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  األمريكيتان
  املسألة املتعلقة اييت - ١٧

  عام عرض  

ــن        ــس األم ــد جمل ــد االســتعراض، عق ــرة قي  خــالل الفت
 اثنـتني مـن   مبـا يشـمل  ، ـاييت  املتعلقة املسألة ة بشأنجلس ١٢
ويف أعقـاب   .)٣٣٠(غلقة مع البلدان املسامهة بقواتامللسات اجل

، ركــز ٢٠١٠ينـاير  /كــانون الثـاين  ١٢ الزلـزال الـذي وقـع يف   
ــاش       ــة واإلنع ــانية الفوري ــائل املســاعدة اإلنس ــى مس ــس عل ال

وكـاالت   الـذي تضـطلع بـه    عمـل ال يف سياق واألمن والتنسيق
عقـد الـس   واإلغاثة، وأعرب عـن دعمـه للعمليـة السياسـية.     

ب اعقـ يف أ ٢٠١١نيسـان/أبريل   ٦اجتماعا رفيع املسـتوى يف  
  .االنتخابات الرئاسية والربملانية

عثـة األمـم املتحـدة لتحقيـق     ب ومدد الس فتـرة واليـة    
د قـوام قـوات   مرتني علـى التـوايل. وزا   )٢٣١(االستقرار يف هاييت

. وباإلضـــافة إىل ذلـــك، مت )٢٣٢(٢٠١٠البعثـــة مـــرتني يف عـــام 
تعديل واليـة البعثـة مـن أجـل تـوفري الـدعم االنتخـايب وإرسـاء         

، أذن ٢٠١١ويف عــام . )٣٣٣(األمـن وحتقيـق اإلنعـاش يف هـاييت    
  .  )٣٣٤(لقدرة االحتياطية للبعثةل تخفيض تدرجييالس ب

  
__________ 

  .S/PV.6615 و S/PV.6380 انظر  )٣٣٠(
 .)٢٠١١( ٢٠١٢ و )٢٠١٠( ١٩٤٤القراران   )٢٣١(

 .)٢٠١٠( ١٩٢٧ و )٢٠١٠( ١٩٠٨القراران   )٢٣٢(

 .)٢٠١٠( ١٩٢٧القرار   )٣٣٣(

 .)٢٠١١( ٢٠١٢القرار   )٣٣٤(

ــانون الثا ١٩   ــاير إىل ينكــــ ــه  ٤/ينــــ حزيران/يونيــــ
ــاب : االســـتجابة٢٠١٠ ــوفرة يف أعقـ ــزالا املتـ  لزلـ

 ٢٠١٠/ينــــاير ينكــــانون الثا ١٢ الــــذي وقــــع يف
  لبعثةالتابعة لشرطة ال قواموزيادة 

 كــانون الثــاين/ ١٢يف أعقـاب الزلــزال الــذي وقــع يف    
 )٢٠١٠( ١٩٠٨يف القـــــرار  أذن الـــــس، ،٢٠١٠ينـــــاير 
 يف قـوام  زيـادة إجراء ، ب٢٠١٠كانون الثاين/يناير  ١٩املؤرخ 

لكـي يتسـىن   عنصر الشرطة يف البعثـة  قوام العنصر العسكري و
ــة م  هلــا ــة    وســعةاالضــطالع بوالي تشــمل دعــم اجلهــود الفوري

  .)٣٣٥(يف هاييت وحتقيق االستقرار التعمريلإلنعاش و
اســــتمع الــــس إىل ، ٢٠١٠شــــباط/فرباير  ١٩ويف   

 وكيـل األمـني العـام للشـؤون اإلنسـانية ومنسـق       إحاطة قدمها
ــات ــة يف حــاالت الطــوارئ   عملي ــا اإلغاث ــه  ، عــرض فيه تقييم

لالحتياجات اإلنسانية يف أعقاب الزيارة اليت قام ا إىل هـاييت  
 التحـديات  حجم متاما عيقال إنه يواجلمهورية الدومينيكية. و

ــيت ــة ســتظل ال ــة رغــم حتســن  واألشــهر األســابيع يف ماثل  املقبل
وأشــــار إىل أن النــــهج . اإلنســــاين وضــــاع علــــى الصــــعيداأل
 ،كارثــة تســونامي يف آســيا بعــد وقــوع وضــع قطــاعي الــذيال

تنســيق  مــن حيــث زيــادة  جــدواهقبــل مخــس ســنوات، يثبــت  
ــة  ــتجابةاالوفعاليـ ــا  سـ ــيت يوفرهـ ــعا الـ ــدويل تمـ يف جمـــال  الـ

وكيــل األمــني العــام لعمليــات  . وأفــاد)٣٣٦(املســاعدة اإلنســانية
منــذ وقــوع الزلــزال، ركــزت البعثــة علــى   بأنــه حفــظ الســالم

ــة؛     ــة أهــداف رئيســية هــي: دعــم وتيســري عمليــات اإلغاث ثالث
__________ 

  . S/PV.6261 انظر أيضا  )٣٣٥(
)٣٣٦(  S/PV.6274،  ٥-٢الصفحات.  
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 .البعثــة والنــهوض بقــدراتكفالــة القــانون والنظــام واألمــن؛ و
حلالــة األمنيــة يف هــاييت وعلــى وجــه اخلصــوص، أشــار إىل أن ا 

ــتقرة ولكنـــها   ــة مسـ تـــدهور  نظـــرا إىل أن، تتصـــف باهلشاشـ
 أكـد اجلـرائم. و  عـدد  إىل زيـادة يف  ىالظروف املعيشـية قـد أد  

أمهية حتسني األمن املادي ومعاجلة مسـألة االسـتقرار السياسـي    
ــد ــادة      .)٣٣٧(يف البلـ ــه إزاء زيـ ــن قلقـ ــاييت عـ ــل هـ ــرب ممثـ وأعـ

ع أحنـــاء البلـــد، وشـــدد علـــى أن يف مجيـــ اإلجراميـــةوادث احلـــ
إلقـاء القـبض   من أجـل  الشرطة الوطنية اهلايتية تعمل مع البعثة 

  .)٣٣٨(عن ارتكاب تلك اجلرائم على املسؤولني
ــل/نيســان ٢٨ ويف   ــاد ،٢٠١٠ أبري ــل أف  اخلــاص املمث
ــام لألمــني ــاييت الع ــيس هل ــة ورئ ــه البعث ــى بأن ــرغم عل ــن ال  أن م
 تقـدما  هـاييت  فقـد أحـرزت   مـا زالـت قائمـة،    اإلنسـانية  األزمة
 يف املشـردين  يشـمل  مبـا  ضعفا، الفئات أكثر مساعدة يف كبريا
 خلطــر معرضــة منــاطق يف يعيشــون الــذين بــرانس - أو - بـور 

ــانات ــارات الفيضــ ــة وااليــ ــلط. الوحليــ ــوء وســ ــى الضــ  علــ
 بـأن تبـذل البعثـة    )٣٣٩(العـام  األمني تقرير يف الواردة التوصيات

 االسـتقرار  تعزيـز : هـي  عمـل  جمـاالت  مخسـة  جهودا حثيثـة يف 
ــيق السياســـي؛ ــة جهـــود ومتكـــني وتنسـ ــزال؛ بعـــد اإلغاثـ  الزلـ

ــة علــى واحلفــاظ  الشــرطة أجهــزة وتعزيــز ومســتقرة، آمنــة بيئ
ــات ــائية؛ واملؤسسـ ــم القضـ ــة ودعـ ــذ يف احلكومـ ــها تنفيـ  رؤيتـ

 ومسـاعدة  وحتقيـق الالمركزيـة؛   الدولـة  قـدرات  بتعزيز املتعلقة
 النــهوض طريــق عــن قــدراا البشــرية ءببنــا البــدء علــى هــاييت
 أنــه . وذكــر رئــيس وزراء هــاييت)٣٤٠(متوازنــة اجتماعيــة خبطــة

 أن لكفالـة  والية البعثة يف مؤقت تعديل إجراء من املستصوب
__________ 

  .٧-٥املرجع نفسه، الصفحات   )٣٣٧(
  .  ١٠ و ٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٣٨(
)٣٣٩(  S/2010/200. 

 .٦-٤، الصفحات S/PV.6303انظر   )٣٤٠(

 القصــــري علــــى األمــــد  احلكومــــة الــــدعم املقــــدم إىل  يلــــيب
مباشــــر  االحتياجــــات الناشــــئة يف أعقــــاب الكارثــــة بشــــكل

 الـدول  ملنظمـة  العام املساعد وذكر األمني. )٣٤١(وبكفاءة أكرب
 احلوكمـة؛  جمـاالت هـي   ثالثـة  علـى  يتركـز  دوره أن األمريكية
. )٣٤٢(القـــدرات وبنـــاء الدولـــة؛ مؤسســـات وحتـــديث وتعزيـــز
 دعـم  يف األمريكيـة  الـدول  منظمـة  دور أمـور،  مجلة يف وأكد،
 ترحيبـه  رغـم  األورويب، االحتاد وشدد ممثل. االنتخابية العملية
أنـه ينبغـي النظـر يف     علـى  البعثة، تعتمده الذي املتكامل بالنهج

 األولويــات بــني التــوازن إلجيــاد مــن منظــور أوســع   املســائل
ــة ــدها  الفوري ــر يف الــيت مت حتدي ــات  العــام األمــني تقري واألولوي

 خطـة  يف هـاييت  حكومـة  حـددا  اليت األمد املتوسطة والطويلة
  .  )٣٤٣(الوطينوالتنمية على الصعيد  لإلنعاش عملها

وكان أعضاء الس بوجه عـام مـتفقني يف الـرأي مـع مـا ورد      
 مــن عــدد يف توصــيات األمــني العــام بشــأن دور البعثــة. وأيــد  

ــتكلمني ــراحةً املـ ــادة صـ ــدات  زيـ ــوام وحـ ــة   قـ ــرطة التابعـ الشـ
 النظـــر مواصـــلة الـــس إىل دعـــا آخـــرون بينمـــا ،)٣٤٤(للبعثـــة
 .)٣٤٥(بزيادة عدد األفـراد يف هذه املسألة قبل منح إذن  الشامل
يف  البعثـة  مشـاركة  إزاء قلقـه  عن الروسي االحتاد ممثل وأعرب

__________ 

 .٨ و ٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٤١(

 .٣٢-٢٩املرجع نفسه، الصفحات   )٣٤٢(

 .٣٣ و ٣٢ تاناملرجع نفسه، الصفح  )٣٤٣(

ــل)؛ الصــفحتان   ١٠-٨املرجــع نفســه، الصــفحات    )٣٤٤(  ١٠(الربازي
ــات املتحــدة)؛  ١٤-١١(املكســيك)؛ الصــفحات  ١١ و (الوالي

 ٢٥ و ٢٤(نيجرييــــــا)؛ الصــــــفحتان   ٢٤ و ٢٣الصــــــفحتان 
 ٢٨ و ٢٧(تركيـا)؛ الصـفحتان    ٢٧-٢٥(النمسا)؛ الصفحات 
 ٣٧-٣٥(اليابان)؛ الصـفحات   ٢٩ و ٢٨(أوغندا)؛ الصفحتان 
ــفحتان   ــدا)؛ الصـ ــفحتان   ٣٨ و ٣٧(كنـ ــا)؛ الصـ  ٤٤(كولومبيـ

 (النرويج). ٤٥ و

 ١٧(الصـني)؛ الصــفحتان   ١٦ و ١٥الصــفحتان  نفسـه،  املرجـع   )٣٤٥(
 (االحتاد الروسي). ١٨ و
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 تقريـر  يف بـه  املوصـى  النحـو  علـى  االجتماعيـة،  املسائل معاجلة
ــني  املعــارف متلــك لعلــها ال البعثــة أن إىل وأشــار. العــام األم

 اختصـاص  ضـمن  يقـع  الـذي  اـال  هـذا  يف الالزمـة  واخلربات
  .  )٣٤٦(األخرى املتخصصة اهليئات

ــه  ٤ويف    ــذ٢٠١٠حزيران/يونيـ ــس ، اختـ ــرار الـ  القـ
ــه )٢٠١٠( ١٩٢٧ ــرر فيـــ ــذي قـــ ــر  ، الـــ ــدار إذن بنشـــ  إصـــ
 مؤقتـة  احتياطيـة  كقـدرة  مـن أفـراد الشـرطة    فردا إضافيا ٦٨٠
 بنـاء  ىعلـ  خـاص  بوجـه  وتركـز  بوضوح، حمددة أهداف ذات

ــة الشــرطة قــدرات ــة الوطني ــراره  واعتــرف. اهلايتي  الــس يف ق
 هـاييت  حكومـة  مبسـاعدة  أمـور،  مجلـة  البعثـة، يف  قيـام  بضرورة

ــى ــوفري عل ــة ت ــة احلماي ــب للســكان، الكافي ــة إىل وطل  أن البعث
 وجهـود  اإلنسـاين  اجلهـود املبذولـة علـى الصـعيد     دعـم  تواصل
  .اإلنعاش

  
 تشـرين األول/  ١٤إىل  ٢٠١٠/سبتمرب لولأي ١٣  

قـوات   عـدد  خفض: متديد الوالية و٢٠١١أكتوبر 
    بعثةال دوأفرا

، أفـــاد املمثـــل اخلـــاص ٢٠١٠أيلول/ســـبتمرب  ١٣يف   
 السياسـية  العمليـة  دفـع  تقـدم يف  لألمني العام هلاييت عـن إحـراز  

ــام  إىل ــت يف     األم ــيت حتقق ــة ال ــى املكاســب األمني ــاظ عل واحلف
ــود   ــم اجلهـ ــرية، ودعـ ــنوات األخـ ــعيد  السـ ــى الصـ ــة علـ  املبذولـ

بقرار حكومـة هـاييت    يبهترح رغماإلنساين وجهود اإلنعاش. و
 تشـرين الثـاين/   ٢٨إجراء االنتخابات التشـريعية والرئاسـية يف   

لتحـديات الـيت تواجـه حكومـة     اأشار إىل فقد ، ٢٠١٠نوفمرب 
، مبـا يف ذلـك تنظـيم    سواء على األمد القصري أو الطويـل  هاييت

ــتعمريفــاظ علــى النظــام يف املخيمــات،  واحل ،االنتخابــات ، وال
__________ 

 .١٨ و ١٧نفسه، الصفحتان  املرجع  )٣٤٦(

ــل هــاييت . )٣٤٧(ونقــل املشــردين  ــدان املاحنــة   إىل وطلــب ممث البل
ــداا   ــاء بتعه ــادة اإلعمــار    املتعلقــة بالوف ــادي التــأخري يف إع تف

عدم الوفـاء بالتوقعـات املشـروعة    ل نتيجةًاندالع العنف جتنب و
  .)٣٤٨(أفضل معيشية ظروف بإجيادللسكان 
إجــــراء  كفالــــةم املــــتكلمني علــــى أن واتفــــق معظــــ  

 ، أمـر سـلمية يف أجـواء   ذات مصـداقية،  انتخابات حرة ونزيهة
 واضروري لتحقيق االستقرار الطويل األمـد يف هـاييت، وأشـار   

ــدعم      ــة يف تقــدمي ال ــه البعث ــذي تضــطلع ب ــدور احلاســم ال إىل ال
ــتقين مــن أجــل  اللوجســيت واألمــين  ــات  حســن ســري  وال العملي
كثري من املـتكلمني أيضـا الشـواغل املتعلقـة     الاالنتخابية. وأكد 

ــات الضــعيفة، وخباصــة النســاء واألطفــال وضــحايا      ــة الفئ حبال
العنف اجلنسـي والعنـف القـائم علـى نـوع اجلـنس يف خميمـات        

ــا. و  ــتكلمني  ركــزاملشــردين داخلي ــى عــدد مــن امل املســائل  عل
مثل عنـف العصـابات وتـدفق     األمنية املتصلة باجلرائم املنظمة،

ســـتلزم بنـــاء ياملخـــدرات واألســـلحة إىل البلـــد، األمـــر الـــذي 
قدرات مؤسسات األمن وسـيادة القـانون، وال سـيما الشـرطة     

وفيمــا يتعلــق باإلنعــاش والــتعمري، شــدد   .)٣٤٩(الوطنيــة اهلايتيــة
والتنســيق  املعلنــةعـدة مــتكلمني علــى أمهيــة الوفـاء بالتعهــدات   

املاحنــة ومجيــع اجلهــات الفاعلــة علــى أرض   فيمــا بــني اجلهــات
ممثل اململكة املتحدة أنه على الـرغم مـن أن    أكدو. )٣٥٠(الواقع

__________ 

)٣٤٧(  S/PV.6382،  ٦-٢الصفحات.  
  .٨-٦الصفحات املرجع نفسه،   )٣٤٨(
ــع  )٣٤٩( ــه، الصـــــفحتان  املرجـــ ــدة)؛  ٩ و ٨نفســـ ــات املتحـــ (الواليـــ

ــفحتان  ــل)؛ الصـــــــفحتان   ١٠ و ٩الصـــــ  ١٥ و ١٤(الربازيـــــ
 ٢٠(اليابـــان)؛ الصـــفحتان   ١٨ و ١٧(نيجرييـــا)؛ الصـــفحتان  

 ٢٤صـفحتان  (أوغندا)؛ ال ٢٣ و ٢٢(لبنان)؛ الصفحتان  ٢١ و
  (تركيا).   ٢٥ و

  (الربازيــــــــــل)؛  ١٠ و ٩تان املرجــــــــــع نفســــــــــه، الصــــــــــفح  )٣٥٠(
(غــــــابون)؛  ١٢(فرنســــــا)؛ الصـــــفحة   ١٢-١٠الصـــــفحات  

(تركيـا)؛   ٢٥ و ٢٤(لبنـان)؛ الصـفحتان    ٢١ و ٢٠الصفحتان 
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فــإن حــدات هندســية إضــافية للبعثــة، بتــوفري والــس قــد أذن 
بيئـة   إقامـة  منصـبا علـى   التركيز الرئيسي للبعثة ينبغـي أن يظـل  

سـالم  بعثـات حفـظ ال  ل كما ينبغي، واحلفاظ عليها سلمية آمنة
ــ اتالتزامــ تعلــن عــنأال  ــتعمريأعمــال باألجــل  ةطويل . )٣٥١(ال

ــة  اتلقــدرل اخلفــض التــدرجييوفيمــا يتعلــق مبســألة   االحتياطي
املسـتوى  علـى   ه ينبغـي احلفـاظ  للبعثة، ذكـر عـدة مـتكلمني أنـ    

ــدرات  احلــايل ــك الق ــى   مضــيفني أ، لتل ــة عل ن الظــروف األمني
السـلطة يف أجـواء    ونقـل  يةاالنتخابوإجناز العملية أرض الواقع 

 ات أخـرى ناقشـ مي ألسـاس  األ شـكل ينبغـي أن ت أمور  سلمية
  .)٣٥٢(لتلك القدرات التدرجيي اخلفض بشأن

، اختــذ الــس ٢٠١٠تشــرين األول/أكتــوبر  ١٤ويف   
الذي مدد مبوجبـه واليـة البعثـة حـىت      )٢٠١٠( ١٩٤٤القرار 

، مـــــع احلفـــــاظ علـــــى ٢٠١١تشـــــرين األول/أكتـــــوبر  ١٥
ــة. و  ــوة احلالي ــة إىل   مســتويات الق ــس البعث ــراره، دعــا ال يف ق

 انتخابـــات تشـــريعية كفالـــة إجـــراءبيف مجلـــة أمـــور،  القيـــام،
ــية ــرعية وذات  ورئاســ ــداقية يفشــ ــرر يف  مصــ ــدها املقــ  موعــ

  .٢٠١٠تشرين الثاين/نوفمرب   ٢٨
ــاد، ٢٠١١أيلول/ســبتمرب  ١٦ويف    ــل اخلــاص   أف املمث

نجـاح،  الب تكللـت لألمـني العـام بـأن االنتخابـات الرئاسـية قـد       
تواجــه العمليــة السياســية،  ال تــزال وأنــه رغــم التحــديات الــيت

__________ 

ــفحتان  ــدقاء    ٢٦ و ٢٥الصـ ــة أصـ ــم جمموعـ ــواي، باسـ (أوروغـ
  هاييت).

  .٢٤ و ٢٣الصفحتان املرجع نفسه،   )٣٥١(
ــع  )٣٥٢( ــه، الصـــــفحتان املرجـــ ــات( ٩ و ٨ نفســـ ــدة الواليـــ ؛ )املتحـــ

ــفحتان  ١٤-١٢الصــــــفحات  ــيك)؛ الصــــ  ١٧ و ١٦(املكســــ
ــواي،( ٢٦ و ٢٥ (االحتــاد الروســي)؛ الصــفحتان   باســم أوروغ

(كنـــــدا)؛  ٣٠-٢٨؛ الصـــــفحات )هـــــاييت أصـــــدقاء جمموعـــــة
ــفحتان  ــا)؛ الصـــــفحتان   ٣١ و ٣٠الصـــ  ٣٤ و ٣٣(كولومبيـــ
  (األرجنتني).

ات قـوة  خفـض مسـتوي  فقـد بـات باإلمكـان النظـر يف إمكانيـة      
توصــيات األمــني العــام    أيــد لــئنوإعــادة تشــكيلها. و البعثــة 

مــن فــرد  ١ ٦٠٠ مبقــدارخبفــض العنصــر العســكري للبعثــة    
ــراد الشــرطة،     ١ ١٥٠ العســكريني و فقــد أكــد  فــردا مــن أف

يف حـال  مزيد مـن التـدهور يف احلالـة األمنيـة     احتمال حدوث 
ــرية  ــع وتـ ــوداجل تراجـ ــذهلا  هـ ــيت تبـ ــتعمري  ال الـ ــال الـ ــة يف جمـ بعثـ

سـاعدة  علـى امل والتنمية. وحث أعضاء الس واتمع الدويل 
 الالزمــة االســتثمار وجهــود التنميــة وتــوفري املــوارد    حفــز  يف

  .)٣٥٣(تلك الغايةل احتقيق
جتديــد واليــة البعثــة واخلفــض   كلمنيوأيــد معظــم املــت  

ــدرجيي ل ــدد الت ــا شــريطة أ ع ــؤديأفراده ــض  ال ي ــذا اخلف إىل  ه
 يف إرســاء الوفــاء بواليتــها أو يف للخطــر قــدرة البعثــة ريضتعــ

 االستقرار واألمـن يف البلـد. وذكـر عـدة مـتكلمني االدعـاءات      
األمـم   أفـراد  علـى يـد  االسـتغالل واالنتـهاك اجلنسـيني    ب املتعلقة

إجراء بــوروغــواي ألعلمــا بــااللتزام العلــين  وااملتحــدة، وأحــاط
  .  )٣٥٤(ألمم املتحدةالتعاون مع اذا الشأن بحتقيق كامل 

، اختــذ الــس ٢٠١١تشــرين األول/أكتــوبر  ١٤ويف   
، الذي مدد مبوجبه والية البعثـة حـىت   )٢٠١١( ٢٠١٢القرار 

، وقرر ختفيض قوام العنصـر  ٢٠١٢تشرين األول/أكتوبر  ١٥
ــكري إىل  ــردا و ٧ ٣٤٠العســ ــوام فــ ــرقــ ــرطة إىل  عنصــ الشــ

يف املســتقبل  الــيت تــدخل فــردا، وأكــد أن التعــديالت ٣ ٢٤١
ــة      ــة األمني ــة ينبغــي أن تســتند إىل احلال ــوة البعث علــى تشــكيلة ق

بعثــة، يف تواصــل الالعامــة يف امليــدان. وطلــب الــس أيضــا أن 
مجلة أمور، تقدمي الدعم إىل اجلهود اليت تبـذهلا حكومـة هـاييت    

__________ 

)٣٥٣(  S/PV.6618،  ٨-٢الصفحات.  
(جنــــوب أفريقيـــــا)؛   ١٣ و ١٢الصـــــفحتان املرجــــع نفســــه،     )٣٥٤(

 ٣٧-٣٥(الواليـات املتحـدة)؛ الصـفحات     ٢١-١٩الصفحات 
ــواي،(  ٣٧؛ الصــفحتان )هــاييت أصــدقاء جمموعــة باســم أوروغ
  (االحتاد األورويب). ٣٨ و
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يف جمايل األمـن وسـيادة القـانون علـى      لبناء القدرات املؤسسية
  مجيع املستويات.

  
: إحاطة مقدمـة مـن   ٢٠١١كانون الثاين/يناير  ٢٠  

  وكيل األمني العام لعمليات حفظ السالم  

وكيل األمـني   أفاد، ٢٠١١كانون الثاين/يناير  ٢٠يف   
 لسالم عن التطورات السياسـية الرئيسـية  العام لعمليات حفظ ا

ــذ الــ  املســتجدة ــات    دورةمن ــن التصــويت يف االنتخاب األوىل م
ــالرئاســية  ــاين/نوفمرب  هل ــه  ٢٠١٠اييت يف تشــرين الث . وذكــر أن

يف  الــيت جــرت منــذ اإلعــالن عــن النتــائج األوليــة لالنتخابــات 
الشــلل حالــة مــن هــاييت ســادت يف كــانون األول/ديســمرب،  ٧

 املراقبــة وبــذلت بعثــةالسياســي، وضــوح املشــهد م عــدل نتيجــةً
 واجلماعـة  األمريكيـة  الـدول  ملنظمـة  التابعة االنتخابية املشتركة

األمــني  ةوكيلــ . وأفــادت)٣٥٥(ــاء األزمــةالكاريبيــة جهــودا إل
اإلغاثـة يف حـاالت الطـوارئ     ةالعام للشؤون اإلنسانية ومنسـق 

ــتجابة    ــية يف االســ ــنة املاضــ عــــن التقــــدم احملــــرز خــــالل الســ
الزلـزال. وسـلطت الضـوء     وقـوع  لالحتياجـات اإلنسـانية بعـد   

 وشـددت على اجلهود املبذولة ملكافحة وباء الكولريا املستمر، 
عـاملني يف  للتنقل الاالستقرار وحرية  ضرورة توافر أجواءعلى 

ــدمي املعو  ــة وجمــال تق ــوفري ن ــداداتت عمــل الإىل  ، واحلاجــةاإلم
ــى توســيع نطــاق  ســريعا ــام   عل ــداء اإلنســاين لع  االســتجابة للن
مجيـع   تقـدمي  إىل ودعا ممثل هـاييت البلـدان املاحنـة   . )٣٥٦(٢٠١١

التحقيق يف بـــ املعـــين فريـــقالاملبـــالغ املتعهـــد ـــا، وطلـــب إىل  
مــن إىل اإلعــالن قريبــا عــن اســتنتاجاته  مصــدر وبــاء الكــولريا 

  .)٣٥٧(أجل وضع حد للتخمينات
__________ 

)٣٥٥(  S/PV.6471، ٤-٢ الصفحات.  
  .٦-٤الصفحات املرجع نفسه،   )٣٥٦(
  .٨-٦الصفحات املرجع نفسه،   )٣٥٧(

وخالل املناقشة اليت تلت ذلك، شـدد أعضـاء الـس      
ــى  ــيم علـ ــرورة تنظـ ــفافية     ضـ ــم بالشـ ــة تتسـ ــات انتخابيـ عمليـ

الشلل السياسي. وأقـر أعضـاء   مسألة واملصداقية كأساس حلل 
أمهيــة اســتمرار تقــدمي املســاعدة اإلنســانية، مــع  بالــس أيضــا 

 النامجــة عــن ثــارحــدة اآلف مــن إيــالء اهتمــام خــاص للتخفيــ 
ىل تنسـيق  إتفشي الكولريا. ودعا عدة متكلمني اجلهات املاحنة 

تنميـــة علـــى أمهيـــة   وشـــددوابتعهـــداا،  الوفـــاءأنشـــطتها و
عمليـة اإلنعـاش    عنالوطين اإلحساس باملسؤولية على الصعيد 

 الدولــة التأكيــد علــى ضـرورة تعزيــز مؤسســات  مــع ،والـتعمري 
إزاء احلالـة   هـم وأعرب املتكلمون أيضا عـن قلق . )٣٥٨(اوقدرا

  الضعيفة من السكان. شرائحأمهية محاية ال وأكدوااألمنية، 
  

 املسـتوى  الرفيع االجتماع: ٢٠١١ أبريل/سانني ٦  
  هاييت بشأن

ــان/أبريل  ٦يف    ــا  ٢٠١١نيسـ ــد الـــس اجتماعـ ، عقـ
الثانيـة مـن االنتخابـات الرئاسـية      دورةرفيع املسـتوى عقـب الـ   

. وقــدم األمــني العــام إحاطــة ٢٠١١ملانيــة يف آذار/مــارس والرب
املتعلقــة بكفالــة إجــراء إىل الـس عــن اإلجنــازات والتحــديات  
إىل سـاعدة  تقـدمي امل ، واالنتخابات السياسية وحتقيق االستقرار

اإلنعـاش والـتعمري،   ب النـهوض النظام القضائي، وتوفري األمن، و
ــاء الكــولريا  مبعــوث األمــم املتحــدة  . وأفــاد )٣٥٩(ومكافحــة وب

اخلاص هلاييت عن اإلجنازات والتحديات الـيت تواجههـا اللجنـة    
ــادة   ــة إلعـ ــرياملؤقتـ ــاييت، و تعمـ ــنهـ ــن   عـ ــة مـ ــة متنوعـ جمموعـ

. وقـدم العديـد مـن    وتعمريه الشراكات الرامية إىل إنعاش البلد
 صــرفالتوصــيات يف جمــاالت مثــل بنــاء القــدرات الوطنيــة، و  

__________ 

(الواليـــــات املتحـــــدة)؛  ١٠-٨نفســـــه، الصـــــفحات  املرجـــــع  )٣٥٨(
(جنــوب  ٢٠ و ١٩(لبنــان)؛ الصــفحتان  ١٥ و ١٤الصــفحتان 

 ٢٤(نيجرييــــا)؛ الصــــفحتان  ٢٣ و ٢٢أفريقيــــا)؛ الصــــفحتان 
  (البوسنة واهلرسك). ٢٥ و

)٣٥٩(  S/PV.6510 ٧-٥، الصفحات .  
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. )٣٦٠(املنظمات غـري احلكوميـة   كةمشاروالنفقات، و ،األموال
 يف املقــبلني التنفيــذيني والتشــريعينيودعــا رئــيس هــاييت القــادة 

ــاح    ممارســة احلكــم  إىل هــاييت ــروح يســودها الســالم واالنفت ب
وحـث   والتعـبري.  التجمـع والشمول واحلوار واحتـرام احلـق يف   

، صـرف املبـالغ املتعهـد ـا    وترية ب التعجيلاجلهات املاحنة على 
در امصـ الـذي يعتـرب أحـد    على أن االجتـار باملخـدرات،    دوشد

على الصـعيد   معاجلة يتطلبعدم االستقرار السياسي يف بلده، 
األمـني العـام ملنظمـة الـدول األمريكيـة بـأن       . وأفاد )٣٦١(العاملي

ــات  يف أعقــــاب الــــيت نشــــأت التحــــديات أدت إىل االنتخابــ
عية يف الســلطتني التنفيذيــة والتشــري   حــدوث انقســامات بــني  

احلـوار السياسـي اجلـاري بـني      مواصلة احلاجة إىل أكدو .البلد
حتـول  حـدوث  . وأشـار أيضـا إىل   املعنيـة مجيع اجلهات الفاعلـة  

 التخطـيط  لصـاحل واضح يف النهج الـذي تتبعـه اجلهـات املاحنـة     
ــوارد و ــى اســتخدام امل ــه ل   الصــعيد عل ــر من ــائي أكث لتنســيق الثن

الـدويل إىل  على الصعيد حنني املتعدد األطراف. ودعا جمتمع املا
، ومواءمــة الــتعمريتــوفري األمــوال الــيت مت التعهــد ــا لصــندوق 

ــائيعلــى الصــعيد  تهمأنشــط رئــيس مصــرف . وركــز )٣٦٢(الثن
يف وضـع الـربامج    املصـرف  التنمية للبلدان األمريكية على دور

 نميـــةبنـــاء اهلياكـــل األساســـية وت علـــىالتعليميـــة، واملســـاعدة 
املمثـل اخلـاص للجماعـة الكاريبيـة     وأكد  .)٣٦٣(القطاع اخلاص

 تــوافر قــدرات مؤسســية قويــة ونشــطة ومرنــة  اييت أنــ املعــين
احلكــم إرســاء لتنميــة املســتدامة وتحقيــق ال ال غــىن عنــهشــرط 

التنسـيق مـن أجـل     ضـرورة األمن. وشدد علـى  بسط الرشيد و
ممثـل االحتـاد    حـث و .)٣٦٤(الوفاء باالحتياجات امللحة للسكان

ــة علــى   األ ورويب الســلطات الوطنيــة واجلهــات السياســية املعني
__________ 

  .١١-٧الصفحات املرجع نفسه،   )٣٦٠(
  .١٤-١٢، الصفحات املرجع نفسه  )٣٦١(
)٣٦٢(  S/PV.6510 (Resumption 1) ٩-٧، الصفحات.  
  .١١-٩الصفحات  املرجع نفسه،  )٣٦٣(
  .  ١٣-١١الصفحات املرجع نفسه،   )٣٦٤(

ــن اجلهــود    ــد م ــذل مزي ــق االســتقرار السياســي.   ــدفب حتقي
ــة       ــى مســألة األمــن وأعــرب عــن دعمــه للبعث وشــدد أيضــا عل

 مــن أجــلالشــرطة الوطنيــة اهلايتيــة  العمــل الــذي تضــطلع بــهو
تعهـد بتقـدمي املسـاعدة األوروبيـة     ا ضمان سيادة القانون. كمـ 

 أكيـد إىل تنسـيق املسـاعدة الدوليـة مـع ت     االتنميـة ودعـ   جمال يف
  .)٣٦٥(التعمريالقيادة الوطنية يف جهود  أمهية

 الــيت الكيفيــة علــى املتكلمــون ركــز املناقشــة، وخــالل  
 الـتعمري  يف يسـهم بشـكل أفضـل    أن الدويل للمجتمع ا ميكن

وحـث املتكلمـون   . البلـد  يف والنـهوض بالتنميـة   وإرساء األمـن 
ــا       ــى مضــاعفة جهوده ــاييت عل ــة يف ه ــات السياســية املعني اجله

 مــن للتعجيـل بإجنــاز العمليـة االنتخابيــة بنجــاح. وأكـد الكــثري   
عـن   اإلحساس باملسؤولية على الصعيد الـوطين  أمهية املتكلمني

 وبنـــاء القــدرات  تعزيـــز خــالل  مـــن والتنميــة  الـــتعمري جهــود 
 احلالـة  معاجلـة  ضـرورة  علـى  متكلمني عدة وشدد. املؤسسات

ــة، ــيما وال األمنيـ ــة سـ ــات محايـ ــعيفة، الفئـ ــوا الضـ ــن وأعربـ  عـ
ــدهم املســتمر   ــع الشــرطة     تأيي ــة م ــه البعث ــوم ب ــذي تق للعمــل ال

  الوطنية اهلايتية من أجل كفالة القانون والنظام.  
 رئاسـيا أكـد  ، اعتمد الـس بيانـا   جتماعويف اية اال  

ــة إ   ــور، أمهي ــة أم ــه، يف مجل ــة   جنــازفي ــة بطريق ــة االنتخابي العملي
القائمــة  . وشــدد علــى الصــلةتتســم باملصــداقية ســلمية شــرعية

بني التنمية واألمن، مبا يف ذلـك تعزيـز املؤسسـات الدميقراطيـة     
إزاء حالة الفئـات الضـعيفة. ودعـا    ه يف هاييت، وأعرب عن قلق

الوفاء دون إبطاء جبميـع   إىلاجلهات املاحنة  جمتمع الس أيضا
علـى  الـتعمري   يف جمـال  هدات، وشجع مجيع اجلهات املاحنـة التع

 عـــادة تعمـــرياللجنـــة املؤقتـــة إل عـــن طريـــقوجيـــه جهودهـــا ت
  .)٣٦٦(هاييت

__________ 

  .٢١-١٩الصفحات  نفسه، املرجع  )٣٦٥(
)٣٦٦(  S/PRST/2011/7.  
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  املسألة املتعلقة اييتاجللسات: 
  

  خرىاألوثائق ال  فرعيالبند ال  والتاريخ اجللسة
 باملـادة  عمـال  الدعوات

٣٧  
 عمــال باملــادة  الــدعوات

  املتكلمون  وغريها ٣٩

  القرار والتصويت
 - املعارضـون  -املؤيدون(

  )التصويت عن املمتنعون

       ٦٢٦١  
 كانون الثاين/ ١٩

  ٢٠١٠يناير 

مشـروع قـرار مقــدم     
مـــن مجيـــع أعضـــاء    

 واألرجنــتني،الــس 
 وأوروغـــــــــــــــواي،

 وشــــــيلي، وبــــــريو،
ــاال، ــدا  وغواتيم وكن

)S/2010/29(  
ــة   ــالة مؤرخـــــ رســـــ

ــاين/ ١٨ ــانون الثـ  كـ
ــاير   ٢٠١٠ينــــــــــــــ
ــة ــن موجهــــــــ  مــــــــ
بشــــــأن  املكســــــيك

احلالـــة يف هـــاييت يف  
 أعقــــــاب الزلــــــزال 

)S/2010/27(  

 األرجنـــــــــــــــــــــــــتني،
ــواي، ــريو، وأوروغـ  وبـ

ــيلي، ــاال،  وشـ وغواتيمـ
  وهاييت  وكندا،

 )٢٠١٠( ١٩٠٨القــــرار    
٠-٠-١٥  

٦٢٧٤  
ــباط/فرباير  ١٩ شـ

٢٠١٠  

ــام األمـــــني وكيـــــل  هاييت      العـــ
 اإلنســـــــانية  للشـــــــؤون
ــق ــة ومنســـــ  يف اإلغاثـــــ
ــاالت ــوارئ،  حـــــ الطـــــ
ــل ــام األمــــني ووكيــ  العــ
  السالم حفظ لعمليات

    مجيع املدعوين

٦٣٠٣  
نيســـان/أبريل  ٢٨

٢٠١٠  

تقرير األمني العـام  
ــن  ــةعـ ــم بعثـ  األمـ

ــدة ــق املتحـ  لتحقيـ
 يف االســــــــــــتقرار

ــاييت  هــــــــــــــــــــــــ
)S/2010/200(  

 مــــن الــــدول دول ١٠  
  (أ)عضاءاأل

ــل ــاص املمثـ ــني اخلـ  لألمـ
هلاييت ورئـيس بعثـة    العام

 لتحقيـــق املتحـــدة األمـــم
ــتقرار ــاييت،  يف االســـ هـــ

واألمـــني العـــام املســـاعد 
ــة ــدول ملنظمــــــــــ  الــــــــــ

والـــــرئيس   األمريكيـــــة،
ــاد   ــد االحتــ ــة لوفــ بالنيابــ
ــم  األورويب لـــــدى األمـــ

  املتحدة  

مجيـــــع أعضـــــاء 
مجيــــع الـــس و 
    (ب)املدعوين

  

٦٣٣٠  
ــه  ٤ حزيران/يونيــ

٢٠١٠  

مشـروع قـرار مقــدم     
ــن  ــن  ١٣مـ ــة مـ دولـ

ــاء  ــدول األعضـ  (ج)الـ
)S/2010/277(  

ــبانيا،  األرجنـــتني، وإسـ
ــواي، ــريو، وأوروغـ  وبـ

ــيلي، ــاال، وشـ  وغواتيمـ
  وهاييت وكندا،

 )٢٠١٠( ١٩٢٧القــــرار   هاييت  
٠-٠-١٥  
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  خرىاألوثائق ال  فرعيالبند ال  والتاريخ اجللسة
 باملـادة  عمـال  الدعوات

٣٧  
 عمــال باملــادة  الــدعوات

  املتكلمون  وغريها ٣٩

  القرار والتصويت
 - املعارضـون  -املؤيدون(

  )التصويت عن املمتنعون

       ٦٣٨٢  
ــول/ ١٣  أيلــــــــــــ

  ٢٠١٠سبتمرب 

تقرير األمني العـام  
ــن  ــةعـ ــم بعثـ  األمـ

ــدة ــق املتحـ  لتحقيـ
 يف االســــــــــــتقرار

ــاييت  هــــــــــــــــــــــــ
)S/2010/446(  

ــن الـــــدول  دول  ٨   مـــ
    (د)األعضاء

ــني    ــاص لألمـ ــل اخلـ املمثـ
نائــــب رئــــيس والعــــام، 
  حتاد األورويبوفد اال

مجيـــــع أعضـــــاء 
 ومجيــــعالـــس  
  (هـ)املدعوين

  

٦٣٩٩  
تشرين األول/  ١٤

  ٢٠١٠أكتوبر 

تقرير األمني العـام  
ــن  ــةعـ ــم بعثـ  األمـ

ــدة ــق املتحـ  لتحقيـ
 يف االســــــــــــتقرار

ــاييت  هــــــــــــــــــــــــ
)S/2010/446(  

مشـروع قـرار مقــدم   
ــن ــة ١٣ مـ ــن دولـ  مـ

 (و)األعضــــاء الــــدول
)S/2010/519(  

ــبانيا، األرجنـــتني،  وإسـ
ــوادور،  وإكــــــــــــــــــــــ

ــواي، ــريو، وأوروغـ  وبـ
ــيلي، ــاال، وشـ  وغواتيمـ
  وهاييت وكندا،

 )٢٠١٠( ١٩٤٤القــــرار   هاييت  
٠-٠-١٥  

٦٤٧١  
 كانون الثاين/ ٢٠

  ٢٠١١يناير 

ــام األمـــــني وكيـــــل  هاييت      العـــ
السـالم،   حفـظ  لعمليات
 العــــام األمــــني ووكيلــــة

 اإلنســـــــانية  للشـــــــؤون
 يف اإلغاثـــــــة ومنســـــــقة

  الطوارئ حاالت

مجيـــــع أعضـــــاء 
 ومجيــــع الـــس 
  املدعوين

  

٦٥١٠  
ــان/أبريل  ٦ نيســــ

٢٠١١  

 جتديــــــدهــــــاييت: 
 مــــــــن االلتــــــــزام

 اتمـــــع جانـــــب
 الدويل

 مؤرخـــــة رســـــالة
ــارس/آذار ٣١  مـــ

ــة ٢٠١١  موجهــــ
 العـــام األمـــني إىل
 الــدائم املمثــل مــن

 لــــدى لكولومبيــــا
ــم املتحـــــدة  األمـــ

)S/2011/218(  
 العـام  األمني تقرير
ــن ــة عـ ــم بعثـ  األمـ

ــدة ــق املتحـ  لتحقيـ
 يف االســــــــــــتقرار

ــاييت  هــــــــــــــــــــــــ
)S/2011/183(  

دول دولــة مـــن الـــ  ٢٠  
    (ز)عضاءاأل

 املتحـــدة األمـــم مبعـــوث
هـــــــاييت،  إىل اخلـــــــاص

 واألمــــني العــــام ملنظمــــة
األمريكيــــــــة،  الــــــــدول

 التنميــة ورئــيس مصــرف
ــة،  للبلـــــــدان األمريكيـــــ

 واملمثل اخلاص للجماعة
ــاييت،  املعــين الكاريبيــة
ــة والـــرئيس ــد بالنيابـ  لوفـ

    األورويب االحتاد

ــام  ــني العــ  ،األمــ
ــاء   ــع أعضـ ومجيـ

ومجيــــع  الـــس 
  املدعوين

S/PRST/2011/7  

٦٦١٨  
ــول/ ١٦  أيلــــــــــــ

  ٢٠١١سبتمرب 

تقرير األمني العـام  
ــن  ــةعـ ــم بعثـ  األمـ

ــدة ــق املتحـ  لتحقيـ
 يف االســــــــــــتقرار

ــاييت  هــــــــــــــــــــــــ
)S/2011/540(  

ــبانيا، األرجنـــتني،    وإسـ
 وشــيلي، اي،وأوروغــو

 وكنــــدا، وغواتيمــــاال،
  وهاييت

ــني    ــاص لألمـ ــل اخلـ املمثـ
ــام،  ــة  والع ــرئيس بالنياب ال

    لوفد االحتاد األورويب

 أعضـــــاء مجيـــــع
 ومجيــــع الـــس 
  املدعوين
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  خرىاألوثائق ال  فرعيالبند ال  والتاريخ اجللسة
 باملـادة  عمـال  الدعوات

٣٧  
 عمــال باملــادة  الــدعوات

  املتكلمون  وغريها ٣٩

  القرار والتصويت
 - املعارضـون  -املؤيدون(

  )التصويت عن املمتنعون

       ٦٦٣١  
 /األول تشرين ١٤

  ٢٠١١ أكتوبر

تقرير األمني العـام  
ــن  ــةعـ ــم بعثـ  األمـ

ــدة ــق املتحـ  لتحقيـ
 يف االســــــــــــتقرار

ــاييت  هــــــــــــــــــــــــ
)S/2011/540(  

مشـروع قـرار مقــدم   
ــن  ــن  ١١مـ ــة مـ دولـ

ــاء  ــدول األعضـ  (ح)الـ
)S/2011/637(  

ــبانيا، األرجنـــتني،  وإسـ
ــواي، ــريو، وأوروغـ  وبـ
 وكنــــدا، وغواتيمــــاال،

  وهاييت

 )٢٠١١( ٢٠١٢القــــرار     
٠-٠-١٥  

  
  .وهاييت (رئيس الوزراء) والنرويج، وكندا، وكولومبيا، وغواتيماال، الدومينيكية، وإسبانيا، وأوروغواي، وبريو، واجلمهورية األرجنتني،  (أ)  

 واملكسـيك  وكنـدا  وفرنسـا  وشـيلي  وبـريو  والربازيل وأوروغواي األرجنتني تشمل اليت( هاييت أصدقاء جمموعة باسم أوروغواي ممثل تكلم  (ب)  
   ).املتحدة والواليات

 املتحـدة،  والواليـات  والنمسـا،  واملكسـيك،  وكنـدا،  وفرنسـا،  وغواتيمـاال،  وشـيلي،  وبـريو،  والربازيل، وأوروغواي، وإسبانيا، األرجنتني،  (ج)  
  واليابان.

  .وهاييت والنرويج، وكندا، وكولومبيا، وأوروغواي، وبريو، وشيلي، األرجنتني،  (د)  
 واملكسـيك  وكنـدا  وفرنسـا  وشـيلي  وبـريو  والربازيل وأوروغواي األرجنتنيثل أوروغواي باسم جمموعة أصدقاء هاييت (اليت تشمل تكلم مم  (هـ)  

  ).املتحدة والواليات
املتحـدة،   والواليـات  واملكسـيك،  وكنـدا،  وفرنسـا،  وغواتيماال، وشيلي، وبريو، والربازيل، وأوروغواي، وإكوادور، وإسبانيا، األرجنتني،  (و)  

  واليابان.
وشـيلي،   كوريـا،  ومجهوريـة  الدومينيكيـة،  واجلمهوريـة جـزر البـهاما،   وبـريو، و  وإسـرائيل، وأوروغـواي،  أسـتراليا،  و وإسـبانيا،  األرجنتني،  (ز)  

، نــدوراسوهــاييت (الــرئيس)، وه ونيكــاراغوا، والنــرويج، واملكســيك،كوبــا، وكنــدا، ، و)البوليفاريــة -مجهوريــة ( وفرتويــال وغواتيمــاال،
  واليابان.

الواليـات املتحـدة،   والنمسـا،  واملكسـيك،  وكنـدا،  وفرنسـا،  وغواتيمـاال،  وشـيلي،  وريو، وبـ الربازيل، وأوروغواي، وإسبانيا، واألرجنتني،   (ح)  
  .اليابانو

    
  آسيا

    ليشيت - يف تيمور احلالة - ١٨
  عامعرض   
الفترة قيد االستعراض، عقد جملس األمن مثـاين   خالل  
 يشــملليشــيت، مبــا  -تيمــور  مــا يتعلــق باحلالــة يف في جلســات

ــوات     ــدان املســامهة بق ــع البل ــتني م ــذ )٣٦٧(جلســتني مغلق ، واخت
__________ 

 .٦٣٣٢  و ٦٢٧٥اجللستان   )٣٦٧(

لـس يف القـرار   ا، قـرر  ٢٠١٠فرباير شباط/ ٢٦ ويفقرارين. 
ــة    )٢٠١٠( ١٩١٢ ــة األمــم املتحــدة املتكامل ــة بعث متديــد والي

ــرة ل )٣٦٨(ليشــيت -يف تيمــور  ــر األمــني   فت ســنة، ورحــب بتقري
__________ 

ــة، انظــر اجلــزء العاشــر،       )٣٦٨( ــة البعث ــد مــن املعلومــات بشــأن والي ملزي
 .“عمليات حفظ السالم”األول،  القسم




