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ــيس جملــس األمــن إىل   ٢٠٠٥مــارس /آذار ٣١ رســالة مؤرخــة     موجهــة مــن رئ
 األمني العام

 
ــرروا إي    ــة إىل هــاييت مــن   يشــرفين إبالغكــم أن أعضــاء جملــس األمــن ق  إىل ١٣فــاد بعث

وقــد وافــق أعضــاء اجمللــس علــى . بعثــةالسأرأســها بوصــفي رئــيس و ٢٠٠٥أبريــل /نيســان ١٦
 ).نظر املرفقا(نها البعثة املرفق طيه نسخة عاختصاصات 

 .وسيحال إليكم تكوين البعثة قريبا 
وســيجرى إيفــاد البعثــة بــالتزامن مــع بعثــة الفريــق االستشــاري املخصــص املعــين هبــاييت  

 .التابع للمجلس االقتصادي واالجتماعي
وأكون ممتنا لـو عملـتم علـى تعمـيم هـذه الرسـالة ومرفقهـا كوثيقـة مـن وثـائق جملـس                         
 .األمن

 ساردنربغالدو موتا رون )توقيع(
 رئيس جملس األمن
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 املرفق
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٦-١٣ هاييت، اختصاصات بعثة جملس األمن إىل  

 
ــة الفريــق    إيفــادقــرر جملــس األمــن   - ١ ــالتزامن مــع بعث  بعثــة إىل هــاييت برئاســة الربازيــل، ب

البعثـة  قوم  وسـت . االستشاري املخصص املعـين هبـاييت التـابع للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي             
 .٢٠٠٥أبريل / نيسان١٦ إىل ١٣من بزيارهتا 

 :أهداف البعثة هي التاليةو - ٢
 :الرسالة التاليةبإبالغ اجلهات احمللية  )أ( 
اإلعراب عن دعمها الكامل لبعثة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف هـاييت        ��١ 

 ؛اضروريذلك  دامولوجود األمم املتحدة يف هاييت ما 

جملتمــع الــدويل يف حتقيــق مــن جانــب اتشــديد علــى االلتــزام الطويــل األجــل  ال ��٢ 
ــة  ــاييتاالســتقرار والتنمي ــه      يف ه ــذي تقدم ــدعم ال ــى ضــرورة مواصــلة ال  وعل

 املنظمات الدولية واإلقليمية حتقيقا لتلك الغاية؛

واملســؤوليات املنــوطني باحلكومــة االنتقاليــة يف إطــار     الريــادي إبــراز الــدور   ��٣ 
 املبذولة حتقيقا لتلك األهداف؛جهودها 

التشــديد علــى ضــرورة حتســني التنســيق بــني احلكومــة االنتقاليــة وبعثــة األمــم    ��٤ 
تأكيــد إعــادة و. ألمــناحتقيــق مبــا يكفــل املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف هــاييت 

 الدعم املتواصل الذي تقدمه البعثة جلهود احلكومة االنتقالية واإلشادة به؛

يد ضرورة نبذ العنف واحترام حقوق اإلنسان  ومكافحة اإلفـالت        تأك تكرار ��٥ 
 من العقاب؛

جـدول   يف العملية االنتخابية وفقـا لل      بالكامل مناشدة مجيع األطراف االخنراطَ    ��٦ 
 إجـراء انتخابـات حـرة       اجمللـس االنتخـايب املؤقـت، ودعـمَ       الزمين الذي اقترحه    

مــا ســيعقب  و٢٠٠٥عــام ، علــى الصــعيدين احمللــي والــوطين، خــالل  نزيهــةو
 لسلطة إىل اهليئات املنتَخبة؛ذلك من نقل ل

وار وطـين شـامل     حبالتشديد على األمهية القصوى اليت يكتسيها البدء الفوري          ��٧ 
 ؛ نفسه إجراءهالشعب اهلاييتيقرر 
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تعهـد هبـا   صـرف مجيـع املبـالغ امل   العمـل علـى   جملس األمن اعتزام اإلعراب عن    ��٨ 
  وجه السرعة؛على

تقييم مستوى التنسيق داخل بعثة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف هـاييت                 )ب( 
  واليتها، وبني العاصمة واملناطق النائية يف هاييت؛جوانبمن جانب يف كل 
استعراض مل أُحرَز مـن تقـدم حـىت اآلن وتقيـيم االحتياجـات واملتطلبـات يف                  )ج( 

 :اجملاالت التالية
 :األمن ��١ 
ــة وآليــات      - الشــرطة -أ    ــة اهلايتي ــيم الوضــع احلــايل للشــرطة الوطني  تقي

ضــع للمســاءلة ختأهــال بالثقــة وتكــون  شــرطة  قــوةإصــالحها وإنشــاء
 ؛حتظى باالحترامو

 واليـة   نفيـذ  تقيـيم ت   - بعثة األمم املتحدة لتحقيق االسـتقرار يف هـاييت         -ب   
رة احلاليـة   ، مـع مراعـاة القـد      األمن واخلطوات الالحقـة   البعثة يف جمال    

 للشرطة الوطنية اهلايتية وتعزيز تنسيقها مع البعثة؛
 تقيـيم اخلطـوات املتخـذة       - نزع السالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج        -ج   

حنــو تطبيــق برنــامج نــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج الــذي  
اجملموعات املسلحة غري املشروعة بشـكل شـامل،        مجيع  يعاجل مشكلة   

تخـذها  تالقانوين، واإلجراءات الـيت مـن املقـرر أن           سهمبا يف ذلك أسا   
احلكومة االنتقالية، والتدابري اليت تستدعي تنفيذا فوريا، مبا ذلـك مـن            

 قبل البعثة؛
 :نقل السلطة السياسية ��٢ 
 سـتقوم بـه   مـا    احلـوار الـوطين و     الشوط الـذي قطعـه     تقييم   - املصاحلة -أ   

  البعثة، يف هذا الصدد؛، مبساعدة من خطواتاحلكومة االنتقالية
 تقييم حالـة ختطـيط وتنفيـذ العمليـة االنتخابيـة وكفالـة          - االنتخابات -ب   

 إجراء االنتخابات يف موعدها املقرر؛
 مبـا يف ذلـك أنشـطة الشـرطة     ، تقييم حالـة حقـوق اإلنسـان      - حقوق اإلنسان  ��٣ 

ــة اهلايتيــة، وحــاالت االحتجــاز غــري القــانوين واالحتياجــات       خلاصــة ا الوطني
 نساء واألطفال؛بال
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 :التنمية ��٤ 
قييم وتشجيع تنفيذ املشاريع السريعة األثر اليت هلا تأثري مباشـر علـى            ت -أ   

ــاطق الفقــرية مــن     ــاه املــواطنني اهلــايتيني، والســيما القــاطنني يف املن رف
 املدن؛

القيام، بالتنسيق مع الفريق االستشاري املخصص املعـين هبـاييت التـابع             -ب   
مجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي، باستكشــاف الســبل املؤديــة إىل  لل

ــذ    ــة يف إعــداد وتنفي ــة االنتقالي ــة يف اإلشــاريع املمســاعدة احلكوم منائي
ــاون املؤقـــت، ويف وضـــع     ــار التعـ ــاييت، علـــى النحـــو املـــبني يف إطـ هـ

 استراتيجية إمنائية طويلة األجل؛
املنفــذة يف هــاييت املتعلقــة  حتليــل تطــور املشــاريع والــربامج  - بنــاء املؤسســات ��٥ 

بسيادة القانون وإصالح القطاع األمين، مبا يف ذلـك القضـاء واإلصـالحيات،             
فضال عن تقييم مـا تسـتلزمه تلـك اجملـاالت مـن احتياجـات ومـا تواجهـه مـن                     

 حتديات يف الوقت الراهن؛
 . تقييم احلالة اإلنسانية- احلالة اإلنسانية ��٦ 

 


