقوق اإلنسان للشرطة الوطنية اهلايتية وغريها من املؤسسات ذات الصلة
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ــدين - ١٧  ــشدة ي ــن      ب ــضررين م ــال املت ــة ضــد األطف ــهاكات اجلــسيمة املرتكب  االنت
ــف ــرى         العنـ ــسي األخـ ــداء اجلنـ ــكال االعتـ ــصاب وأشـ ــات االغتـ ــن عمليـ ــضال عـ ــسلح، فـ املـ

تعزيـز ومحايـة حقـوق     إىل البعثـة أن تواصـل        ويطلـب ،  االنتشار الـيت تـستهدف البنـات       سعةالوا
) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ جملـس األمـن   يعلـى النحـو الـوارد يف قـرار      والطفـل   ملرأة  اخلاصة بـا  اإلنسان  

 ؛)٢٠٠٥ (١٦١٢ و
 البعثة وفريق األمم املتحدة القطري علـى تعزيـز التنـسيق فيمـا بينـهما،                شجعي - ١٨ 
زيـادة كفـاءة اجلهـود اإلمنائيـة        ، ضـمانا ل    هـاييت   يف فاعلـة مـع شـىت األطـراف اإلمنائيـة ال        وكذلك  

 ومعاجلة املشاكل اإلمنائية العاجلة؛
 منظومة األمم املتحدة واجملتمـع الـدويل، وخـصوصا البلـدان املاحنـة، إىل               يدعو - ١٩ 

، أن تقوم، بالتعاون مع السلطات اهلايتية، باستحداث ودعـم نظـام جمـدد لتنـسيق تقـدمي املعونـة                
يركـز علـى االحتياجـات الفوريـة وكـذلك علـى الـتعمري              املتبادلة، و  املسؤوليةيقوم على أساس    

 البلـدان املاحنـة علـى اإلسـراع بـدفع األمـوال الـيت               ويـشجع  واحلد من الفقر على املدى الطويل     
 ؛تعهدت هبا، مسامهة منها يف حتقيق التنمية وإرساء االستقرار يف هاييت

اتباع اسـتراتيجية اسـتباقية لالتـصاالت        يف    بالتقدم الذي أحرزته البعثة    رحبي - ٢٠ 
 والتوعية العامة، ويطلب إليها مواصلة تلك األنشطة؛

إىل األمـني العـام مواصـلة اختـاذ التـدابري الالزمـة لكفالـة االمتثـال التـام                    يطلب - ٢١ 
قبل مجيع أفراد البعثـة لـسياسة األمـم املتحـدة املتمثلـة يف عـدم التـسامح إطالقـا يف حـاالت                        من
 البلـدان املـسامهة بقـوات       وحيـث الستغالل واالعتداء اجلنسيني وإبقاء اجمللس على علم بذلك،         ا

ــا   تكفـــل علـــى أن  ــة مرتكبيهـ ــا ومعاقبـ ــلٌع فيهـ ــا ضـ علـــى  التحقيـــق يف األعمـــال الـــيت ألفرادهـ
 املناسب؛ النحو

 إىل األمني العام أن يقدم تقريرا إىل اجمللس عن تنفيذ واليـة البعثـة كـل                 يطلب - ٢٢ 
على أن يراعـى يف ذلـك إجـراء          يوما قبل تاريخ انتهاء واليتها،       ٤٥ يف موعد غايته     ،ة أشهر ست

استعراض ألنشطة البعثة وتشكيلها وعمليات التنسيق بينها وبني فريـق األمـم املتحـدة القطـري                
وغريه من اجلهات الفاعلة اإلمنائية، وإجراء تقييم لألخطار الـيت هتـدد األمـن يف هـاييت، ووضـع                   

 تــدعيم تــشتمل علــى معــايري مناســبة لقيــاس وتتبــع التقــدم احملــرز، وذلــك بالتــشاور مــع     خطــة
 احلكومة اهلايتية؛

 . إبقاء املسألة قيد نظرهيقرر - ٢٣ 
 


