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  )٢٠١٢ (٢٠٧٠القرار     
 تــشرين ١٢، املعقــودة يف ٦٨٤٥الــذي اختــذه جملــس األمــن يف جلــسته     

  ٢٠١٢أكتوبر /األول
    

  ،إن جملس األمن  
) ٢٠١١ (٢٠١٢قة بشأن هاييت، وال سيما قراراته  قراراته السابإذ يعيد تأكيد  

 )٢٠٠٨ (١٨٤٠ و) ٢٠٠٩ (١٨٩٢ و) ٢٠١٠ (١٩٠٨و ) ٢٠١٠ (١٩٢٧ و) ٢٠١٠ (١٩٤٤  و
 ١٦٠٨ و) ٢٠٠٦ (١٦٥٨و ) ٢٠٠٦ (١٧٠٢ و) ٢٠٠٧ (١٧٤٣  و)٢٠٠٧ (١٧٨٠و 
  ،)٢٠٠٤ (١٥٤٢ و) ٢٠٠٤ (١٥٧٦ و) ٢٠٠٥(

   التزامه القوي بسيادة هاييت واستقالهلا وسالمتها اإلقليمية ووحدهتا،وإذ يعيد تأكيد  
  بأن هـاييت مـا برحـت ختطـو خطـوات واسـعة منـذ وقـوع الزلـزال املفجـع يف                      وإذ يقر   

، وحققت، خالل السنة املاضية، عددا مـن املنجـزات الـسياسية            ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين  ١٢
اليت تدل على حدوث تقدم يف عملية حتقيق االستقرار، وال سيما تـصديق الربملـان علـى تعـيني                    

  رئيس وزراء جديد، وتنصيب اجمللس األعلى للقضاء، ونشر التعديالت الدستورية،
يـة الرئيـسية إلجنـاز االنتخابـات اجلزئيـة التـشريعية والبلديـة واحملليـة،                 إىل األمه  وإذ ينوه   

وإذ ينوه يف هذا الصدد إىل أمهية تنصيب اجمللس االنتخايب الدائم هلـذا البلـد علـى النحـو املقـرر          
  يف التعديالت الدستورية،

ذ  بأن احلالة األمنيـة العامـة، وإن كانـت ال تـزال هـشة، قـد حتـسنت منـذ اختـا                      وإذ يقر   
 ٢٠١٢، وظلــــت مــــستقرة نــــسبيا منــــذ اختــــاذ قــــراره  ١٩٤٤  و١٩٢٧ و ١٩٠٨قراراتــــه 

، ممــا يتــيح لبعثــة األمــم املتحـــدة لتحقيــق االســتقرار يف هــاييت مواصــلة التخفـــيض         )٢٠١١(
التدرجيي ألعداد القوات عن مستوياهتا يف أعقاب الزلزال، واالستمرار يف تكييف قوامهـا دون              
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رها، وإذ ُيقر بأمهية اختاذ القرارات املتعلقة مبستقبل البعثـة علـى حنـو              إخالل بأمن هاييت واستقرا   
  يراعي األوضاع القائمة واحلالة األمنية السائدة،

مع القلق حدوث زيـادة يف جـرائم القتـل، خـصوصا يف املنـاطق احلـضرية                 وإذ يالحظ     
  الكربى، واستمرار خطر العصابات اإلجرامية،

تضطلع به البعثة يف كفالة االسـتقرار واألمـن يف هـاييت،             بالدور احلاسم الذي     وإذ يقر   
وإذ يثين على البعثة ملواصلتها تقدمي املساعدة إىل حكومة هاييت من أجل كفالة توفري بيئـة آمنـة    

 ألفراد البعثة ولبلداهنم، وإذ يشيد مبن أصيبوا ومن قتلوا أثنـاء   وإذ يعرب عن امتنانه   ومستقرة،  
  أدائهم لواجبهم، 

ــز ســيادة القــانون،        حــبوإذ ير   ــة هــاييت بتعزي ــن جانــب حكوم ــااللتزام املــستمر م  ب
  وبإحراز املزيد من التقدم يف إصالح القطاع األمين،

 لتطــوير الــشرطة ٢٠١٦-٢٠١٢ بإمتــام صــوغ خطــة الــسنوات اخلمــس  وإذ يرحــب  
ة أن تتخـذ  الوطنية اهلايتية، اليت قدمتها البعثة والشرطة الوطنية اهلايتيـة، وإذ ُيـشدد علـى ضـرور        

حكومة هاييت، مبساعدة من اجملتمـع الـدويل ُتقـدم بنـاء علـى طلبـها، اخلطـوات الالزمـة لكفالـة                   
اســتيفاء الــشرطة الوطنيــة اهلايتيــة للمعــايري الــواردة يف تلــك اخلطــة بــشأن تعزيزهــا وإصــالحها؛  

 يــشجع احلكومــة علــى القيــام بــصفة منتظمــة، وبــدعم مــن البعثــة، بــإطالع الــشعب اهلــاييت وإذ
  واجلهات املعنية الرئيسية، حسب االقتضاء، على التقدم احملرز صوب استيفاء تلك املعايري،

، وقــد مت تنــصيب اجمللــس األعلــى للقــضاء، علــى ضــرورة مواصــلة تعزيــز    وإذ يــشدد  
النظام القضائي ونظام السجون يف هاييت، من أجل دعم القطاع األمـين يف هـاييت ليكـون علـى                   

 بتقيـيم  وإذ يرحـب   والترابط، بدعم من برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،          قدر أكرب من التكامل   
تنمية القدرات يف وزارة العدل واألمن العام، الذي أمثر خطة عمـل لإلصـالح املؤسـسي لتلـك                  

تزال قائمة بصدد حقـوق اإلنـسان    الوزارة، وإذ ُيسلم بأن ما يقترن بذلك من الشواغل اليت ال        
حتجـاز املطـول الـسابق للمحاكمـة، واكتظـاظ الـسجون بالنــزالء،            يف نظام الـسجون، مثـل اال      

ــة          ــدابري النظاف ــك ت ــا يف ذل ــصحية، مب ــة ال ــوافر خــدمات الرعاي ــدى ت ــصحية، وم واألوضــاع ال
  الصحية، تشكل حتديات غري هينة أمام اإلصالحات اإلدارية املستدامة،

ال تـزال تواجـه    بأنه وإن كـان قـد حتقـق قـدر مهـم مـن التقـدم، فـإن هـاييت             وإذ يسلم   
زالـوا    شخص مـشردين داخليـا مـا   ٣٩٠ ٠٠٠حتديات إنسانية كبرية، يف ظل وجود أكثر من    

يعتمدون على املـساعدة للحفـاظ علـى مقومـات بقـائهم األساسـية، واسـتمرار وبـاء الكـولريا،                    
  واحلاجة إىل مزيد من املعاجلة لألحوال املعيشية يف املخيمات،
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اسعة التنوع اليت أجنزهتا منظومـة األمـم املتحـدة يف هـاييت              جبهود اإلنعاش الو   وإذ يشيد   
، وخباصـة بـرامج اإلسـكان وإزالـة األنقـاض           ٢٠١٠يناير  /يف أعقاب كارثة زلزال كانون الثاين     

  اليت تدعمها األمم املتحدة، واالستخدام الناجح لوحدات اهلندسة العسكرية التابعة للبعثة، 
 الدور الرائد الذي    وإذ يؤكد كوارث الطبيعية،    بوجود ضعف بالغ إزاء ال     وإذ يعترف   

 مبـا يف   يف مرحلـة مـا بعـد الكارثـة،       وإعادة اإلعمار تضطلع به حكومة هاييت يف عملية اإلنعاش        
جهـود التنـسيق    يـشدد علـى ضـرورة زيـادة           وإذ ذلك جهـود احلـد مـن املخـاطر والتأهـب هلـا،            

ــل الو ــا تكام ــم املتحــ     فيم ــة يف األم ــات الفاعل ــني مجيــع اجله ــن  ب ــا م ــات املعنيــة دة وغريه  اجله
الــدعم الــشامل جلهــود  وكــذلك يفكومــة يف هــذا الــصدد، احليف ســياق مــساعدة الــصلة  ذات

  التعايف من كارثة الزلزال وللتنمية االجتماعية واالقتصادية يف هاييت،
 على أن حتقيق التقدم يف جمايل إنعاش هـاييت وإعـادة إعمارهـا، وكـذلك يف                 وإذ يؤكد   
جتماعية واالقتصادية لـذلك البلـد، بوسـائل منـها تقـدمي مـساعدة إمنائيـة دوليـة فعالـة                    التنمية اال 

ــق         ــر حاســم لتحقي ــساعدة، أم ــى االســتفادة مــن هــذه امل ــة عل ــدرة املؤســسات اهلايتي ــادة ق وزي
االستقرار الدائم واملستدام، وإذ يؤكد من جديد ضرورة أن يقتـرن األمـن بالتنميـة االجتماعيـة        

  واالقتصادية،
 بإنشاء آلية تنسيق املعونة، الـيت حلـت حمـل اللجنـة املؤقتـة إلنعـاش هـاييت،           إذ يرحب و  

  وباستمرار الدعم املقدم من صندوق إعادة إعمار هاييت، 
 مبا أجنزته البعثة وفريق األمم املتحـدة القطـري يف هـاييت، بالتـشاور الوثيـق                 وإذ يرحب   

  جي املتكامــــل اجلديــــد للفتــــرةمـــع حكومــــة هــــاييت، مـــن إمتــــام لــــصوغ اإلطــــار االســـتراتي   
، الذي حيدد أولويات األمم املتحدة، ويتطابق مع اخلطة اإلمنائية االسـتراتيجية            ٢٠١٦-٢٠١٣

  حلكومة هاييت ومع خطة توطيد البعثة على أساس األوضاع القائمة، 
 باجلهود املتواصلة اليت تبذهلا حكومة هاييت من أجـل مكافحـة وبـاء الكـولريا                وإذ ينوه   
 كيانــات األمــم املتحــدة علــى أن تواصــل، بالتنــسيق مــع غريهــا مــن  وإذ حيــثاء عليــه، والقــض

اجلهات الفاعلة ذات الصلة، تقدمي الدعم حلكومة هـاييت يف معاجلـة مـواطن الـضعف اهليكليـة،                  
وخباصة يف شبكات املياه واملرافـق الـصحية، وإذ يـشدد علـى أمهيـة تعزيـز املؤسـسات الـصحية                     

  إذ يدرك ما تبذله األمم املتحدة من جهود ملكافحة الكولريا،الوطنية اهلايتية، و
 اجلهات املاحنـة علـى اسـتكمال الوفـاء بالتعهـدات املعلنـة يف مـؤمتر نيويـورك                   وإذ حيث   

، حتقيقا جلملة أغراض منـها املـساعدة علـى تعزيـز فـرص احلـصول علـى اخلـدمات             ٢٠١٠لعام  
املــسؤولية الوطنيــة عــن تــوفري التوجيــه  علــى وإذ يــشددوالوظــائف أمــام أشــد الفئــات ضــعفا، 

  الواضح بشأن األولويات،
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تحقيـق االسـتقرار وإعـادة      اجلاريـة ل  عملية  الدور املنظمات اإلقليمية يف     على   وإذ يؤكد   
وثيـق مـع املؤسـسات املاليـة     علـى حنـو   تواصل العمل   إىل أن    البعثة   يدعو وإذ   ،اإلعمار يف هاييت  

، وال ســيما منظمــة اجلهــات املعنيــة اإلقليميــة وغريهــا مــن املنظمــات اإلقليميــة ودونوالدوليــة 
  ل األمريكية واحتاد أمم أمريكا اجلنوبية واجلماعة الكاريبية،الدو

لطبيعـة املترابطـة للتحـديات املاثلـة يف هـاييت، وإذ يؤكـد جمـددا أن            ل ه أيضا وإدراكا من   
ــائج ــدم نت ــستدام التق ــانون واإلصــال   امل ــصاحلة ،ح املؤســسي يف جمــاالت األمــن وســيادة الق  وامل

ــة ــة،الوطني ــر،     ، والتنمي ــة والفق ــا يف ذلــك مكافحــة البطال ــزز بعــضها بعــضا، وإذ يرحــب   مب يع
  مع الدويل للتصدي هلذه التحديات،باجلهود املتواصلة اليت تبذهلا حكومة هاييت واجملت

 على ضرورة تنفيذ مشاريع على درجة عالية من الفعالية والوضوح للعيـان             شددوإذ ي   
ن اليت تتطلب استخداما كثيفا لليد العاملة وتساعد على إجياد فرص العمل وتـوفري اخلـدمات                م

  االجتماعية األساسية، 
مبا تبذلـه الـشرطة الوطنيـة مـن جهـود لزيـادة الـدوريات وتعزيـز وجودهـا                 وإذ يرحب     

ــادة يف اإلبــالغ       وتواصــلها املباشــر مــع الــسكان، الــذي رمبــا يكــون قــد أســهم يف حــدوث زي
   اجلرائم، عن

 بأن العنف اجلنسي واجلنساين ما زال يـشكل شـاغال خطـريا، وخباصـة يف                وإذ يعترف   
 بـــرانس وخميمـــات املـــشردين داخليـــا واملنـــاطق النائيـــة - أو -األحيـــاء املهمـــشة مـــن بـــورت 

  البلد،  من
 الوثيـق    باجلهود املستمرة اليت تبذهلا البعثة يف جمال اخلفارة اجملتمعية، بالتنسيق          وإذ ينوِّه   

 بتواصـلها مـع الـسكان هبـدف         وإذ يرحـب  مع جلان املخيمات، يف خميمات املـشردين داخليـا،          
  التشجيع على زيادة اإلبالغ عن اجلرائم،

بــأن تعزيــز املؤســسات الوطنيــة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان، فــضال عــن احتــرام    وإذ يقــر   
ــة، ومكافحــة اإل     ــة الواجب ــد باألصــول القانوني ــسان والتقي ــسي   حقــوق اإلن جــرام والعنــف اجلن

واجلنــساين، والقــضاء علــى ممارســة اإلفــالت مــن العقــاب، هــي أمــور جوهريــة لكفالــة ســيادة   
  القانون واألمن يف هاييت،

 سلطة املمثل اخلـاص لألمـني العـام يف تنـسيق وتـصريف مجيـع أنـشطة                  وإذ يعيد تأكيد    
يــضا تأكيــد دعمــه للــدور وكــاالت األمــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمهــا يف هــاييت، وإذ يعيــد أ 

الذي يضطلع به املمثل اخلـاص لألمـني العـام يف كفالـة التنـسيق والتعاضـد علـى الوجـه األمثـل                       
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البعثة وفريق األمم املتحدة القطري فيما يتعلق باجلوانب املترابطـة مـن واليتيهمـا، وخباصـة                 بني
   حاليا،يف إطار خطة توطيد البعثة على أساس األوضاع القائمة، اجلاري صوغها

 على أمهية تـوفري التمويـل الكـايف للـشرطة الوطنيـة اهلايتيـة مـن أجـل تعزيـز                     وإذ يشدد   
قدراهتا اللوجستية واإلدارية، وإذ يشجع حكومة هاييت علـى االسـتفادة مـن الـدعم املقـدم مـن                   
اجملتمع الدويل لضمان توفري األمن الكايف للشعب اهلاييت، وإذ يهيـب جبميـع الـشركاء الـدوليني       

  أن يعززوا التنسيق بينهم يف هذا الصدد،
ــشرطة       باالوإذ يرحــب    ــد لل ــام جدي ــدير ع ــة يف ترشــيح م ســتمرارية املؤســسية املتمثل

  الوطنية اهلايتية والتصديق على تعيينه،
.  باجلهود الذي يبذهلا رئيس الواليات املتحدة األمريكية السابق، وليـام ج  وإذ يرحب   

تحـدة اخلـاص بـشأن هـاييت، مـن أجـل تعزيـز اسـتجابة األمـم                  كلينتون، بصفته مبعوث األمم امل    
املتحدة يف جمال اإلنعاش على صعيد العمليات اإلنسانية واإلمنائية على السواء، فضال عـن تتبـع        
التعهدات بتقدمي املعونة وصرف األمـوال، والتواصـل مـع كيانـات األمـم املتحـدة واملؤسـسات                  

تــساق علــى نطــاق عمليــات األمــم املتحــدة يف هــاييت،  املاليــة الدوليــة، والعمــل علــى كفالــة اال 
  يشري إىل أمهية اإلبالغ عن هذه األنشطة بصفة منتظمة، وإذ

 أمهية توافر التنسيق القوي فيما بني مكتـب مبعـوث األمـم املتحـدة اخلـاص                 وإذ يؤكد   
بــشأن هــاييت وغــريه مــن كيانــات األمــم املتحــدة والــدول األعــضاء فيهــا، وإذ يؤكــد ضــرورة    

  نسيق فيما بني مجيع اجلهات الفاعلة الدولية على الصعيد امليداين،الت
  ، ٢٠١٢أغسطس / آب٣١ املؤرخ S/2012/678 بتقرير األمني العام وإذ يرحب  
 مبــسؤوليته الرئيــسية عــن صــون الــسالم واألمــن الــدوليني طبقــا مليثــاق        ووعيــا منــه   
  املتحدة، األمم

ألمم املتحدة، على النحو املبني يف اجلـزء         طبقا للفصل السابع من ميثاق ا      وإذ يتصرف   
  ،)٢٠٠٤ (١٥٤٢ من منطوق القرار ٧األول من الفقرة 

ــرر  - ١   ــق االســتقرار يف هــاييت     يق ــم املتحــدة لتحقي ــة األم ــة بعث ــد والي ــى ، متدي  عل
) ٢٠٠٦ (١٧٠٢و ) ٢٠٠٥ (١٦٠٨و ) ٢٠٠٤ (١٥٤٢الــــــــوارد يف قراراتــــــــه  النحــــــــو

 ١٩٠٨ و) ٢٠٠٩ (١٨٩٢و       ) ٢٠٠٨ (١٨٤٠ و) ٢٠٠٧ (١٧٨٠ و) ٢٠٠٧ (١٧٤٣ و
ــىت ،)٢٠١١ (٢٠١٢ و )٢٠١٠ (١٩٤٤و ) ٢٠١٠ (١٩٢٧ و) ٢٠١٠( ــشرين١٥ حــــ   تــــ

  ، مع نية جتديدها مرة أخرى؛٢٠١٣أكتوبر /األول
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 فـرداً  ٦ ٢٧٠ عدد يـصل إىل    البعثة من العامة لقوة   ستويات  امل أن تتألف    يقرر  - ٢  
عنـصر   من أفـراد املـشاة واهلندسـة، مـع      ، عن طريق إجراء سحب متوازن لعدد      من مجيع الرتب  

ــصل   ــشرطة يـ ــه للـ ــرد٢ ٦٠١إىل قوامـ ــوارد يف   فـ ــو الـ ــى النحـ ــرة ، علـ ــر  ٥٠ الفقـ ــن تقريـ  مـ
  العام؛ األمني

البعثــة تــشكيل قــوة  أن أي تعــديالت جيــري إدخاهلــا يف املــستقبل علــى يؤكــد  - ٣  
ــينبغــي أن  ــة  ت ــة األمني ــع  يف ستند إىل احلال ــدان، م ــاةاملي ــأثري مراع ــائ ت ــع االجتمــاعي  ق حق الواق

وخباصـة  والسياسي على االستقرار واألمن يف هاييت، والتطور املتزايد لقـدرات الدولـة اهلايتيـة،                
للشرطة الوطنية اهلايتيـة، وممارسـة الـسلطات الوطنيـة بـصورة متزايـدة ملـسؤولية           اجلاري  التعزيز  

  ؛ االستقرار واألمن يف البلدصونالدولة اهلايتية عن 
 خبطة توطيد البعثة على أساس األوضاع القائمة، اجلاري إعـدادها           ماحييط عل   - ٤  

القطـري وبالتـشاور     املتحـدة    األمـم حاليا بقيادة املمثل اخلاص لألمني العـام بالتعـاون مـع فريـق              
 مــن تقريــر األمــني ٤٨ و ٤٧اييت والــشركاء الــدوليني؛ وينــوِّه، طبقــا للفقــرتني مــع حكومــة هــ

العام، بقيمة اهلدف اهلام الذي ترمي إليه وهو تركيـز أنـشطة البعثـة علـى جمموعـة أساسـية مـن                      
املهام املشمولة يف واليتها واملمكن إجنازها يف حدود إطـار زمـين معقـول وإبـرام اتفـاق انتقـايل                    

 حيـدد فيـه عـدد مركَّـز مـن النقـاط املرجعيـة تكـون هـي املؤشـرات الرئيـسية                       مع حكومة هـاييت   
للتقــدم احملــرز يف عمليــة حتقيــق االســتقرار، مــع التنويــه إىل طــابع التكامــل الــذي تتــسم بــه            

  التحديات املاثلة أمام حتقيق االستقرار يف هاييت على حنو ما يتضح يف والية البعثة؛
ــر  - ٥   ــسي ُيق ــسؤولية الرئي ــةً وشــعبا، ومب   بامل ــاييت، حكوم ــهاة هل ــور  ل لكيت ــام األم زم

يتعلـق جبميـع جوانـب حتقيـق االسـتقرار يف البلـد، ويرحـب بـاخلطوات الـيت اختـذهتا البعثـة                        فيما
ــ ــة، يف حــدود  وفريلت ــة مــساعدة حكومــة  اإلمكانيــات  اخلــربات اللوجــستية والتقني املتاحــة، بغي

بناء قدرات مؤسساهتا يف جمال سـيادة       ة إىل   الراميعمليات  ال، على مواصلة    هابحسب طل هاييت،  
القانون على املستويني الوطين واحمللي، ولإلسراع يف تنفيذ استراتيجية احلكومـة إلعـادة تـوطني       

قــدرات مــع تزايـد  ا يأن هـذه التــدابري مؤقتـة وسـيجرى خفــضها تـدرجي    علـى أســاس  املـشردين،  
وفقـا  نشطة املضطلع هبا يف هذا الـصدد  هاييت، ويدعو البعثة إىل املضي على وجه السرعة يف األ        

، مـع التنـسيق، حـسب االقتـضاء، مـع فريـق األمـم املتحـدة القطـري                   العـام  أوصى بـه األمـني     امل
  وغريه من اجلهات الفاعلة يف جهود حتقيق االستقرار؛
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ــشجع  - ٦   ــة       ي ــوفري احلماي ــاييت يف ت ــة ه ــساعدة حكوم ــى أن تواصــل م ــة عل  البعث
ــة للــ  ــالكافي ــا وغريهــم     دنيني، سكان امل ــالء اهتمــام خــاص الحتياجــات املــشردين داخلي مــع إي

 يف اخلفــارة اجملتمعيــة املــشتركة النــساء واألطفــال، بــسبل منــها  خباصــةالفئــات الــضعيفة، و مــن
  ؛)٢٠٠٩ (١٨٩٤قرار جملس األمن فقا لاملخيمات، و

 باجلهود اليت تبـذهلا حكومـة هـاييت لبنـاء القـدرات املؤسـسية يف جمـايل                  يرحب  - ٧  
حتقيـق الالمركزيـة،    ىلالرامية إألمن وسيادة القانون على مجيع املستويات، مبا يف ذلك اجلهود     ا

، مواصـلة   ذات الـصلة  اجلهـات الفاعلـة     غريها مـن    ة، وفقا للوالية املسندة إليها، وب     ثويهيب بالبع 
لألولويـات احلكوميـة يف جمـال حتقيـق الالمركزيـة علـى الـصعيد املركـزي وصـعيد                   توفري الدعم   
ــة  اإلدارات، و ــز مؤســسات الدول ــذايت،     يف تعزي ــاء ال ــى حنــو حيقــق هلــا االكتف قطــاع األمــن عل

تعزيز قـدرة حكومـة هـاييت علـى         مواصلة   برانس، وذلك هبدف     - أو   - خارج بورت    خباصةو
 لدولــة علــى نطــاق البلــد احــضور تعزيــز بــسط ســلطة الدولــة يف مجيــع أحنــاء هــاييت، وضــمان   

  د على املستويات احمللية؛، وتشجيع احلكم الرشيبأكمله
ــق      يقــر  - ٨   ــة لتحقي ــالغ األمهي ــة سياســية ومؤســسية مــستقرة أمــر ب ــوافر بيئ ــأن ت  ب

االســتقرار ولــسري جهــود اإلنعــاش وإعــادة اإلعمــار، ويعيــد تأكيــد دعوتــه للبعثــة إىل أن تــدعم  
ل اخلـاص   العملية السياسية اجلارية يف هاييت، مبـا يف ذلـك عـن طريـق املـساعي الـيت يبـذهلا املمثـ                     

لألمني العام، ويدعو مجيع اجلهات الفاعلة السياسية ذات الـصلة يف هـاييت إىل أن تعمـل بـروح                   
التعــاون فيمــا بينــها مــن أجــل تنــصيب اجمللــس االنتخــايب الــدائم يف البلــد علــى النحــو املقــرر يف 

يــة الــيت التعــديالت الدســتورية ومــن أجــل إجنــاز االنتخابــات اجلزئيــة التــشريعية والبلديــة واحملل   
ــة علــى مواصــلة تقــدمي دعمهــا يف هــذا       ــأخرة عــن موعــدها، ويــشجِّع البعث ــا مت أصــبحت حالي
الصدد، وعلى تنسيق املـساعدة االنتخابيـة الدوليـة املقدمـة إىل هـاييت، بالتعـاون مـع غريهـا مـن                    

اعـة  اجلهات املعنية الدولية، مبا فيها منظمة الدول األمريكية واحتـاد أمـم أمريكـا اجلنوبيـة واجلم                
  الكاريبية، حسب االقتضاء؛

، يف إطار حتسني حالة سـيادة القـانون يف هـاييت، علـى أن تعزيـز                 يعيد التأكيد   - ٩  
قــدرة الــشرطة الوطنيــة اهلايتيــة أمــر لــه أبلــغ األمهيــة بالنــسبة لتــويل حكومــة هــاييت يف التوقيــت   

ر احملــوري لتــوفري املناسـب لكامــل املــسؤولية عــن االحتياجـات األمنيــة للبلــد، الــذي هـو العنــص   
  االستقرار الشامل وحتقيق التنمية مستقبال يف هاييت؛

 بأن بناء قدرة الشرطة الوطنية اهلايتية مهمة بالغة األمهية من مهـام البعثـة،               يقر  - ١٠  
ويدعو شركاء هاييت الـدوليني واإلقليمـيني إىل تكثيـف مـساعدهتم حلكومـة هـاييت حتقيقـا هلـذه                    

، مبا يف ذلك عن طريـق تـوفري املـدربني واملستـشارين الفنـيني املهـرة، مـع                   الغاية، وفقا ألولوياهتا  
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التأكيد على ضرورة التنسيق الوثيـق بـني اجلهـات املاحنـة وحكومـة هـاييت بغيـة تعزيـز اسـتدامة                       
هــذه اجلهــود، ويــشجع كــذلك البعثــة علــى انتقــاء هــؤالء اخلــرباء بأكفــأ أســلوب ممكــن وفقــا    

  م؛ألنواع مهاراهتم وجماالت خربهت
 السلطات اهلايتية على مواصلة تنفيذ خطة إصالح نظام العدالة باختـاذ            يشجع  - ١١  

اخلطوات الالزمة، مبا فيها الدعم املستمر للمجلس األعلى للقـضاء، مـستهدفة كفالـة اسـتقالل      
املؤسسات القضائية وفعاليتها، ومعاجلة مسائل االحتجـاز املطـوَّل الـسابق للمحاكمـة وأحـوال               

ــسجون وا ــودين       الـ ــال املوجـ ــساء واألطفـ ــاص للنـ ــام خـ ــالء اهتمـ ــع إيـ ــالرتالء، مـ ــا بـ كتظاظهـ
  االحتجاز؛ قيد

 األهـــداف وااللتزامـــات املدرجـــة يف املـــشروع املـــشترك خلطـــة تطـــوير يؤيـــد  - ١٢  
 وتنفيـذها، ويـشدد علـى ضـرورة كفالـة الـدعم            ٢٠١٦-٢٠١٢الشرطة الوطنية اهلايتية للفترة     

 واجلهات املاحنة جلعل قوام أفـراد الـشرطة املنـتظمني انتظامـا           امليزانوي الكايف من حكومة هاييت    
، وتـوفري القـدر الكـايف مـن     ٢٠١٦ فـرد حبلـول عـام    ١٥ ٠٠٠تاما يف اخلدمة يبلغ كحـد أدىن   

القــدرات اللوجــستية واإلداريــة، وإعمــال املــساءلة واحتــرام حقــوق اإلنــسان وســيادة القــانون، 
ز إجـراءات االسـتقدام والتـدريب، مـع التركيـز علـى             وتطبيق إجـراءات ُمحكََمـة للفـرز، وتعزيـ        

  الوحدات املتخصصة، وتقوية مراقبة احلدود، وردع أنشطة اجلرمية املنظمة العابرة للحدود؛
 مـــن البعثـــة أن تواصـــل بـــذل جهودهـــا الراميـــة إىل تعزيـــز القـــدرات  يطلـــب  - ١٣  

ــة، وال ســيما عــن طريــق    ــة اهلايتي ــه  املؤســسية والتــشغيلية للــشرطة الوطني  جتديــد جهــود التوجي
والتدريب ألفراد الـشرطة والعـاملني يف املرافـق اإلصـالحية، ويـدعو البعثـة إىل توجيـه مهـارات             

يف اجتــاه دعــم هــذه األهــداف؛ ويطلــب مــن البعثــة أيــضا أن تيــسِّر  املتحــدة األمــمأفــراد شــرطة 
 التوجيه الـتقين، لـدى      التنسيق بني اجلهود الثنائية واجلهود املتعددة األطراف، وأن تواصل توفري         

طلبـــه، للمـــشاريع املمولـــة مـــن اجلهـــات املاحنـــة إلصـــالح وتـــشييد مرافـــق الـــشرطة واملرافـــق   
اإلصــالحية، وكــذلك للمــشاريع األخــرى الراميــة إىل دعــم القــدرة املؤســسية للــشرطة الوطنيــة 

  اهلايتية، حسب االقتضاء؛
ــاون مــع اجلهــات    يــشجع  - ١٤   ــة علــى أن تقــوم، بالتع ــضا البعث ــة   أي ــة الدولي  الفاعل

ــصابات، واجلرميــة          ــف الع ــه الفعــال لعن ــى الوج ــة يف التــصدي عل ــساعدة احلكوم ــصة، مب املخت
  املنظمة، واالجتار باملخدرات، واالجتار باألطفال؛

 مجيع املـاحنني والـشركاء، مبـن فـيهم املنظمـات الدوليـة واملنظمـات غـري                 يدعو  - ١٥  
على حنو وثيـق مـع احلكومـة اهلايتيـة عـن طريـق              احلكومية، إىل حتسني تنسيق جهودهم والعمل       

آلية تنسيق املعونة، اليت ُيستهدف هبا مـساعدة احلكومـة علـى كفالـة تـوفري مزيـد مـن الـشفافية             
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يتعلـق باملـساعدات األجنبيـة وتعزيـز قـدرة احلكومـة علـى إدارة                وامللكية الوطنية والتنسيق فيما   
  املساعدات اخلارجية؛

 الفاعلــة، هــاتم املتحــدة القطــري، ويهيــب جبميــع اجل مــن فريــق األمــيطلــب  - ١٦  
 بأنـشطٍة   ، بـدعم مـن البعثـة      ، العمليات األمنية واإلمنائيـة الـيت تـضطلع هبـا حكومـة هـاييت              تكملة

   املعيشية للسكان املعنيني، وال سيما النساء واألطفال؛ألحوالهتدف إىل التحسني الفعلي ل
 تنفيـذ   املتحدة القطري،  مع فريق األمم  أن تواصل، بالتنسيق     من البعثة    يطلب  - ١٧  

إزاء تعـزز ثقـة سـكان هـاييت         ُتسهم يف جعل البيئـة آمنـة ومـستقرة و         املشاريع السريعة األثر اليت     
، وخباصة يف اجملـاالت ذات األولويـة الـيت حتـددها قيـادة البعثـة ووفقـا ألولويـات حكومـة                     البعثة

  ؛هاييت، حسب االقتضاء
وجه خـاص   اجلسيمة املرتكبة ضد األطفال املتضررين ب االنتهاكات يدين بشدة   - ١٨  

الـيت ترتكبـها العـصابات اإلجراميـة، وكـذلك تفـشي تعـرُّض النـساء والفتيـات            أعمال العنف   من  
كومـة هـاييت أن تواصـل، بـدعم مـن           حب هيـب االعتـداء اجلنـسي، وي    لالغتصاب وغريه من أشكال     

 يف بـيَّن حقوق النساء واألطفـال علـى النحـو امل        البعثة وفريق األمم املتحدة القطري، تعزيز ومحاية        
 ١٨٨٢و ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٥ (١٦١٢و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ قــــرارات جملــــس األمــــن

، ويشجع مجيع اجلهـات الفاعلـة يف حكومـة          )٢٠٠٩ (١٨٨٩و  ) ٢٠٠٩ (١٨٨٨ و) ٢٠٠٩(
 العنف اجلنـسي    إىل القضاء على   هاييت واجملتمع الدويل واجملتمع املدين على جتديد جهودها الرامية        

االغتصاب وتيسري سبل الوصـول إىل       واجلنساين يف هاييت، فضال عن حتسني االستجابة لشكاوى       
  اجلنسية؛ العدالة أمام ضحايا االغتصاب وغريه من اجلرائم

 إىل األمني العام مواصلة اختاذ التدابري الالزمة لكفالة امتثال مجيع أفراد            يطلب  - ١٩  
ــة  ــا  البعث ــاال تام ــسيامتث ــا إزاء االســتغالل     ل ــسامح إطالق ــة يف عــدم الت اسة األمــم املتحــدة املتمثل

 وإبقاء اجمللـس علـى علـم بـذلك، وحيـث البلـدان املـسامهة بقـوات وبـأفراد                ،واالعتداء اجلنسيني 
 فيهـا أفرادهـا ومعاقبـة مرتكبيهـا علـى          تـورط الشرطة على أن تكفل التحقيق يف األعمـال الـيت ي          

  النحو الواجب؛
 بوصفها عنصرا جوهريـا مـن       والية البعثة يف جمال حقوق اإلنسان      تأكيدعيد  ي  - ٢٠  

 االسـتقرار  عنـصر جـوهري مـن عناصـر حتقيـق      بأن احترام حقوق اإلنـسان      يقُّر  ، و عناصر البعثة 
ــا     ــة عم ــساءلة الفردي ــام بامل ــاييت، وال ســيما االهتم ــهاكات جــسيمة يف ظــل     يف ه ــن انت ــع م وق

ــى    ــة عل ــسابقة، وحيــث احلكوم ــدويل، حــسب     احلكومــات ال ــدعم مــن اجملتمــع ال ــل، ب أن تكف
الشرطة الوطنية اهلايتيـة والـسلطة القـضائية بـاحترام حقـوق اإلنـسان ومحايتـها،                االقتضاء، تقيُّد   

  ؛ويدعو البعثة إىل توفري الرصد والدعم الالزمني يف هذا الصدد
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ــشجع  - ٢١   ــى أن تواصــل،   ُي ــة عل ــن  يف إطــار البعث ــة م ــها، االســتفادة الكامل   واليت
ــز االســتقرار       ــة تعزي ــابعون هلــا، بغي الوســائل والقــدرات املوجــودة، مبــا يف ذلــك املهندســون الت

مع العمل على زيـادة متلـك هـاييت لزمـام األمـور يف سـياق خطـة توطيـد البعثـة علـى                      ،  هاييت يف
  ؛أساس األوضاع القائمة

تمعـي،  حلـد مـن العنـف اجمل      يف جمـال ا    اتباع هنجهـا     أن تواصل البعثة  من   يطلب  - ٢٢  
وتكييف الربنامج مـع االحتياجـات املـتغرية هلـاييت يف سـياق          بالتعاون الوثيق مع حكومة هاييت،      

املـشردين  الـشباب املعرضـني للخطـر والنـساء و        بعد الزلزال، مع التركيز بشكل خاص علـى          ما
، وكفالـة أن يكـون هـذا النـشاط منـسقا مـع           واملقيمني يف األحياء املتـضررة مـن أعمـال العنـف          

  املتحدة القطري وداعما ألعماله الرامية إىل بناء القدرة احمللية يف هذا اجملال؛ ق األممفري
هـا الراميــة إىل  جهود دعـم الـسلطات اهلايتيـة يف    أن تواصـل  مـن البعثـة   يطلـب   - ٢٣  

القـوانني احلاليـة املتعلقـة      تنقـيح   لألسـلحة، و  إنشاء سـجل    التحكم يف تدفق األسلحة الصغرية، و     
صـوغ وتطبيـق عقيـدة وطنيـة        ص األسلحة، و  يخارت، وإصالح نظام    لحة وحيازهتا األسباسترياد  

  ؛للخفارة اجملتمعية
حـسب االقتـضاء، بتحـديث وثـائق        و أمهية القيام بصورة منتظمة،      علىشدد  ي  - ٢٤  

التخطيط املتعلقة بالعنصر العسكري وعنصر الشرطة يف البعثة، مثل مفهـوم العمليـات وقواعـد               
ذات الـصلة، ويطلـب إىل األمـني        اجمللـس   مـع أحكـام مجيـع قـرارات         تساقها  حتقيق ا االشتباك، و 

  يقدم تقارير بشأهنا إىل جملس األمن وإىل البلدان املسامهة بقوات وبأفراد الشرطة؛ العام أن
يقـدم  ُيبقـي اجمللـس علـى علـم بـصفة منتظمـة وأن        إىل األمـني العـام أن     يطلب  - ٢٥  

 يومـا  ٤٥واليـة بــ   هـذه ال ستة أشهر، وقبـل تـاريخ انتـهاء      كل تقريرا عن تنفيذ والية البعثة    يهإل
  على األقل؛

 إىل األمني العام أن يدرج يف تقاريره تقييما شامال لألخطار الـيت هتـدد               يطلب  - ٢٦  
ــارات إلعــادة      ــضاء، خي ــرح، حــسب االقت ــة مــن حيــث   األمــن يف هــاييت، وأن يقت صــوغ البعث

خطة التوطيـد املعروضـة يف الفـرع الـسادس مـن            حجمها وتكوينها، وأن يواصل تطوير وتقييم       
  ؛، وأن يقدمها يف شكل مرفق لتقريره التايلS/2012/678التقرير 

  . إبقاء هذه املسألة قيد نظرهيقرر  - ٢٧  
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	وإذ يرحب بإنشاء آلية تنسيق المعونة، التي حلت محل اللجنة المؤقتة لإنعاش هايتي، وباستمرار الدعم المقدم من صندوق إعادة إعمار هايتي، 
	وإذ يرحب بما أنجزته البعثة وفريق الأمم المتحدة القطري في هايتي، بالتشاور الوثيق مع حكومة هايتي، من إتمام لصوغ الإطار الاستراتيجي المتكامل الجديد للفترة2013-2016، الذي يحدد أولويات الأمم المتحدة، ويتطابق مع الخطة الإنمائية الاستراتيجية لحكومة هايتي ومع خطة توطيد البعثة على أساس الأوضاع القائمة، 
	وإذ ينوه بالجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة هايتي من أجل مكافحة وباء الكوليرا والقضاء عليه، وإذ يحث كيانات الأمم المتحدة على أن تواصل، بالتنسيق مع غيرها من الجهات الفاعلة ذات الصلة، تقديم الدعم لحكومة هايتي في معالجة مواطن الضعف الهيكلية، وبخاصة في شبكات المياه والمرافق الصحية، وإذ يشدد على أهمية تعزيز المؤسسات الصحية الوطنية الهايتية، وإذ يدرك ما تبذله الأمم المتحدة من جهود لمكافحة الكوليرا،
	وإذ يحث الجهات المانحة على استكمال الوفاء بالتعهدات المعلنة في مؤتمر نيويورك لعام 2010، تحقيقا لجملة أغراض منها المساعدة على تعزيز فرص الحصول على الخدمات والوظائف أمام أشد الفئات ضعفا، وإذ يشدد على المسؤولية الوطنية عن توفير التوجيه الواضح بشأن الأولويات،
	وإذ يؤكد على دور المنظمات الإقليمية في العملية الجارية لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في هايتي، وإذ يدعو البعثة إلى أن تواصل العمل على نحو وثيق مع المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية وغيرها من الجهات المعنية، ولا سيما منظمة الدول الأمريكية واتحاد أمم أمريكا الجنوبية والجماعة الكاريبية،
	وإدراكا منه أيضا للطبيعة المترابطة للتحديات الماثلة في هايتي، وإذ يؤكد مجددا أن نتائج التقدم المستدام في مجالات الأمن وسيادة القانون والإصلاح المؤسسي، والمصالحة الوطنية، والتنمية، بما في ذلك مكافحة البطالة والفقر، يعزز بعضها بعضا، وإذ يرحب بالجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة هايتي والمجتمع الدولي للتصدي لهذه التحديات،
	وإذ يشدد على ضرورة تنفيذ مشاريع على درجة عالية من الفعالية والوضوح للعيان من التي تتطلب استخداما كثيفا لليد العاملة وتساعد على إيجاد فرص العمل وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، 
	وإذ يرحب بما تبذله الشرطة الوطنية من جهود لزيادة الدوريات وتعزيز وجودها وتواصلها المباشر مع السكان، الذي ربما يكون قد أسهم في حدوث زيادة في الإبلاغ عن الجرائم، 
	وإذ يعترف بأن العنف الجنسي والجنساني ما زال يشكل شاغلا خطيرا، وبخاصة في الأحياء المهمشة من بورت - أو - برانس ومخيمات المشردين داخليا والمناطق النائية من البلد، 
	وإذ ينوِّه بالجهود المستمرة التي تبذلها البعثة في مجال الخفارة المجتمعية، بالتنسيق الوثيق مع لجان المخيمات، في مخيمات المشردين داخليا، وإذ يرحب بتواصلها مع السكان بهدف التشجيع على زيادة الإبلاغ عن الجرائم،
	وإذ يقر بأن تعزيز المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، فضلا عن احترام حقوق الإنسان والتقيد بالأصول القانونية الواجبة، ومكافحة الإجرام والعنف الجنسي والجنساني، والقضاء على ممارسة الإفلات من العقاب، هي أمور جوهرية لكفالة سيادة القانون والأمن في هايتي،
	وإذ يعيد تأكيد سلطة الممثل الخاص للأمين العام في تنسيق وتصريف جميع أنشطة وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها في هايتي، وإذ يعيد أيضا تأكيد دعمه للدور الذي يضطلع به الممثل الخاص للأمين العام في كفالة التنسيق والتعاضد على الوجه الأمثل بين البعثة وفريق الأمم المتحدة القطري فيما يتعلق بالجوانب المترابطة من ولايتيهما، وبخاصة في إطار خطة توطيد البعثة على أساس الأوضاع القائمة، الجاري صوغها حاليا،
	وإذ يشدد على أهمية توفير التمويل الكافي للشرطة الوطنية الهايتية من أجل تعزيز قدراتها اللوجستية والإدارية، وإذ يشجع حكومة هايتي على الاستفادة من الدعم المقدم من المجتمع الدولي لضمان توفير الأمن الكافي للشعب الهايتي، وإذ يهيب بجميع الشركاء الدوليين أن يعززوا التنسيق بينهم في هذا الصدد،
	وإذ يرحب بالاستمرارية المؤسسية المتمثلة في ترشيح مدير عام جديد للشرطة الوطنية الهايتية والتصديق على تعيينه،
	وإذ يرحب بالجهود الذي يبذلها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق، وليام ج. كلينتون، بصفته مبعوث الأمم المتحدة الخاص بشأن هايتي، من أجل تعزيز استجابة الأمم المتحدة في مجال الإنعاش على صعيد العمليات الإنسانية والإنمائية على السواء، فضلا عن تتبع التعهدات بتقديم المعونة وصرف الأموال، والتواصل مع كيانات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، والعمل على كفالة الاتساق على نطاق عمليات الأمم المتحدة في هايتي، وإذ يشير إلى أهمية الإبلاغ عن هذه الأنشطة بصفة منتظمة،
	وإذ يؤكد أهمية توافر التنسيق القوي فيما بين مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص بشأن هايتي وغيره من كيانات الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها، وإذ يؤكد ضرورة التنسيق فيما بين جميع الجهات الفاعلة الدولية على الصعيد الميداني،
	وإذ يرحب بتقرير الأمين العام S/2012/678 المؤرخ 31 آب/أغسطس 2012، 
	ووعيا منه بمسؤوليته الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين طبقا لميثاق الأمم المتحدة،
	وإذ يتصرف طبقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على النحو المبين 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) و 2012 (2011)، حتى 15 تشرين الأول/أكتوبر 2013، مع نية تجديدها مرة أخرى؛
	2 - يقرر أن تتألف المستويات العامة لقوة البعثة من عدد يصل إلى 270 6 فرداً من جميع الرتب، عن طريق إجراء سحب متوازن لعدد من أفراد المشاة والهندسة، مع عنصر للشرطة يصل قوامه إلى 601 2 فرد، على النحو الوارد في الفقرة 50 من تقرير الأمين العام؛
	3 - يؤكد أن أي تعديلات يجري إدخالها في المستقبل على تشكيل قوة البعثة ينبغي أن تستند إلى الحالة الأمنية في الميدان، مع مراعاة تأثير حقائق الواقع الاجتماعي والسياسي على الاستقرار والأمن في هايتي، والتطور المتزايد لقدرات الدولة الهايتية، وبخاصة التعزيز الجاري للشرطة الوطنية الهايتية، وممارسة السلطات الوطنية بصورة متزايدة لمسؤولية الدولة الهايتية عن صون الاستقرار والأمن في البلد؛
	4 - يحيط علما بخطة توطيد البعثة على أساس الأوضاع القائمة، الجاري إعدادها حاليا بقيادة الممثل الخاص للأمين العام بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة القطري وبالتشاور مع حكومة هايتي والشركاء الدوليين؛ وينوِّه، طبقا للفقرتين 47 و 48 من تقرير الأمين العام، بقيمة الهدف الهام الذي ترمي إليه وهو تركيز أنشطة البعثة على مجموعة أساسية من المهام المشمولة في ولايتها والممكن إنجازها في حدود إطار زمني معقول وإبرام اتفاق انتقالي مع حكومة هايتي يحدد فيه عدد مركَّز من النقاط المرجعية تكون هي المؤشرات الرئيسية للتقدم المحرز في عملية تحقيق الاستقرار، مع التنويه إلى طابع التكامل الذي تتسم به التحديات الماثلة أمام تحقيق الاستقرار في هايتي على نحو ما يتضح في ولاية البعثة؛
	5 - يُقر بالمسؤولية الرئيسية لهايتي، حكومةً وشعبا، وبملكيتها لزمام الأمور فيما يتعلق بجميع جوانب تحقيق الاستقرار في البلد، ويرحب بالخطوات التي اتخذتها البعثة لتوفير الخبرات اللوجستية والتقنية، في حدود الإمكانيات المتاحة، بغية مساعدة حكومة هايتي، حسب طلبها، على مواصلة العمليات الرامية إلى بناء قدرات مؤسساتها في مجال سيادة القانون على المستويين الوطني والمحلي، وللإسراع في تنفيذ استراتيجية الحكومة لإعادة توطين المشردين، على أساس أن هذه التدابير مؤقتة وسيجرى خفضها تدريجيا مع تزايد قدرات هايتي، ويدعو البعثة إلى المضي على وجه السرعة في الأنشطة المضطلع بها في هذا الصدد وفقا لما أوصى به الأمين العام، مع التنسيق، حسب الاقتضاء، مع فريق الأمم المتحدة القطري وغيره من الجهات الفاعلة في جهود تحقيق الاستقرار؛
	6 - 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، وبخاصة النساء والأطفال، بسبل منها الخفارة المجتمعية المشتركة في المخيمات، وفقا لقرار مجلس الأمن 1894 (2009)؛
	7 - يرحب بالجهود التي تبذلها حكومة هايتي لبناء القدرات المؤسسية في مجالي الأمن وسيادة القانون على جميع المستويات، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تحقيق اللامركزية، ويهيب بالبعثة، وفقا للولاية المسندة إليها، وبغيرها من الجهات الفاعلة ذات الصلة، مواصلة توفير الدعم للأولويات الحكومية في مجال تحقيق اللامركزية على الصعيد المركزي وصعيد الإدارات، وتعزيز مؤسسات الدولة في قطاع الأمن على نحو يحقق لها الاكتفاء الذاتي، وبخاصة خارج بورت - أو - برانس، وذلك بهدف مواصلة تعزيز قدرة حكومة هايتي على بسط سلطة الدولة في جميع أنحاء هايتي، وضمان تعزيز حضور الدولة على نطاق البلد بأكمله، وتشجيع الحكم الرشيد على المستويات المحلية؛
	8 - يقر بأن توافر بيئة سياسية ومؤسسية مستقرة أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار ولسير جهود الإنعاش وإعادة الإعمار، ويعيد تأكيد دعوته للبعثة إلى أن تدعم العملية السياسية الجارية في هايتي، بما في ذلك عن طريق المساعي التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام، ويدعو جميع الجهات الفاعلة السياسية ذات الصلة في هايتي إلى أن تعمل بروح التعاون فيما بينها من أجل تنصيب المجلس الانتخابي الدائم في البلد على النحو المقرر في التعديلات الدستورية ومن أجل إنجاز الانتخابات الجزئية التشريعية والبلدية والمحلية التي أصبحت حاليا متأخرة عن موعدها، ويشجِّع البعثة على مواصلة تقديم دعمها في هذا الصدد، وعلى تنسيق المساعدة الانتخابية الدولية المقدمة إلى هايتي، بالتعاون مع غيرها من الجهات المعنية الدولية، بما فيها منظمة الدول الأمريكية واتحاد أمم أمريكا الجنوبية والجماعة الكاريبية، حسب الاقتضاء؛
	9 - يعيد التأكيد، في إطار تحسين حالة سيادة القانون في هايتي، على أن تعزيز قدرة الشرطة الوطنية الهايتية أمر له أبلغ الأهمية بالنسبة لتولي حكومة هايتي في التوقيت المناسب لكامل المسؤولية عن الاحتياجات الأمنية للبلد، الذي هو العنصر المحوري لتوفير الاستقرار الشامل وتحقيق التنمية مستقبلا في هايتي؛
	10 - يقر بأن بناء قدرة الشرطة الوطنية الهايتية مهمة بالغة الأهمية من مهام البعثة، ويدعو شركاء هايتي الدوليين والإقليميين إلى تكثيف مساعدتهم لحكومة هايتي تحقيقا لهذه الغاية، وفقا لأولوياتها، بما في ذلك عن طريق توفير المدربين والمستشارين الفنيين المهرة، مع التأكيد على ضرورة التنسيق الوثيق بين الجهات المانحة وحكومة هايتي بغية تعزيز استدامة هذه الجهود، ويشجع كذلك البعثة على انتقاء هؤلاء الخبراء بأكفأ أسلوب ممكن وفقا لأنواع مهاراتهم ومجالات خبرتهم؛
	11 - يشجع السلطات الهايتية على مواصلة تنفيذ خطة إصلاح نظام العدالة باتخاذ الخطوات اللازمة، بما فيها الدعم المستمر للمجلس الأعلى للقضاء، مستهدفة كفالة استقلال المؤسسات القضائية وفعاليتها، ومعالجة مسائل الاحتجاز المطوَّل السابق للمحاكمة وأحوال السجون واكتظاظها بالنزلاء، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال الموجودين قيد الاحتجاز؛
	12 - يؤيد الأهداف والالتزامات المدرجة في المشروع المشترك لخطة تطوير الشرطة الوطنية الهايتية للفترة 2012-2016 وتنفيذها، ويشدد على ضرورة كفالة الدعم الميزانوي الكافي من حكومة هايتي والجهات المانحة لجعل قوام أفراد الشرطة المنتظمين انتظاما تاما في الخدمة يبلغ كحد أدنى 000 15 فرد بحلول عام 2016، وتوفير القدر الكافي من القدرات اللوجستية والإدارية، وإعمال المساءلة واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، وتطبيق إجراءات مُحكَمَة للفرز، وتعزيز إجراءات الاستقدام والتدريب، مع التركيز على الوحدات المتخصصة، وتقوية مراقبة الحدود، وردع أنشطة الجريمة المنظمة العابرة للحدود؛
	13 - يطلب من البعثة أن تواصل بذل جهودها الرامية إلى تعزيز القدرات المؤسسية والتشغيلية للشرطة الوطنية الهايتية، ولا سيما عن طريق تجديد جهود التوجيه والتدريب لأفراد الشرطة والعاملين في المرافق الإصلاحية، ويدعو البعثة إلى توجيه مهارات أفراد شرطة الأمم المتحدة في اتجاه دعم هذه الأهداف؛ ويطلب من البعثة أيضا أن تيسِّر التنسيق بين الجهود الثنائية والجهود المتعددة الأطراف، وأن تواصل توفير التوجيه التقني، لدى طلبه، للمشاريع الممولة من الجهات المانحة لإصلاح وتشييد مرافق الشرطة والمرافق الإصلاحية، وكذلك للمشاريع الأخرى الرامية إلى دعم القدرة المؤسسية للشرطة الوطنية الهايتية، حسب الاقتضاء؛
	14 - يشجع أيضا البعثة على أن تقوم، بالتعاون مع الجهات الفاعلة الدولية المختصة، بمساعدة الحكومة في التصدي على الوجه الفعال لعنف العصابات، والجريمة المنظمة، والاتجار بالمخدرات، والاتجار بالأطفال؛
	15 - يدعو جميع المانحين والشركاء، بمن فيهم المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، إلى تحسين تنسيق جهودهم والعمل على نحو وثيق مع الحكومة الهايتية عن طريق آلية تنسيق المعونة، التي يُستهدف بها مساعدة الحكومة على كفالة توفير مزيد من الشفافية والملكية الوطنية والتنسيق فيما يتعلق بالمساعدات الأجنبية وتعزيز قدرة الحكومة على إدارة المساعدات الخارجية؛
	16 - يطلب من فريق الأمم المتحدة القطري، ويهيب بجميع الجهات الفاعلة، تكملة العمليات الأمنية والإنمائية التي تضطلع بها حكومة هايتي، بدعم من البعثة، بأنشطةٍ تهدف إلى التحسين الفعلي للأحوال المعيشية للسكان المعنيين، ولا سيما النساء والأطفال؛
	17 - يطلب من البعثة أن تواصل، بالتنسيق مع فريق الأمم المتحدة القطري، تنفيذ المشاريع السريعة الأثر التي تُسهم في جعل البيئة آمنة ومستقرة وتعزز ثقة سكان هايتي إزاء البعثة، وبخاصة في المجالات ذات الأولوية التي تحددها قيادة البعثة ووفقا لأولويات حكومة هايتي، حسب الاقتضاء؛
	18 - يدين بشدة الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال المتضررين بوجه خاص من أعمال العنف التي ترتكبها العصابات الإجرامية، وكذلك تفشي تعرُّض النساء والفتيات للاغتصاب وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي، ويهيب بحكومة هايتي أن تواصل، بدعم من البعثة وفريق الأمم المتحدة القطري، تعزيز وحماية حقوق النساء والأطفال على النحو المبيَّن في قرارات مجلس الأمن 1325 (2000) و 1612 (2005) و 1820 (2008) و 1882 (2009) و 1888 (2009) و 1889 (2009)، ويشجع جميع الجهات الفاعلة في حكومة هايتي والمجتمع الدولي والمجتمع المدني على تجديد جهودها الرامية إلى القضاء على العنف الجنسي والجنساني في هايتي، فضلا عن تحسين الاستجابة لشكاوى الاغتصاب وتيسير سبل الوصول إلى العدالة أمام ضحايا الاغتصاب وغيره من الجرائم الجنسية؛
	19 - 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 يتورط فيها أفرادها ومعاقبة مرتكبيها على النحو الواجب؛
	20 - يعيد تأكيد ولاية البعثة في مجال حقوق الإنسان بوصفها عنصرا جوهريا من عناصر البعثة، ويقُرّ بأن احترام حقوق الإنسان عنصر جوهري من عناصر تحقيق الاستقرار في هايتي، ولا سيما الاهتمام بالمساءلة الفردية عما وقع من انتهاكات جسيمة في ظل الحكومات السابقة، ويحث الحكومة على أن تكفل، بدعم من المجتمع الدولي، حسب الاقتضاء، تقيُّد الشرطة الوطنية الهايتية والسلطة القضائية باحترام حقوق الإنسان وحمايتها، ويدعو البعثة إلى توفير الرصد والدعم اللازمين في هذا الصدد؛
	21 - يُشجع البعثة على أن تواصل، في إطار ولايتها، الاستفادة الكاملة من الوسائل والقدرات الموجودة، بما في ذلك المهندسون التابعون لها، بغية تعزيز الاستقرار في هايتي، مع العمل على زيادة تملك هايتي لزمام الأمور في سياق خطة توطيد البعثة على أساس الأوضاع القائمة؛
	22 - يطلب من البعثة أن تواصل اتباع نهجها في مجال الحد من العنف المجتمعي، بالتعاون الوثيق مع حكومة هايتي، وتكييف البرنامج مع الاحتياجات المتغيرة لهايتي في سياق ما بعد الزلزال، مع التركيز بشكل خاص على الشباب المعرضين للخطر والنساء والمشردين والمقيمين في الأحياء المتضررة من أعمال العنف، وكفالة أن يكون هذا النشاط منسقا مع فريق الأمم المتحدة القطري وداعما لأعماله الرامية إلى بناء القدرة المحلية في هذا المجال؛
	23 - يطلب من البعثة أن تواصل دعم السلطات الهايتية في جهودها الرامية إلى التحكم في تدفق الأسلحة الصغيرة، وإنشاء سجل للأسلحة، وتنقيح القوانين الحالية المتعلقة باستيراد الأسلحة وحيازتها، وإصلاح نظام تراخيص الأسلحة، وصوغ وتطبيق عقيدة وطنية للخفارة المجتمعية؛
	24 - يشدد على أهمية القيام بصورة منتظمة، وحسب الاقتضاء، بتحديث وثائق التخطيط المتعلقة بالعنصر العسكري وعنصر الشرطة في البعثة، مثل مفهوم العمليات وقواعد الاشتباك، وتحقيق اتساقها مع أحكام جميع قرارات المجلس ذات الصلة، ويطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقارير بشأنها إلى مجلس الأمن وإلى البلدان المساهمة بقوات وبأفراد الشرطة؛
	25 - يطلب إلى الأمين العام أن يُبقي المجلس على علم بصفة منتظمة وأن يقدم إليه تقريرا عن تنفيذ ولاية البعثة كل ستة أشهر، وقبل تاريخ انتهاء هذه الولاية بـ 45 يوما على الأقل؛
	26 - يطلب إلى الأمين العام أن يدرج في تقاريره تقييما شاملا للأخطار التي تهدد الأمن في هايتي، وأن يقترح، حسب الاقتضاء، خيارات لإعادة صوغ البعثة من حيث حجمها وتكوينها، وأن يواصل تطوير وتقييم خطة التوطيد المعروضة في الفرع السادس من التقرير S/2012/678، وأن يقدمها في شكل مرفق لتقريره التالي؛
	27 - يقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره.

