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قرر أن يشمل الوجود املتعدد األبعاد، ملدة سـنة واحـدة، بعثـة      
  لوسطى وتشاد؛  لألمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا ا

ــا         ــة أفريقي ــام وحكــوميت تشــاد ومجهوري ــني الع ــب إىل األم طل
يتعلـق ببعثـة األمـم     الوسطى اإلسراع بإبرام اتفاقات ملركز القوات يف ما

  املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد؛

  ومتصرفا مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة:  

  عملية؛   أذن لالحتاد األورويب بأن ينشر  

طلب إىل األمني العام أن يقدم إليه تقريرا بعـد إجـراء مـا يلـزم       
  من مشاورات مع حكومة كل من تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى؛  

دعـــا حكـــوميت تشـــاد ومجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى واالحتـــاد   
  األورويب إىل إبرام اتفاقات مركز القوات بأسرع ما ميكن؛  

أن يقــدم تقريـرا إىل جملـس األمــن،    طلـب إىل االحتـاد األورويب    
  يف منتصف فترة نشر العملية ويف ايتها؛  

ــدول املتامخــة لتشــاد        ــدول األعضــاء، خاصــة ال ــع ال حــث مجي
ــأخري، انتقــال      ــا الوســطى، أن تيســر، دومنــا عــائق أو ت ــة أفريقي ومجهوري
مجيـع األفـراد املـتجهني إىل تشـاد ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، وكـذلك         

املعدات واملــــؤن واإلمــدادات وغريها مــن السـلع املوجهـة    تسليم مجيع
  إىل بعثة األمم املتحدة وعملية االحتاد األورويب؛  

شجع حكومات كل مـن السـودان وتشـاد ومجهوريـة أفريقيـا        
الوســطى علـــى التعــاون الفعـــال بغيــة تنفيـــذ اتفــاق طـــرابلس املـــربم يف     

  ؛  ٢٠٠٦شباط/فرباير   ٨

ــن أجــل ســد    ناشــد اجلهــات املاحنــ    ــا م ة أن تضــاعف جهوده
ــة   ــة واإلمنائيـــــة لتشـــــاد ومجهوريـــ االحتياجـــــات اإلنســـــانية والتعمرييـــ

  .الوسطى  أفريقيا
    

  األمريكتان

 املسألة املتعلقة اييت - ٢٢
ــن        ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال بي

  ٢٠٠٤شباط/فرباير  ٢٦املعقودة يف  ٤٩١٧

ــالة مؤرخــة     ــب ٢٠٠٤شــباط/فرباير  ٢٣يف رس ، طل
ــة       ــدول األعضــاء يف اجلماع ــدائم جلامايكــا، باســم ال ــل ال املمث
الكاريبيــة، عقــد جلســة عاجلــة لــس األمــن للنظــر يف احلالــة  
املتعلقة اييت يف ضوء الوضع املتردي باطراد الـذي يـؤثر علـى    

  .)١(السالم واالستقرار يف املنطقة

ــة    ــودة يف ٤٩١٧ويف اجللسـ ــباط/فرباير  ٢٦، املعقـ شـ
اســتجابة للطلــب الــوارد يف الرســالة املــذكورة أعــاله،  ٢٠٠٤

__________ 

  )١(  S/2004/143. 

. وعـــالوة علـــى )٢(أدرج الـــس الرســـالة يف جـــدول أعمالـــه 
ــة     ــالة مؤرخــ ــاه الــــس إىل رســ ــرئيس انتبــ ــه الــ ذلــــك، وجــ

موجهة إىل رئـيس جملـس األمـن مـن      ٢٠٠٤ شباط/فرباير ٢٥
__________ 

خـــالل هـــذه الفتـــرة، وإضـــافة إىل اجللســـات الـــيت مشلـــها هـــذا   )٢(  
لس جمموعـة مـن اجللسـات اخلاصـة مـع البلـدان       الفرع، عقد ا

ــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف     املســامهة بقــوات يف بعث
 ١٣٥٣هــاييت، عمــال بــاجلزأين ألــف وبــاء مــن مرفــق القــرار       

ــات يف  ٢٠٠١( ــدت اجللسـ ــاين/نوفمرب   ٢٤). وعقـ ــرين الثـ تشـ
(اجللسـة   ٢٠٠٥أيار/مـايو   ٢٣)، ويف ٥٠٨٧(اجللسة  ٢٠٠٤
)، ويف ٥٣٦٧(اجللســة  ٢٠٠٦شــباط/فرباير  ٩)، ويف ٥١٨٣

كـــانون  ٢٩)، ويف ٥٥٠٦(اجللســة   ٢٠٠٦آب/أغســطس   ٨
 ٢٠٠٧أكتـوبر   ١٠)، ويف ٥٦٢٥(اجللسة  ٢٠٠٧الثاين/يناير 

 ).٥٧٥٥(اجللسة 
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حييل طيها بيانـا لـوزير خارجيـة فرنسـا      )٣(املمثل الدائم لفرنسا
ــه إىل إنشــاء حكومــة وحــدة    بشــ ــدعو في ــة يف هــاييت ي أن احلال

ــا الــدعم إذا        ــدم فرنس ــأن تق ــد ب ــاييت ويع ــة يف ه ــة انتقالي وطني
قررت تلك احلكومة إجراء انتخابـات قبـل بدايـة صـيف تلـك      
ــادرة توســع     الســنة. وباإلضــافة إىل ذلــك، اقترحــت فرنســا مب
ــة يف وقــت ســابق     نطــاق خطــة تقــدمت ــا اجلماعــة الكاريبي

مل ما يلي: القيام فـورا بإنشـاء قـوة مدنيـة حلفـظ السـالم       وتش
تضمن عـودة النظـام العـام؛ تقـدمي املسـاعدة الدوليـة مـن أجـل         
اإلعداد لالنتخابات الرئاسية؛ تقدمي املعونة اإلنسـانية الدوليـة؛   
إرسال مراقبني حلقوق اإلنسان؛ االلتزام الطويل األجل بتقـدمي  

صــاديا واجتماعيــا. وجيــب   عــون دويل إلعــادة بنــاء البلــد اقت   
إضفاء الشـرعية علـى مجيـع النقـاط املـذكورة أعـاله وأن تنفـذ        
مــن قبــل اتمــع الــدويل. وميكــن إشــراك املنظمــات اإلقليميــة، 
مثل منظمة الدول األمريكية، واجلماعة الكاريبيـة، فضـال عـن    
خمتلــف هيئــات األمــم املتحــدة واالحتــاد األورويب. وباإلضــافة   

ــك، ذكــر وز  يــر اخلارجيــة أن دوامــة العنــف جيــب أن     إىل ذل
بريتــــران أريســــتيد يتحمــــل  - تتوقــــف؛ وأن الــــرئيس جــــان

ــل       ــه لكــي يقب ــر ل ــود األم ــة؛ ويع املســؤولية الكــربى عــن احلال
  العواقب وحيترم سيادة القانون يف الوقت نفسه.  

وأدىل ببيانـــات مجيـــع أعضـــاء الـــس، باإلضـــافة إىل    
، وكنـدا، وكوبـا،   )٤(البـهاما ممثلي األرجنتني، وبوليفيا، وجزر 

، وهـاييت،  )٥(واجلمهورية الدومينيكية، وإكـوادور، وغواتيمـاال  
__________ 

  )٣(  S/2004/145. 

 .مة العامة لديهامثّل جزر البهاما وزير اخلارجية واخلد  )٤(  

ــة التكامــل       )٥(   ــا ملنظوم ــل غواتيمــاال، بصــفته رئيســا مؤقت ــم ممث تكل
ــة     ــا، واجلمهوريـ ــز، وبنمـ ــن بليـ ــة عـ ــطى، بالنيابـ ــا الوسـ ألمريكـ
الدومينيكيـــــة، والســـــلفادور، وكوســـــتاريكا، وهنـــــدوراس،    

 .ونيكاراغوا

، وجامايكـا (باسـم   )٦(وأيرلندا (بالنيابـة عـن االحتـاد األورويب)   
، واليابـــان، واملكســـيك، ونيكـــاراغوا، )٧(اجلماعـــة الكاريبيـــة)

ــة       ــة الدوليـ ــن املنظمـ ــدائم عـ ــب الـ ــال، واملراقـ ــريو، وفرتويـ وبـ
  .)٨(فونيةللفرانك

وتكلـم ممثـل جامايكـا بالنيابـة عـن اجلماعـة الكاريبيــة         
ــة    ــا عـــاجال باحلالـ ــع الـــدويل اهتمامـ فـــدعا إىل أن يـــويل اتمـ
املتــدهورة بســرعة يف هــاييت الــيت بلغــت حــد األزمــة يف ضــوء   
اســتمرار تــدهور القــانون والنظــام، وتزايــد حــدة العصــيان،       

ألزمـة اإلنسـانية   وشيوع الفوضى والفلتان، فضال عن ازديـاد ا 
ســوءا، األمــر الــذي أدى بــدوره إىل تشــريد الســكان وبالتــايل  
إىل تزايـد أعـداد الالجـئني الـذين يعـربون احلـدود. وأفـاد ممثــل        
جامايكـــا بـــأن االضـــطرابات السياســـية تصـــاعدت يف هـــاييت  
خــالل األســابيع املاضــية، وأن جمموعــات مدججــة بالســالح    

وأن هــذه اموعــات تبســط ســيطرا علــى أحنــاء مــن البلــد،   
تسيطر على مجيع املدن يف اجلـزء الشـمايل مـن البلـد، وتسـعى      
إىل الزحف علـى العاصـمة. وقـال إن الشـرطة الوطنيـة اهلايتيـة       
اليت يعتريها الضعف ويفوقها الطرف اآلخر عددا قد أرغمـت  

شخصـا قـد قتلـوا     ٧٠جزئيا علـى التخلـي عـن مواقعهـا، وأن     
ــة ا  لســائدة يف هــاييت مل يعــد ميكــن   حــىت اآلن. وأكــد أن احلال

ــريا للســلم        ــدا خط ــا تشــكل دي ــا، وأ ــأنا داخلي ــا ش اعتباره
ــدد       ــذي يه ــدفق الالجــئني ال ــالنظر إىل ت ــيني، ب ــن اإلقليم واألم
باســتنفاد مــوارد الــدول يف املنطقــة. وأفــاد أيضــا أن البلــد بلــغ  

__________ 

ــن إســتونيا    )٦(   ــان كــل م ــدت البي ــا ،أي ــا ،يســلنداأو ،وألباني  ،وبلغاري
ــد ــا ،اوبولنـ ــود  ،وتركيـ ــل األسـ ــيكية  ،واجلبـ ــة التشـ  ،واجلمهوريـ

 ،وسـلوفاكيا  ،ورومانيـا  ،ومجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية سـابقا  
 ،وليتوانيـــا ،والتفيـــا ،وكرواتيـــا ،وقـــربص ،وصـــربيا ،وســـلوفينيا

 .وهنغاريا ،ومالطة

 .مثّل جامايكا وزير خارجيتها  )٧(  

 .انحضر األمني العام اجللسة لكنه مل يدل ببي  )٨(  
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ــرفض القــاطع مــن      طريقــا سياســيا مســدودا سياســي نتيجــة ال
خنـراط يف عمليـة حـوار تـنص عليهـا خطـة       جانب املعارضة لال

عمــل اجلماعـــة الكاريبيـــة. وأشــار إىل أن اجلماعـــة الكاريبيـــة   
ــام       ــق الت ــة: التطبي ــادئ التالي ــد باملب ــى ضــرورة التقي أكــدت عل
للدميقراطيــة يف هــاييت؛ وعــدم قبــول أي شــكل مــن أشــكال       
االنقالب؛ وأي تغـيري يف هـاييت جيـب أن جيـري وفقـا لدسـتور       

ن املنظمات اإلقليميـة، متشـيا مـع الفصـل الثـامن      هاييت. وقال إ
ــالذ األول يف        ــا تكــون امل ــا م ــم املتحــدة، غالب ــاق األم ــن ميث م
معاجلـــة التهديـــدات للســـلم واألمـــن. وأشـــار إىل أن اجلماعـــة 
الكاريبية أجرت مفاوضات بشأن خطة عمل تضـمنت تـدابري   
لتحســـني املنـــاخ األمـــين وبنـــاء الثقـــة، مبـــا يف ذلـــك االمتثـــال  

رارات الـيت صـدرت سـابقا عـن منظمـة الـدول األمريكيـة،        للق
ــراح      ــالق ســ ــاهرات، وإطــ ــد للمظــ ــى قواعــ ــاوض علــ والتفــ
ــالح،     ــة بالسـ ــات املدججـ ــالح اجلماعـ ــزع سـ ــزين، ونـ احملتجـ
وتعزيـز قـوة الشـرطة، والتمتـع باحلريـات األساسـية. وتوخــت       
اخلطة أيضا إنشاء جلنة انتخابية، وتشكيل جملس للشخصـيات  

ــيني  ــارزة، وتعـ ــكيل   البـ ــتقل، وتشـ ــد ومسـ ــيس وزراء حمايـ  رئـ
حكومــة جديــدة مــن خــالل عمليــة مشــاورات بــني رئــيس        
ــارزة. وقــد قبــل       ــس الشخصــيات الب ــوزراء، والــرئيس وجمل ال
الرئيس أريستيد باخلطة لكن املعارضـة رفضـتها. ورأى املمثـل    
أن احلالــة اآلن خمتلفــة متامــا، وأــا حتولــت مــن مــأزق سياســي 

دور مجاعات املعارضة إىل حالة عنـف  بشأن ممارسة احلقوق و
ــدججني      ــردين املـ ــن املتمـ ــوات مـ ــنها قـ ــارات تشـ ــها غـ تتخللـ

ح انطالقا من الشـمال. وأشـار إىل أن حكومـة الـرئيس     البالس
أريســتيد طلبــت إىل اتمــع الــدويل تقــدمي املســاعدة الســتعادة 
ــم    ــانون يف البلـــد. ورأى أن األمـ ــيادة القـ ــام وسـ األمـــن والنظـ

مسؤولية خاصة يف مساعدة هاييت، بـالنظر إىل  املتحدة تتحمل 
تدخلها يف هاييت سابقا، وشـدد علـى أن الـدور الـذي أدتـه يف      
املاضي كـان ناجحـا نسـبيا يف احلـد مـن دوامـة التـدهور، ويف        
مجع األطراف حول طاولة املفاوضات. وأكـد علـى أن احلالـة    

املضطربة يف هاييت اليوم وإمكانية حدوث مزيـد مـن الفوضـى    
ــل     ال  ــة فحســب، ب ــدا للســلم واألمــن يف املنطق تشــكالن دي

إما مبعث قلق كبري بالنسـبة للمجتمـع الـدويل. واسـتنادا إىل     
ــة     ــدول األعضــاء يف اجلماعــة الكاريبي ــة، تطلــب ال هــذه اخللفي
ــار       ــاييت، يف إط ــوري يف ه ــر والف ــم املتحــدة املباش ــدخل األم ت

نشـر عاجـل   ميثاق األمم املتحـدة. ودعـا الـس إىل أن يـأذن ب    
لقـــوة متعـــددة اجلنســــيات للمســـاعدة يف اســـتعادة القــــانون     
والنظــام، وتيســري العــودة إىل حالــة مــن االســتقرار وإجيــاد بيئــة 
ميكن يف ظلها بـذل جهـود مسـتمرة للتوصـل إىل حـل لألزمـة       
ــة       ــاء اجلماعـ ــض أعضـ ــتعداد بعـ ــى اسـ ــدد علـ ــية. وشـ السياسـ

يضـا إىل أن  الكاريبية للمسـامهة يف هـذه القـوة. ودعـا الـس أ     
ــة       ــة ملعاجلــة األزم ــدويل إجــراءات عاجل ــع ال ــد اختــاذ اتم يؤي
اإلنسانية املتنامية، وأن يوفر للـدول اـاورة املتـأثرة مـن تزايـد      
موجة الالجئني ما يلـزم مـن املـوارد لتقـدمي اإلغاثـة واملسـاعدة       

  .)٩(اإلنسانية إىل الالجئني

ــة      ــده ملحـ ــة يف بلـ ــن أن احلالـ ــاييت مـ ــل هـ ــذر ممثـ  وحـ
وخطرية وتتطلب انتباه اتمـع الـدويل. وأفـاد أن البلـد غـارق      

، وأن ٢٠٠٤شـــباط/فرباير  ٥يف حالـــة متـــرد عســـكري منـــذ  
مجاعــات مســلحة تتــألف مــن أعضــاء ســابقني يف قــوة شــبه        
ــاييت،       ــدم يف هـ ــز التقـ ــة تعزيـ ــمى جببهـ ــة، تسـ ــكرية قمعيـ عسـ
ارتكبــت، حبســب أقوالــه، أعمــاال وحشــية ضــد شــعب هــاييت  

، وتضـم  ١٩٩١الب العسـكري الـذي حـدث يف    خالل االنقـ 
كذلك أعضاء سابقني من القوات املسلحة اليت حلـت يف عـام   

، وأشخاص حمكوم علـيهم هربـوا مـن السـجن. وأكـد      ١٩٩٥
أن هجمــات اجلماعــات املســلحة ــدد اســتقرار مؤسســات       
البلــد، وأشــار علــى حنــو خــاص إىل أن احلالــة اإلنســانية مــثرية  

ــرئيس أريســتيد رحــب باخلطــة   للقلــق. وأشــار أيضــا إىل   أن ال
__________ 

  )٩(  S/PV.4917 ٦-٣، الصفحات. 
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الرامية إىل إجياد حـل لألزمـة الـيت قـدمها اتمـع الـدويل وقبـل        
ــا، يف حـــني أن املعارضــة السياســـية رفضــت تلـــك اخلطـــة.    
وكرر الدعوة اليت وجهتها احلكومة إىل املعارضـة لإلسـهام يف   
إعادة إحالل السالم والعودة إىل احلوار مـن أجـل التوصـل إىل    

ياســـية تفاوضـــية، وأعـــرب عـــن إميـــان احلكومـــة       تســـوية س
باملســتقبل الــدميقراطي هلــاييت. وذكــر أن حكومــة هــاييت تؤيــد  
ــت أن يبقــي جملــس      ــيت طلب ــة ال متامــا موقــف اجلماعــة الكاريبي
األمن املسألة يف هـاييت قيـد نظـره الفعلـي، وأن يبـذل قصـارى       
اجلهد لكي يرسل على حنو عاجل قوة دوليـة للمسـاعدة علـى    

ة الســلم، مــع التقيــد بأحكــام امليثــاق. وشــدد علــى أن  اســتعاد
حكومة هاييت تريد من جملـس األمـن أن يكـرر إدانتـه ألعمـال      
العنف، وأن يعلن رفضه لقبول أي شكل للحكومـة نـاتج عـن    
عملية مناقضة للدميقراطية ومناقضة للدستور، وأن يطلـب مـن   

يت املعارضة قبول تسوية سياسية حلل األزمة. ورحب ممثل هـاي 
بتعــيني مستشــار خــاص لألمــني العــام وباملبــادرة الراميــة إىل       
إنشاء مكتب ملفوضية األمم املتحدة السـامية حلقـوق اإلنسـان    
يف بلــده. وتوقــع أيضــا تــوافر التعــاون الــتقين لتحقيــق الكفــاءة   
ــة، وال ســيما      ــز املؤسســات الدميقراطي ــة للشــرطة، وتعزي املهني

ــزع ســـالح اجلما  ــائية، ونـ ــات القضـ ــلحة، املؤسسـ ــات املسـ عـ
  .)١٠(وتوفري األمن إلجراء االنتخابات

وأدان معظـــم املـــتكلمني أعمـــال العنـــف يف بيانـــام،   
ونوهوا إىل تدهور احلالة االقتصـادية والسياسـية واإلنسـانية يف    
هاييت. وأيد العديد من املـتكلمني اجلهـود الـيت تبـذهلا اجلماعـة      

ن الكاريبيـــة ومنظمـــة الـــدول األمريكيـــة. وحـــث عـــدد مـــ      
املتكلمني املعارضة علـى أن تعيـد النظـر يف ردهـا السـليب علـى       
ــدول      ــة الـ ــة ومنظمـ ــة الكاريبيـ ــها اجلماعـ ــيت اقترحتـ ــة الـ اخلطـ
األمريكية. ورحب معظم املتكلمني أيضا بتعـيني األمـني العـام    

__________ 

 .٨-٦املرجع نفسه، الصفحتان   )١٠(  

ملستشــار خــاص بشــأن هــاييت. ونوهــوا إىل احلاجــة للمســاعدة 
يســـري عمـــل الدوليـــة، وحثـــوا مجيـــع اجلهـــات الفاعلـــة علـــى ت

  الوكاالت الدولية العاملة يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية.  

وحـــث العديـــد مـــن املـــتكلمني علـــى توســـيع نطـــاق    
مشاركة اتمع الدويل. وأيد ممثـل إسـبانيا إرسـال قـوة مدنيـة      
حلفظ السالم وفقا ملبادئ امليثاق، األمـر الـذي سـيكفل األمـن     

اليت تقوم ا منظمة الـدول  الوساطة  للبعثات اإلنسانية ولبعثيت
ــة   ــة الكاريبيــ ــة واجلماعــ ــر  )١١(األمريكيــ ــثال اجلزائــ . ورأى ممــ

ــة يف     ــى الــس أن ينظــر بصــورة عاجل ــل أيضــا أن عل والربازي
. واقتــرح ممثــل  )١٢(نشــر قــوة دوليــة يف هــاييت وفقــا للميثــاق     

الفلبني نشر الشرطة املدنية الدولية من أجل استعادة النظـام يف  
كذلك النشر احملتمل لقـوة حتـالف للـراغبني بغيـة     امليدان. وأيد 

. )١٣(وقف العنـف املتواصـل وايـار القـانون والنظـام يف هـاييت      
وأعرب ممثل أنغوال عن استعداده لتأييد نشر قوة دوليـة تـدعم   

. ودعـا ممثـل بـنن إىل اسـتخدام     )١٤(التوصل إىل تسوية سياسـية 
لمجلــس أن . ورأى ممثــل أملانيــا أنــه ينبغــي ل )١٥(تــدابري صــارمة

ــق     ــة لتحقيـ ــود املبذولـ ــاعدة يف اجلهـ ــة للمسـ ــى أهبـ ــون علـ يكـ
. ورأى ممثــل الواليــات  )١٦(االســتقرار جبميــع الســبل املمكنــة   

ــاق سياســي       ــه يف حــال التوصــل إىل اتف ــة أن املتحــدة األمريكي
مستدام، فإن حكومته تؤيد اجلهود الرامية إىل نشر قوة دوليـة  

أى أنه ميكـن للبعثـة   من أجل دعم تنفيذه. وإضافة إىل ذلك، ر
__________ 

 .٩املرجع نفسه، الصفحة   )١١(  

ــفحتان     )١٢(   ــه.، الصـ ــع نفسـ ــفحة   ١١-١٠املرجـ ــر)؛ والصـ (اجلزائـ
 (الربازيل).  ٢١

 .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٣(  

 .١٥الصفحة املرجع نفسه،   )١٤(  

 .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٥(  

 .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٦(  
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اخلاصة ملنظمـة الـدول األمريكيـة يف هـاييت أن تكـون األسـاس       
حلضـــور دويل موســـع إلضـــفاء الطـــابع املهـــين علـــى الشـــرطة  
ــالح       ــزع سـ ــانون، ونـ ــيادة القـ ــز سـ ــة، ولتعزيـ ــة اهلايتيـ الوطنيـ
ــؤات       ــن م ــن األم ــاخ م ــق من ــى خل العصــابات، والتشــجيع عل

إن القــوة املتوخــاة . وقـال ممثــل فرنسـا   )١٧(للنشـاط الــدميقراطي 
جيـــب أن تكـــون قـــوة مدنيـــة حلفـــظ الســـالم ال تتبـــع لألمـــم   
املتحدة، بل يـأذن ـا الـس وتسـتند إىل واليـة صـادرة عنـه.        
ــال هامــا       ــوة ميكــن أن تكــون عنصــرا مكم ــذه الق ورأى أن ه

سياسي، حيث أا ستنشأ فورا لـدعم حكومـة وحـدة    الللحل 
النظـام العـام، ودعـم     وطنية، وميكن أن تساعد يف إعادة إرساء

إجـــراءات املســـاعدة اإلنســـانية واإلجـــراءات املتعلقـــة حبقـــوق 
اإلنسان اليت يضطلع ا اتمـع الـدويل يف امليـدان. وأشـار إىل     
أن فرنســا مســتعدة لإلســهام يف هــذه القــوة علــى حنــو مكمــل   

. ورأى ممثـل شـيلي أنـه ينبغـي     )١٨(للوحدات من بلدان املنطقـة 
دون اإلقليمية اليت تتـدخل حاليـا أن تسـير    لألجهزة اإلقليمية و

عملية التفـاوض، ولكـن علـى الـس أال يسـتبعد اختـاذ إجـراء        
أكثر صرامة عند الضرورة. بيـد أنـه حـذر مـن أنـه ينبغـي ألي       
صيغة تستخدم للنظر يف إرسـال قـوة شـرطة أو قـوة مدنيـة أن      

. وأقــر )١٩(تــدعم االتفــاق السياســي حاملــا جيــري التوصــل إليــه 
ــ ــا واململكــة املتحــدة     ممثل ــن االحتــاد الروســي وروماني و كــل م

بالدعوة إىل التدخل الدويل يف هاييت، وأعربوا عن اسـتعدادهم  
. )٢٠(للنظــر يف املقترحــات املتعلقــة بتعزيــز دور اتمــع الــدويل  

وأعـــرب ممثـــل الصـــني عـــن اســـتعداده للمشـــاركة يف جهـــود  
ــة الراهنــ   ــة احلال ــدويل للمســاعدة يف دئ ة يف هــاييت، اتمــع ال

__________ 

 .١٩ و ١٨املرجع نفسه، الصفحتان   )١٧(  

 .٢٠ و ١٩املرجع نفسه، الصفحتان   )١٨(  

 .١٣-١٢املرجع نفسه، الصفحتان   )١٩(  

ــفحة     )٢٠(   ــه، الصـ ــع نفسـ ــفحة    ١١املرجـ ــي)؛ الصـ ــاد الروسـ (االحتـ
 (رومانيا). ٢٠ة (اململكة املتحدة)؛ والصفح  ١٢

. )٢١(وحتقيق السالم الدائم واالسـتقرار والتنميـة يف ذلـك البلـد    
وأعرب ممثل باكستان عن استعداده للنظـر يف مشـاركة دوليـة    
أوسع نطاقا لدعم التوصل إىل حل سياسي وفقـا مليثـاق األمـم    

ــدا، باســم االحتــاد األورويب،    )٢٢(املتحــدة ــل أيرلن . ورحــب ممث
متها حكومة فرنسا لـدعوة ممـثلني عـن    باملبادرة العاجلة اليت قد

حكومة هـاييت واملعارضـة واتمـع املـدين إلجـراء حمادثـات يف       
ــع األطــراف إىل اإلحجــام عــن أي إجــراء     ــاريس، ودعــا مجي ب

  .)٢٣(ضار خالل فترة املناقشات

وباإلضــافة إىل ذلــك، أكــد ممثــل فرنســا أن مــن املهــم    
اإلقليميتني فيما اإلصرار على املقترحات املقدمة من املنظمتني 

يتعلق بإقامة حكومة انتقاليـة للوحـدة الوطنيـة، واقتـرح بتأييـد      
مـن ممثــل رومانيــا، اســتكمال هـذا األمــر بــإجراءات مــن بينــها   
ــية    ــدول زمـــــين لالنتخابـــــات الرئاســـ ــل بوضـــــع جـــ التعجيـــ

  .)٢٤(واالنتخابات العامة

وأكد عدد مـن الوفـود أن األزمـة يف هـاييت ينبغـي أن        
لمية ومن خالل الوسائل الدستورية. وأعرب حتل بالطرق الس

ممثال الربازيل وفرتويال عن دعمهما حلكومـة الـرئيس أريسـتيد    
الدســـتورية، ورفضـــت فرتويـــال مجيـــع احملـــاوالت الراميـــة إىل  
اإلطاحة بدسـتور ذلـك البلـد أو إحـداث أي تغـيري فيـه بشـأن        

ــلطات  ــاب الســ ــددة النتخــ ــام احملــ ــل  )٢٥(األحكــ ــد ممثــ . وأكــ
ن حكومة بلـده تؤيـد الـرئيس أريسـتيد تأييـدا تامـا       نيكاراغوا أ

__________ 

 .٢٣ و ٢٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٢١(  

 .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢(  

 .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )٢٣(  

ــفحة    )٢٤(   ــه، الصـــــ ــع نفســـــ ــفحة  ١٩املرجـــــ ــا)؛ والصـــــ (فرنســـــ
 (رومانيا).  ٢٠

 ٢٩-٢٨(الربازيـل)؛ والصـفحتان    ٢١املرجع نفسـه، الصـفحة     )٢٥(  
 (فرتويال).
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يف مسعاه للتوصـل إىل حـل يتسـق والنظـام الدسـتوري اهلـاييت       
. وأكـد ممثـل   )٢٦(ومبادئ امليثاق الدميقراطي للبلدان األمريكيـة 

ــدأي     ــده تتقيــد تقيــدا صــارما مبوقفهــا املب ــا أن حكومــة بل كوب
د، مبـا يف  القائم على عدم التدخل يف الشؤون الداخلية ألي بلـ 

  .)٢٧(ذلك هاييت

ــة       ــة التنميـ ــى أمهيـ ــتكلمني علـ ــن املـ ــد مـ ــدد العديـ وشـ
االقتصـــادية واالجتماعيـــة واملؤسســـية يف هـــاييت، وأكـــدوا أن  
التوصــل إىل حــل لألزمــات السياســية واإلنســانية دون معاجلــة 
املسائل االقتصادية لن يكون كافيا على املدى الطويل. وأكـد  

ــم   ــدخل األم ــل باكســتان أن ت ــابقا مل    ممث ــاييت س املتحــدة يف ه
يعاجل الكثري من األسباب اجلذرية، وذكر الس بأن وفده قـد  
حذر مرارا من انسحاب األمم املتحدة قبـل األوان يف أي مـن   
حــاالت الــرتاع. ودعــا إىل اتبــاع ــج أمشــل، ال يقتصــر علــى   
جملــس األمـــن فحســب، بـــل يضـــم اجلمعيــة العامـــة والـــس    

ي أيضـا، لتنـاول مجيـع املسـائل الكامنـة      االقتصادي واالجتماع
يف هذه احلاالت املُعقدة. وقال إنه إذا شاركت األمـم املتحـدة   
مرة أخرى، ينبغي هلا أن تفعـل ذلـك بـالتزام مسـتدام مبواصـلة      

ــرية ــيت     )٢٨(املسـ ــائل الـ ــا أن الوسـ ــل أيضـ ــل الربازيـ ــد ممثـ . وأكـ
ــائج     ــه الســابقة مل حتقــق النت اعتمــدها جملــس األمــن يف تدخالت

ملتوخــاة، وأن األســباب اجلذريــة والنتــائج، مبــا يف ذلــك الفقــر ا
. وربـط  )٢٩(وعدم االستقرار والضعف املؤسسي، مل تعاجل بعد

ممثــل كوبــا احلالــة الراهنــة يف هــاييت باالســتعمار واالســتغالل،  
__________ 

 .٣٥ و ٣٤ صفحتاناملرجع نفسه، ال  )٢٦(  

 .٢٥ و ٢٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٧(  

 .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٢٨(  

 .٢٢ و ٢١املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٩(  

ــادي الـــــــدويل الظـــــــامل      ــتبعاد، والنظـــــــام االقتصـــــ واالســـــ
  .)٣٠(واالستبعادي

اإلنسـان، ودعـوا    وأدان املتكلمون انتـهاكات حقـوق    
مجيع األطراف إىل احترام حقوق اإلنسان والقانون اإلنسـاين.  
ودعا ممثـل بـريو الـس إىل أن يرسـل إشـارة واضـحة مفادهـا        
أنه مستعد الختـاذ إجـراء وأنـه يرصـد احتـرام حقـوق اإلنسـان        
يف هــاييت. ويف هــذا الصــدد، ينبغــي أن تــدرك مجيــع القــوى       

 بشــكل أن اتمــع الـــدويل   السياســية واالجتماعيــة يف هــاييت   
ــن ــهاك      لــ ــال أي انتــ ــاب حيــ ــن العقــ ــاإلفالت مــ ــمح بــ يســ

  .)٣١(اإلنسان  حلقوق

وأكـــد ممثـــل اجلمهوريـــة الدومينيكيـــة جمـــددا عـــرض    
  .)٣٢(حكومته ملساعيها احلميدة

ودعا ممثل املكسيك األمـني العـام إىل اسـتخدام مجيـع       
ســـبل اإلعـــالم الالزمـــة للتأكـــد مـــن إيصـــال البيـــان الرئاســـي 
الصادر عن الس االستماع، ورأى أن هـذا البيـان أداة أوليـة    
لتيســـري الوقـــف الفـــوري ألعمـــال العنـــف وبـــدء املفاوضـــات  

  .)٣٣(السياسية

ــه       ونــوه ممثــل نيكــاراغوا إىل التهديــد الــذي تتعــرض ل
  .)٣٤(املنطقة بسبب احتمال تدفق الالجئني اهلاربني من الرتاع

، ويف )٣٥(الـس  مث أدىل الرئيس (الصني) ببيـان باسـم    
  مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:

__________ 

 .٢٥ و ٢٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٠(  

 .٣١املرجع نفسه، الصفحة   )٣١(  

 .٣٢املرجع نفسه، الصفحة   )٣٢(  

 .٣٣ و ٣٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٣(  

 .٣٤جع نفسه، الصفحة املر  )٣٤(  

  )٣٥(  S/PRST/2004/4. 
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أعــرب عــن بــالغ القلــق إزاء تــدهور احلالــة السياســية واألمنيــة    
  واإلنسانية يف هاييت؛  

أعرب عن تأييده لالحتـاد الكـارييب ومنظمـة الـدول األمريكيـة        
ملواصـــلتهما العمـــل مـــن أجـــل التوصـــل إىل تســـوية ســـلمية ودســـتورية  

    ؛احلالية  لألزمة

طلـــب إىل األطـــراف أن تتصـــرف بـــروح املســـؤولية باختيـــار    
  التفاوض بدال من املواجهة؛  

  اعترف بالدعوة إىل التدخل الدويل يف هاييت؛    

ــة        ــارات املتعلق ــى وجــه االســتعجال يف اخلي ــس عل ســينظر ال
بالتدخل الدويل، مبا يف ذلك إيفاد قـوة دوليـة دعمـا للتسـوية السياسـية،      

  مم املتحدة؛  وفقا مليثاق األ

طلب إىل مجيع أطـراف الصـراع يف هـاييت تيسـري توزيـع املـواد         
  والطبية وكفالة محاية املدنيني؛ الغذائية

طلب إىل احلكومـة ومجيـع األطـراف األخـرى احتـرام حقـوق         
  اإلنسان والكف عن استخدام العنف لتحقيق األهداف السياسية؛  

مستشـــار   أعـــرب عـــن تأييـــده لقـــرار األمـــني العـــام تعـــيني        
  هلاييت.  خاص

  
) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٤( ١٥٢٩القرار   

شـــباط/فرباير  ٢٩املعقـــودة يف  ٤٩١٩يف جلســـته 

٢٠٠٤   

شـــــباط/فرباير  ٢٩املعقـــــودة يف  ٤٩١٩يف اجللســـــة   
ــة    ٢٠٠٤ ــالة املؤرخـ ــس إىل الرسـ ــاه الـ ــرئيس انتبـ ــه الـ ، وجـ

، املوجهة إىل رئيس جملس األمن من ٢٠٠٤شباط/فرباير  ٢٩
ممثل هاييت. ويف تلك الرسالة، دعـا الـرئيس اهلـاييت حكومـات     
ــة الســلمية     البلــدان الصــديقة إىل تقــدمي دعمهــا العاجــل للعملي
والدستورية اليت شرعت فيها هاييت، وحتقيقا هلـذه الغايـة، أذن   
ــام     ــة هــاييت والقي ــة إىل أراضــي مجهوري بــدخول القــوات األمني

امية إىل إجيـاد منـاخ لألمـن    بعملياا داخلها تنفيذا لألنشطة الر
ــة،       ــات السياســية اجلاري ــدعم العملي ــأن ي ــل ب واالســتقرار كفي
ويسهل توفري املساعدة اإلنسانية لشعب هـاييت وتقـدمي املعونـة    

  .)٣٦(إليه بشكل عام

ووجـــه الـــس الـــدعوة ملمثـــل هـــاييت للمشـــاركة يف    
. ووجه الرئيس (الصني) انتباه الـس إىل مشـروع   )٣٧(املناقشة

ار طرح للتصويت واعتمد باإلمجـاع ودون مناقشـة بوصـفه    قر
ــرار  ــرر مبوجبـــه الـــس،    )٣٨()٢٠٠٤( ١٥٢٩القـ ، الـــذي قـ

  متصرفا مبوجب الفصل السابع من امليثاق، مجلة أمور، منها:

ــة         ــة الدســتورية والعملي ــم اخلالف ــدول األعضــاء إىل دع ــا ال دع
ــم     ــلمي دائــ ــل ســ ــجيع حــ ــاييت وتشــ ــا يف هــ ــة حاليــ ــية اجلاريــ  السياســ

  احلالية؛  لألزمة

أذن بالنشـــر الفـــوري لقـــوة مؤقتـــة متعـــددة اجلنســـيات لفتـــرة   
  تتعدى ثالثة أشهر ابتداء من تاريخ اختاذ هذا القرار؛  ال

طلـب إىل األمــني العـام أن يضــع برنــامج عمـل لألمــم املتحــدة      
بغرض مساعدة العمليـة السياسـية الدسـتورية ودعـم املسـاعدة اإلنسـانية       

  يز محاية حقوق اإلنسان والنهوض بسيادة القانون؛واالقتصادية وتعز

أذن للـــدول األعضـــاء املشـــاركة يف القـــوة املؤقتـــة املتعـــددة        
  اجلنسيات يف هاييت باختاذ مجيع التدابري الضرورية لالضطالع بواليتها؛

طلـب إىل قيــادة القـوة املؤقتــة املتعـددة اجلنســيات يف هــاييت أن      
ـــ    ــام، تق ــني العـ ــق األمـ ــن طريـ ــدم، عـ ــأن  تقـ ــس بشـ ــة إىل الـ ارير دوريـ

  واليتها؛  تنفيذ
__________ 

  )٣٦(  S/2004/163. 

 حضر األمني العام اجللسة ولكنه مل يدل ببيان.  )٣٧(  

  )٣٨(  S/2004/164. 
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دعا اتمع الـدويل، وال سـيما األمـم املتحـدة ومنظمـة الـدول         
األمريكيــة، واجلماعــة الكاريبيــة، إىل العمــل مــع شــعب هــاييت يف إطــار   
جهد طويل األمد لتعزيـز إعـادة بنـاء املؤسسـات الدميقراطيـة واملسـاعدة       

ــهوض بالتنم  ــتراتيجية للنــ ــع اســ ــة االجتميف وضــ ــادية  يــ ــة واالقتصــ اعيــ
  ومكافحة الفقر.

  
) الذي اختـذه جملـس األمـن    ٢٠٠٤(١٥٤٢القرار   

نيســان/أبريل   ٣٠املعقــودة يف  ٤٩٦١يف جلســته 

٢٠٠٤   

، قـــدم األمـــني العـــام إىل ٢٠٠٤نيســـان/أبريل ١٦يف   
. وأشار األمني العام يف تقريـره إىل  )٣٩(الس تقريرا عن هاييت
، يف أعقـاب  ٢٠٠٤يد يف شـباط/فرباير  استقالة الـرئيس أريسـت  

ــام    ــا يف ع ــازع عليه ــات املتن ــيت  ٢٠٠٠االنتخاب ، والوســاطة ال
قامــت ــا اجلماعــة الكاريبيــة ومنظمــة الــدول األمريكيــة بــني   
احلكومـــة واملعارضـــة السياســـية، وانـــدالع الـــرتاع املســـلح يف 

. وأشــــار إىل إنشــــاء حكومــــة انتقاليــــة ٢٠٠٤شـــباط/فرباير  
وزراء، وأشــار أيضــا إىل التوقيــع علــى توافــق برئاســة رئــيس الــ

ــية يف     ــة السياســــ ــة االنتقاليــــ ــاق املرحلــــ ــأن ميثــــ اآلراء بشــــ
. ومــن خــالل امليثــاق، اتفــق املوقعــون ٢٠٠٤نيســان/أبريل  ٤

، ٢٠٠٥على عقد انتخابات بلديـة وبرملانيـة ورئاسـية يف عـام     
وعلى إجراء مناقشـات مـع األمـم املتحـدة بشـأن مركـز القـوة        

ملتعـددة األطـراف ومتابعـة عمليـة حفـظ السـالم. وقـد        املؤقتة ا
ندد بامليثاق حزب فامني الفاالس، وهو حزب الرئيس السـابق  
أريستيد. وشدد األمني العام علـى احلاجـة إىل عمليـة مصـاحلة     
وطنية تشمل مجيع قطاعـات اتمـع، وتترافـق جبهـود حقيقيـة      

سـاءلة  من أجل وضع حد ملناخ اإلفالت من العقاب وإنفـاذ امل 
الفرديـــــة، وحتســـــني مشـــــاركة الشـــــعب اهلـــــاييت يف وضـــــع 
السياســات. وســلط الضــوء أيضــا علــى اقتــراح مــن احلكومــة    

__________ 

  )٣٩(  S/2004/300  ١٥٢٩املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٤.( 

االنتقاليــة بــأن يشــرف اتمــع الــدويل علــى االنتخابــات بــدال  
  مراقبتها.    من

وفيما يتعلق باحلالـة األمنيـة، أبلـغ األمـني العـام أنـه يف         
املؤقتــة املتعــددة   حــني أن الوضــع قــد هــدأ بعــد نشــر القــوة       

اجلنسيات، وأن هاييت تبدو وكأا خرجت مـن أسـوأ مراحـل    
األزمة، فإن املوارد احملدودة واملناطق اجلغرافية اليت تعمـل فيهـا   
القـوة املؤقتـة املتعـددة اجلنسـيات، فضـال عـن حمدوديـة أنشـطة         
نزع السالح، قد حتد من قدرا علـى معاجلـة جوانـب انعـدام     

الة امليدانية ال تزال معقـدة بسـبب تواجـد    األمن. وذكر أن احل
طائفة متنوعة من اجلماعات املسلحة والترتيبات األمنية احملليـة  
والعصــابات احملليــة الــيت تتعــايش جنبــا إىل جنــب. ويف هــذا       

ــاع ــج شــامل لنــ      ــن الضــروري اتب زع ـالصــدد، الحــظ أن م
ــا،      ــادة إدماجهـ ــرحيها وإعـ ــلحة وتسـ ــات املسـ ــالح اجلماعـ سـ

  استعادة سيادة القانون واألمن العام.   والنجاح يف

وأعرب األمني العام أيضـا عـن قلقـه إزاء االنتـهاكات       
العديـدة حلقــوق اإلنســان يف هــاييت، واقتــرح أن يــدعم اتمــع  
ــذهلا احلكومــة االنتقاليــة إلعــادة بســط     الــدويل اجلهــود الــيت تب
ســــيادة القــــانون، والتــــرويج لثقافــــة املســــاءلة الفرديــــة عــــن  

ت حقوق اإلنسـان، مبـا يف ذلـك العنـف اجلنسـي ضـد       انتهاكا
ــاييت ال تــزال        ــأن ه ــانية. وأفــاد أيضــا ب ــرأة والقضــايا اجلنس امل
ــا اجلهــات املاحنــة       ــة، ودع ــة طــوارئ إنســانية فوري تواجــه حال
ــم      ــذهلا األم ــيت تب ــدعم اجلهــود ال ــة ل ــة الدولي واملؤسســات املالي

  املتحدة لتلبية االحتياجات العاجلة للسكان.  

ــا   ــام بإنشــاء      ووفق ــني الع ــس، أوصــى األم ــب ال لطل
عمليــة متعــددة األبعــاد لتحقيــق االســتقرار تضــم قــوات يصــل  

من أفـراد الشـرطة املدنيـة     ١ ٦٢٢فردا و  ٦ ٧٠٠عددها إىل 
 ٢٤فضــال عــن املــوظفني املــدنيني، وذلــك لفتــرة أوليــة مــدا   

شهرا. وأوصى بأن تشمل والية العملية مجلة أمور، مـن بينـها   
الدعم للعمليـة الدسـتورية والسياسـية اجلاريـة يف هـاييت،       تقدمي
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ــتقرة، واملســـاعدة يف احلفـــاظ علـــى    ــة آمنـــة ومسـ وكفالـــة بيئـ
السالمة العامة والنظام العام، وتقـدمي الـدعم للشـرطة واجلهـاز     
القضــائي، ودعــم احلكومــة االنتقاليــة لبســط ســلطة الدولــة يف  

وطـين عـريض    مجيع أرجاء هاييت، وتقدمي الدعم إلقامـة حـوار  
القاعــدة، وتيســري تقــدمي املســاعدة اإلنســانية، واملســاعدة يف      
إعــادة اخلــدمات العامــة األساســية ودعــم األنشــطة الراميــة إىل  
خلق فـرص العمـل، فضـال عـن رصـد حالـة حقـوق اإلنسـان،         
وتعزيز القدرة على محايـة حقـوق اإلنسـان مبـا يكفـل املسـاءلة       

ورحـب األمـني العـام    الفردية عن انتهاكات حقوق اإلنسـان.  
مبشـــاركة املنظمــــات اإلقليميـــة، وال ســــيما منظمـــة الــــدول    
األمريكيــة واجلماعــة الكاريبيــة، ووكــاالت وصــناديق وبــرامج 

  منظومة األمم املتحدة يف البعثة.  

ــة    ــودة يف  ٤٩٦١ويف اجللســـــ ــان/ ٣٠املعقـــــ  نيســـــ

، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني ٢٠٠٤ أبريــل
. وخــالل االجتمــاع الــذي دعــي ممثــل )٤٠(ر آنفــاالعــام املــذكو

هاييت للمشـاركة فيـه، وجـه الـرئيس (أملانيـا) انتبـاه الـس إىل        
. ومــــن مث طرحــــه للتصــــويت، واعتمــــد  )٤١(مشــــروع قــــرار

ــرار    ــفه القـ ــة بوصـ ــاع ودون مناقشـ )، ٢٠٠٤( ١٥٤٢باإلمجـ
ــيت يواجههــا اســتقرار      ــس التحــديات ال ــه ال ــذي الحــظ في ال

الجتمـاعي واالقتصـادي وقـرر أن احلالـة يف     هاييت السياسـي وا 
ــدا للســـلم واألمـــن الـــدوليني يف    هـــاييت ال تـــزال تشـــكل ديـ

  املنطقة، وقرر مجلة أمور، منها:  

إنشاء بعثة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف هـاييت، وهـي         
)، لفتـرة أوليـة   ٢٠٠٤( ١٥٢٩قوة بث االستقرار املطالب ا يف القرار 

  مع اعتزام جتديدها لفترات أخرى؛   مدا ستة أشهر
__________ 

  )٤٠(  S/2004/300. 

  )٤١(  S/2004/334. 

ــة املتعــددة اجلنســيات يف        طلــب نقــل الســلطة مــن القــوة املؤقت
 ١هــــاييت إىل بعثــــة األمــــم املتحــــدة لتحقيــــق االســــتقرار يف هــــاييت يف 

  ؛  ٢٠٠٤حزيران/يونيه 

ــة املتعــددة اجلنســيات        ــوة املؤقت ــن الق ــة م خــول العناصــر املتبقي
) يف إطـار  ٢٠٠٤( ١٥٢٩للقـرار   صالحية مواصلة تنفيـذ واليتـها وفقـا   

الوسـائل املتـوافرة، وذلـك لفتـرة انتقاليـة ال تتجـاوز ثالثـني يومـا اعتبــارا         
  ، وفق ما اقتضته وطلبته البعثة؛  ٢٠٠٤حزيران/يونيه  ١من 

طلــب إىل األمــني العــام تعــيني ممثــل خــاص هلــاييت ســتكون لــه     
كـاالت  سلطة شاملة علـى أرض الواقـع لتنسـيق وتسـيري مجيـع أنشـطة و      

  هاييت؛    األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها يف

قرر أن تتكون البعثة من عنصر مـدين وعنصـر عسـكري وفقـا       
لتقريــر األمــني العـام بشــأن هـاييت، ويشــمل العنصـر املــدين عـددا أقصــاه      

شـرطيا مــدنيا، مبـا يف ذلــك املستشـارون والوحــدات املشــكلة،     ١ ٦٢٢
فــرد  ٦ ٧٠٠عــددهم إىل  ويشــمل العنصــر العســكري عســكريني يصــل

مــن مجيــع الرتــب، وطلــب كــذلك أن يقــدم العنصــر العســكري تقــارير   
  بشكل مباشر إىل املمثل اخلاص عن طريق قائد القوة؛  

  ؛ومتصرفا مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة  

ــة         ــة آمنـ ــوفري بيئـ ــي: تـ ــا يلـ ــة فيمـ ــة البعثـ ــل واليـ ــرر أن تتمثـ قـ
سية تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها. وقـرر   ومستقرة؛ دعم العملية السيا

كذلك أن تنسق البعثـة، وتتعـاون مـع احلكومـة االنتقاليـة، وكـذلك مـع        
  شركائها الدوليني؛  

وحــث مجيــع أصــحاب املصــلحة الســالفي الــذكر، وخباصــة         
أجهــزة األمـــم املتحــدة وهيئاـــا ووكاالــا، علـــى مســاعدة احلكومـــة     

  تيجية إمنائية طويلة األجل.  االنتقالية هلاييت على تصميم استرا
  



ار ـع يف إطـل اليت تقــي املسائــر فــالنظ - الفصــل الثامــن 

مسؤولية جملس األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

655/1582 11-02856 
 

ــن        ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال بي

   ٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ١٠املعقودة يف  ٥٠٣٠

ــة    ــودة يف ٥٠٣٠يف اجللسـ ــبتمرب  ١٠، املعقـ أيلول/سـ
، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام  ٢٠٠٤

بعثـة   . وأبلغ األمني العام يف تقريـره عـن تسـلم   )٤٢(بشأن هاييت
األمم املتحدة لتحقيـق االسـتقرار يف هـاييت للسـلطة مـن القـوة       

. وأشـار  ٢٠٠٤حزيران/يونيـه   ١املؤقتة املتعددة األطـراف يف  
إىل أن احلالة األمنية قد حتسنت تدرجييا منذ ذلك احلني، لكنـه  
أعـــرب عـــن أســـفه ألن اجلماعـــات املســـلحة غـــري املشـــروعة   

اريـة الرمسيـة. وأشـار أيضـا     تواصل ممارسـة املهـام األمنيـة واإلد   
إىل أن تواصل املشاكل يف عمل هياكل إنفـاذ القـانون يسـاهم    
يف اســـتمرار اضـــطراب وضـــع حقـــوق اإلنســـان. وأشـــار إىل  
التحديات اليت تواجه تقدمي املسـاعدة للحكومـة االنتقاليـة مـن     
أجل نزع سالح مجيع اجلماعـات املسـلحة وتسـرحيها وإعـادة     

أن بعثـة األمـم املتحـدة يف هـاييت      إدماجها. وأشـار كـذلك إىل  
ــائي    ــام القضــ ــتحتاج إىل عــــدد مــــن اخلــــرباء لــــدعم النظــ ســ
والسلطات احلكومية اهلايتيـة. وفيمـا يتعلـق باحلالـة السياسـية،      
أشار إىل استمرار التوتر بني حـزب فـامني الفـاالس واحلكومـة     
االنتقالية. وأشار إىل املشاكل والتـأخري يف العمليـة االنتخابيـة،    

ــ ــد طرائــق تقــدمي       وأف ــة لتقيــيم االحتياجــات وحتدي اد بــأن بعث
املســاعدة مــن اتمــع الــدويل قــد أوفــدت إىل هــاييت يف الفتــرة  

ــن  ــه  ١٧إىل  ٨مــ ــاون  ٢٠٠٤حزيران/يونيــ ــب بالتعــ ، ورحــ
الوثيــق بــني بعثــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف هــاييت    

نتخــايب والشــركاء اإلقليمــيني هلــاييت يف جمــال تقــدمي الــدعم اال  
ــة. والحــظ      ــة اهلايتي ــة إىل الشــرطة الوطني واملســاعدة االنتخابي
كذلك أن اجلهود املبذولة لتوفري بيئــة مستقرة ولـدعم العمليـة   

__________ 

  )٤٢(  S/2004/698  ١٥٤٢املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٤.( 

السياســـية وتقـــدمي املســـاعدة يف االنتخابـــات املقبلـــة جيـــب أن 
  تتواكب بتنمية اقتصادية مستدامة وبأنشطـة مدرة للدخل.  

الـدعوة ملمثـل هـاييت     وخالل االجتماع، وجه الـس   
للمشــاركة يف املناقشــة. وأدىل الــرئيس (إســبانيا) حينئــذ ببيــان  

  . ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:  )٤٣(باسم الس

أدان حماوالت بعض اجلماعات املسلحة غري املشروعة ممارسـة    
  مهام غري مأذون ا إلنفاذ القانون يف بعض مدن هاييت؛  

 قيام احلكومة املؤقتة ببسط سيطرا وسـلطتها  أكد احلاجة إىل  
  على مجيع أحناء البلد؛

أكد على احلاجـة امللحـة إىل تسـريح كـل اجلماعـات املسـلحة         
  غري القانونية ونزع سالحها؛  

ــد مــن اإلبطــاء        ــة أن تقــوم دون مزي ــة االنتقالي أهــاب باحلكوم
لتنفيـذ الربنـامج    بإنشاء اهلياكل املطلوبة واعتماد اإلطـار القـانوين الـالزم   

  الوطين لرتع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج؛  

ــة        ــلمية ودميقراطيـ ــية سـ ــة سياسـ ــة بيئـ ــن يئـ ــه ال ميكـ ــد أنـ أكـ
  ؛إجراء حوار شامل وجامع يف هاييتب  إال

كــرر التأكيــد بــأن وضــع حــد لإلفــالت مــن العقــاب هــو أمــر    
  ة الوطنية يف هاييت؛أساسي لتحقيق املصاحل

إلنشــاء فريــق رئيســي يتــوىل مهمــة التعبئــة كــرر تأكيــد دعمــه   
املستمرة للمجتمع الدويل، وزيادة التشاور فيمـا بـني األطـراف الرئيسـية     
ــاييت،       ــة إىل ه ــة املســاعدة املقدم ــز تنســيق وفعالي صــاحبة املصــلحة لتعزي
واإلســهام يف حتديــد اســتراتيجية إمنائيــة طويلــة األجــل تســتهدف تعزيــز   

   ذلك البلد.الستقرار الدائمني يفالسالم وا
  

__________ 

  )٤٣(  S/PRST/2000/32. 
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) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٤( ١٥٧٦القرار   

تشـــــــرين  ٢٩يف  املعقــــــودة  ٥٠٩٠يف جلســــــته  

  ٢٠٠٤الثاين/نوفمرب 

تشــــــــرين  ٢٩، املعقــــــــودة يف ٥٠٩٠يف اجللســــــــة   
، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه تقريــر ٢٠٠٤الثــاين/نوفمرب 

ــق االســتقرار يف      ــة األمــم املتحــدة لتحقي ــام عــن بعث األمــني الع
. والحظ األمني العام يف تقريـره أن احلالـة األمنيـة يف    )٤٤(هاييت

هــاييت قــد تــدهورت، وأعــرب عــن دعمــه ملــا تبذلــه احلكومــة   
االنتقالية من جهود لوضـع حـد ألعمـال العنـف الـيت ترتكبـها       
خمتلف اجلماعات املسلحة. وأشار إىل ضرورة اسـتعادة النظـام   

اجبة حلقـوق اإلنسـان   والقانون على نطاق البلد مع املراعاة الو
األساسية وسيادة القانون. وأدان األمـني العـام تصـاعد العنـف     
واحلوادث اليت وقعت خالل مظاهرات نظمها أنصـار الـرئيس   
السابق أريستيد، وأفـاد بـأن التهديـدات األمنيـة املتزايـدة حتـتم       
على عنصر الشرطة املدنية التـابع لبعثـة األمـم املتحـدة التركيـز      

لــى تــوفري الــدعم التشــغيلي للشــرطة الوطنيــة بشــكل رئيســي ع
اهلايتية. وأبلـغ عـن حـاالت الطـوارئ اإلنسـانية يف هـاييت بعـد        
ــيت      ــوه إىل اجلهــود ال ــة، ون ــن الكــوارث الطبيعي ــوع عــدد م وق
تبذهلا البعثة يف هذا اـال. ورحـب باسـتمرار التـزام احلكومـة      

ــية حــر      ــة وتشــريعية ورئاس ــيم انتخابــات حملي ــة بتنظ ة االنتقالي
ــأن ميــدد  ٢٠٠٥ونزيهــة وذات مصــداقية يف عــام   . وأوصــى ب

ــرة     ــة لفتـ ــة البعثـ ــن واليـ ــس األمـ ــىت   ١٨جملـ ــر، حـ ــهرا آخـ شـ
ــايو  ٣١ ــت    ٢٠٠٦أيار/م ــذر يف الوق ــه يف حــني يتع ــال إن . وق

ــوم     ــل ومفهـ ــاق هليكـ ــع النطـ ــتعراض واسـ ــراء اسـ ــر إجـ احلاضـ
العمليـــات، فإنـــه يقتـــرح إدخـــال التعـــديالت التاليـــة يف إطـــار 

ام للبعثــة: نشــر وحــدة شــرطة مشــكلة إضــافية مــن اهليكــل العــ
فردا، لفترة مؤقتة، يف حـدود القـوام املـأذون بـه للبعثـة،       ١٢٥

__________ 

  )٤٤(  S/2004/908  ١٥٤٢املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٤.( 

من أجل تـوفري دعـم تشـغيلي معـزز للشـرطة الوطنيـة اهلايتيـة،        
وتعزيز الترتيبات األمنية يف العاصمة على حنـو يزيـد مـن قـدرة     

ا أن البعثة على االضطالع مبشـاريع القصـرية األجـل مـن شـأ     
حتــدث تغــيريا فوريــا وملموســا يف حيــاة النــاس؛ وزيــادة قــدرة  
ــزع الســالح والتســريح وإعــادة      ــذ مشــاريع ن ــى تنفي ــة عل البعث
اإلدمــاج يف اتمــع احمللــي؛ وإضــافة ســرية هندســية واحــدة       

لعنصـر العسـكري للبعثـة، يف حـدود القـوام املـأذون       لباإلضافة 
ــزة     ــز متواضــع لركي ــة؛ وإجــراء تعزي ــه للبعث تنســيق املســاعدة  ب

  اإلنسانية واإلمنائية يف البعثة.  

ووجـــه الـــس الـــدعوة ملمثـــل هـــاييت للمشـــاركة يف    
املناقشة. وأدىل ببيان كل من ممثـل إسـبانيا والربازيـل وشـيلي.     
ــس إىل     ــاه الــ ــدة) انتبــ ــات املتحــ ــرئيس (الواليــ ــه الــ مث وجــ

  .)٤٥(قرار  مشروع

شـروع  وتكلم ممثل الربازيل قبـل التصـويت فرحـب مب     
القرار املتعلق بتجديد واليـة البعثـة، لكنـه أعـرب عـن اعتقـاده       
ــة يف    بضـــرورة أن تكـــون واليـــة البعثـــة أكثـــر حتديـــدا وواقعيـ
املســتقبل، مقارنــة بالواليــة الــيت متــت املوافقــة عليهــا يف القــرار  

). وحذر من أن عـدم وجـود تـدابري لتحقيـق     ٢٠٠٤( ١٥٤٢
ــا يف   حتســني ســريع يف األوضــاع املعيشــية للشــعب    ــاييت، مب اهل

ــأنه أن       ــن ش ــل، م ــرص العم ــة إىل إجيــاد ف ــدابري الرامي ــك الت ذل
يؤدي إىل تزايد الصعوبات اليت تعترض حفـظ النظـام العـام يف    
البلد، ورأى أنه كان مـن املمكـن اسـتخدام صـياغة أكثـر دقـة       

، فيمـا يتعلـق بعمليــة   )٤٦(مـن منطـوق القـرار مـثال     ٢يف الفقـرة  
__________ 

  )٤٥(  S/2004/923. 

ــة االنتقاليـــة علـــى املضـــي  ”: ٢تقـــول الفقـــرة   )٤٦(   يشـــجع احلكومـ
بفعاليــة يف استكشــاف مجيــع الســبل املمكنــة إلشــراك األطــراف 

ــة االنتقاليــة والــيت نبــذت العنــف يف    الــيت ال ــزال خــارج العملي ت
 ‘‘.واالنتخابيةالعملية الدميقراطية 
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فيمـــا يتعلـــق بتـــدابري  ،)٤٧(٤الفقـــرة املصـــاحلة السياســـية؛ ويف 
التنمية االقتصادية؛ ويف الفقـرات الثانيـة والثالثـة والرابعـة ذات     

. وقــال أيضــا إنــه ينبغــي للمجلــس أن  )٤٨(الصــلة مــن الديباجــة
يصدر رسائل أقوى بشأن التزام اتمع الدويل الطويل األجـل  
 بشأن هاييت، مبا يف ذلك من خالل اعتماد والية أوسـع نطاقـا  
ومتعددة التخصصات لبعثة األمـم املتحـدة، وأعـرب عـن ثقتـه      

  .)٤٩(بأن العزم على جتديد الوالية لفترات أخرى سيؤكد

وطُرِح مشروع القـرار للتصـويت، واعتمـد باإلمجـاع       
)، الـذي قـرر مبوجبـه الــس،    ٢٠٠٤( ١٥٧٦بوصـفه القـرار   

متصرفا مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، مجلـة  
  ور منها:  أم

ــق االســتقرار يف        ــم املتحــدة لتحقي ــة األم ــة بعث ــد والي ــرر متدي ق
ــرار    ــبني يف القـــ ــو املـــ ــى النحـــ ــاييت، علـــ ــىت ٢٠٠٤( ١٥٤٢هـــ )، حـــ

  ، مع اعتزام جتديدها فترات إضافية؛  ٢٠٠٥حزيران/يونيه   ١
__________ 

ــرة    )٤٧(   ــول الفقـ ــة    ”: ٤تقـ ــة املعنيـ ــة الدوليـ ــات املاليـ ــث املؤسسـ حيـ
والبلــدان املاحنــة املهتمــة علــى أن تبــادر علــى الفــور إىل صــرف   
األموال اليت تعهدت ا يف املؤمتر الدويل للمـاحنني بشـأن هـاييت    

ــومي     ــمة يـ ــنطن العاصـ ــد يف واشـ ــذي عقـ ــوز/ ٢٠و  ١٩الـ  متـ
 ‘‘.٢٠٠٤  يوليه

وإذ يشـدد علـى أن اجلهـود    ’’قول الفقرة الثالثة من الديباجـة:  ت  )٤٨(  
ــة يف جمــال املصــاحلة السياســية وإعــادة البنــاء االقتصــادي    املبذول

تــزال عــامال رئيســيا يف حتقيــق االســتقرار واألمــن يف هــاييت،    ال
وإذ يؤكد يف هذا الصدد على ضرورة أن تواصـل مجيـع الـدول    

يما دول املنطقـة، دعـم هـذه    األعضاء يف األمم املتحـدة، وال سـ  
؛ وتقـول الفقـرة الرابعـة    ‘‘اجلهود الـيت تبـذهلا احلكومـة االنتقاليـة    

إذ حيث احلكومة االنتقالية على مواصـلة إحـراز   ’’من الديباجة: 
تقدم يف تنفيذ إطار التعاون املؤقت، بطرق منها وضـع مشـاريع   

دويل حمــددة للتنميــة االقتصــادية، بالتعــاون الوثيــق مــع اتمــع الــ
ومبســاعدة كاملــة منــه، ال ســيما األمــم املتحــدة واملؤسســات       

 ‘‘.املالية الدولية

  )٤٩(  S/PV.5090  ٣-٢الصفحات. 

شــجع احلكومــة االنتقاليــة علــى املضــي بفعاليــة يف استكشــاف   
ــة إلشــراك األطــرا    ــع الســبل املمكن ــة   مجي ــزال خــارج العملي ــيت ال ت ف ال

  االنتقالية واليت نبذت العنف يف العملية الدميقراطية واالنتخابية؛  

تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١٨رحــب بتقريــر األمــني العــام املــؤرخ   
 ٥٢عن البعثة، وأيد توصيات األمني العـام الـواردة يف الفقـرات     ٢٠٠٤

  منه؛   ٥٧إىل 

ريــرا إىل الــس كــل ثالثــة طلــب إىل األمــني العــام أن يقــدم تق  
    أشهر على األقل عن تنفيذ البعثة لواليتها.

وتكلم ممثال إسبانيا وشيلي بعد التصويت فأعربـا عـن     
أسفهما ألن واليـة بعثـة األمـم املتحـدة قـد جـددت ملـدة سـتة         

شـهرا الـيت اقترحهـا األمـني      ١٨أشهر فقط، بدال من فتـرة الــ   
لـن يكتـب النجـاح لبعثـة يف      العام. وأعربا عـن اقتناعهمـا بأنـه   

ــاد    ــددة األبعــــ ــاملة متعــــ ــة شــــ ــاييت إال إذا كانــــــت بعثــــ هــــ
  .)٥٠(األجل  وطويلة

  
ــن        ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال بي

 كـــــــــانون الثـــــــــاين/  ١٢املعقـــــــــودة يف  ٥١١٠

  ٢٠٠٥  يناير

كــــــــانون  ١٢املعقــــــــودة يف  ٥١١٠يف اجللســــــــة   
ا املمثــل ، اســتمع الــس إىل إحاطــة قــدمه ٢٠٠٥الثاين/ينــاير 

اخلــاص لألمــني العــام ورئــيس بعثــة األمــم املتحــدة لتحقيــق        
االســتقرار يف هــاييت، وتبعهــا بيانــات أدىل ــا مجيــع أعضــاء       

، وكـــــذلك ممثلــــــو إكـــــوادور، وأوروغــــــواي،   )٥١(الـــــس 
وبـــاراغواي، وبوليفيـــا، وبـــريو، واجلمهوريـــة الدومينيكيـــة،      

__________ 

ــفحتان    )٥٠(   ــه، الصـ ــع نفسـ ــفحتان  ٤ و ٣املرجـ ــيلي)؛ والصـ  ٤(شـ
 (إسبانيا).  ٥ و

ـــــر األقــــــــدم ووزيــــــــر   مثـــل بربـــادوس يف االجتمـــاع الوزيــ    )٥١(  
 الشؤون اخلارجية والتجارة اخلارجية.
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ــا،     ــدا، وكوبـــ ــاال، وكنـــ ــيلي، وغواتيمـــ ــلفادور، وشـــ والســـ
، وهـــــــاييت، )٥٢(كســـــــمربغ (باســـــــم االحتـــــــاد األورويب)ول

وهندوراس، واملكسـيك، واملغـرب، والنـرويج؛ واألمـني العـام      
ــب       ــذي ملكت ــدير التنفي ــة، وامل ــدول األمريكي ــة ال ــة ملنظم بالنياب

  .)٥٣(األمم املتحدة للطفولة (اليونسكو)

وسلط املمثـل اخلـاص الضـوء، يف إحاطتـه اإلعالميـة،        
ف وانعــدام األمــن، وأفــاد بــأن بعثــة علـى تراجــع مســتوى العنــ 

األمــم املتحــدة قــد بلغــت كامــل قوامهــا تقريبــا، وهــي بالتــايل  
أكثــر قــدرة علــى التعامــل مــع احلــاالت الــيت قــد ــدد األمــن.   
ــم       ــة األم ــه بعث ــذي تسترشــد ب ــن ال ــوم األم وأشــار إىل أن مفه
املتحدة يشـمل، مـن ناحيـة، االسـتعمال املشـروع للقـوة حـني        

ال ميكن االستغناء عنها، ومن ناحية أخـرى   تكون ضرورية أو
التركيــز علــى املشــاكل األكثــر إحلاحــا الــيت تــؤثر يف الشــرحية    
األكثر ضعفا من سكان هاييت. وأشار إىل جناح عمليـة احلريـة   

اليت متكنت فيهـا البعثـة والشـرطة الوطنيـة     ‘‘ سييت سوليي’’يف 
ــأن العد    ــاد ب ــة مــن اســتعادة النظــام واألمــن، وأف ــد مــن  اهلايتي ي

احملاوالت اليت قامت ـا اجلماعـات املسـلحة لزعزعـة اسـتقرار      
ــة     ــة لبعث البلــد قــد أحبطــت بفضــل االســتجابة الســريعة والقوي
األمم املتحدة. وأفاد أيضا بأن بعثة األمم املتحـدة قـد شـرعت    
ــزع الســالح والتســريح وإعــادة      ــامج ن يف ختطــيط وتنظــيم برن

منيــة والسياســية اإلدمــاج، ولكنــه شــدد علــى أن الظــروف األ 
تزال غري مواتية لتنفيذ الربنامج على حنو كامل. وأشـار إىل   ال

__________ 

والبوسـنة   ،وبلغاريـا  ،يسـلندا أو ،أيدت هذا البيان كل مـن ألبانيـا    )٥٢(  
ــا ،واهلرســك ــدونيا اليوغوســالفية ســابقا   ،وتركي ــة مق  ،ومجهوري
 وليختنشتاين. ،وكرواتيا ،ورومانيا

وشيلي وهاييت ممثلـة يف  كانت الربازيل واجلمهورية الدومينيكية   )٥٣(  
ــة       ــر الدولـ ــا وزيـ ــل فرنسـ ــها؛ ومثـ ــوزراء خارجيتـ ــاع بـ االجتمـ
ــة مبســاعد      ــات املتحــدة ممثل ــت الوالي ــة؛ وكان للشــؤون اخلارجي

 وزير اخلارجية لشؤون النصف الغريب من الكرة األرضية.

ــة       ــهجها احلكوم ــيت تنت ــب السياســة ال ــابع عــن كث ــة تت أن البعث
ــة لعناصــر     ــة اخلدم ــنح تعويضــات ومــدفوعات اي ــة مل االنتقالي
ــع اجلــزء       ــه بعــد دف ــه أكــد أن القــوات املســلحة الســابقني، لكن

التعهـد بـه، سـيجري تسـديد أيـة       األول من املبلغ الذي جـرى 
ــة إىل     ــلحة احلربيـ ــليم األسـ ــا بتسـ ــرى رهنـ ــة أخـ ــات نقديـ دفعـ
احلكومة االنتقالية. وباإلضافة إىل ذلك، أكـد أن أعمـال الـبىن    
التحتية اليت تقوم ا قوات البعثة حول العاصـمة قـد سـاعدت    
علــى إقامــة عالقــات طيبــة مــع الســكان. وأفــاد بــأن العناصــر    

ــة األساســي ــالزم للمضــي قــدما يف اجلــدول   التقني ة والتمويــل ال
اإلطــار الــزمين لالنتخابــات     ٢٠٠٥الــزمين النتخابــات عــام   

متوافرة، بيد أن من الضروري إحراز تقدم فيمـا يتعلـق مبـن ال    
يزالون خارج العملية االنتقالية. ورحب باحلوار الوطين الـذي  
وعد به الرئيس املؤقت هلاييت، وشدد على ضرورة أن تشـارك  
مجيــع قطاعــات اتمــع ومجيــع القــوى السياســية يف هــاييت يف   
هذه العملية بدون استثناء، وأن تتحمل كـل منـها مسـؤولياا    
التارخيية. والحـظ بقلـق انتـهاكات حقـوق اإلنسـان واجلـرائم       

  .)٥٤(املرتكبة ذات الصلة الظاهرة بالشرطة الوطنية اهلايتية

م يف تقريـره  وأشار ممثل هـاييت إىل توصـية األمـني العـا      
بـــأن يعـــرب   )٥٥(٢٠٠٤تشـــرين الثـــاين/نوفمرب   ١٨املـــؤرخ 

اتمــع الــدويل عــن التــزام طويــل األجــل ــاييت. وأعــرب عــن  
ــدا     ــا ازدادت تعقي ــة، ورأى أ ــة األمني ــدهور احلال أســفه إزاء ت
بسبب النقص يف عناصـر الشـرطة الوطنيـة اهلايتيـة والتـأخر يف      

ر إىل اجلهـود املشـتركة   نشر قـوات بعثـة األمـم املتحـدة. وأشـا     
اليت تبذهلا الشرطة الوطنية وبعثة األمم املتحـدة، وإىل أنـه ملـس    
حتسنا واضحا يف األسابيع األخرية. وأعـرب عـن األمـل يف أن    
تتمكن احلكومة قريبا من تسديد القيمـة الكاملـة مـن األمـوال     

__________ 

  )٥٤(  S/PV.5110 ٧-٣، الصفحات. 

  )٥٥(  S/2004/908. 
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املستحقة جلميع األفراد العسكريني السـابقني. وقـال إنـه يـرى     
ة الراهنــة حلقــوق اإلنســان متثــل تركــة واســعة النطــاق  أن احلالــ

ــن احملتجــزين      ــدد م ــإطالق ســراح ع ــة، ورحــب ب للديكتاتوري
مؤخرا ممن كانوا حمتجزين دون مة. وشدد علـى أن املسـائل   
املترابطة املتمثلـة يف الفقـر املـدقع والبطالـة واألميـة سـامهت يف       

ــار      ــن أســفه ألن االفتق ــرب ع ــدم االســتقرار، وأع ــة ع إىل  حال
املوارد الالزمة لتمويل األنشـطة اإلمنائيـة يهـدد بشـكل متزايـد      
اجلهــود الــيت يبــذهلا اتمــع الــدويل واحلكومــة حلمايــة حقــوق   

  .)٥٦(اإلنسان والدميقراطية

ــالتطورات       ــام بـ ــتكلمني يف بيانـ ــم املـ ــب معظـ ورحـ
اإلجيابية يف امليدان، لكنهم أشاروا إىل ضرورة اختـاذ إجـراءات   

العنــف وحتســني احلالــة يف هــاييت يف جمــاالت      إضــافية لوقــف 
األمن والفقر وحقوق اإلنسان. وشـدد معظـم املـتكلمني علـى     
احلاجة إىل نزع سالح اجلماعـات املسـلحة وإصـالح الشـرطة     
الوطنيــة اهلايتيــة، وإنشــاء احلكومــة االنتقاليــة جلنــة معنيــة بــرتع 

ت السالح. وأيد ممثـل فرنسـا االسـتفادة الكاملـة مـن اإلمكانـا      
اليت تتيحها والية بعثة األمم املتحدة من أجـل إعـادة اسـتتباب    

. وأدان ممثـل اليونـان بشـدة مجيـع اهلجمـات      )٥٧(النظام واألمن
. ونـوه  )٥٨(على بعثـة األمـم املتحـدة وسـائر املـوظفني الـدوليني      

ممثلو شيلي واململكة املتحـدة واجلزائـر إىل التحـدي املتمثـل يف     
. ودعـــا ممثـــل )٥٩(يف اتمـــع إعـــادة إدمـــاج القـــوات املســـلحة

اجلزائر احلكومة االنتقالية إىل النظر يف مسألة تعويض العناصـر  
__________ 

  )٥٦(  S/PV.5110 و ١٠-٧، الصفحات (Resumption 1) S/PV.5110 ،
 .٣٢الصفحة 

  )٥٧(  S/PV.5110 (فرنسا). ١٤، الصفحة 

 .٢٨املرجع نفسه، الصفحة   )٥٨(  

(اململكـة   ٢٤(شـيلي)؛ والصـفحة    ١٧املرجع نفسـه، الصـفحة     )٥٩(  
 (اجلزائر). ٣٤املتحدة)؛ والصفحة 

السابقة يف القـوات املسـلحة مـن أجـل تيسـري إعـادة إدمـاجهم        
  .)٦٠(يف اتمع

ــة      ــة العمليـ وشـــدد العديـــد مـــن املـــتكلمني علـــى أمهيـ
السياسية، وحتقيق مصاحلة وطنيـة حقيقيـة، وإجـراء انتخابـات     

ة وتشريعية ورئاسـية. وأعـرب متكلمـون كثـر عـن قلقهـم       حملي
إزاء حالة حقوق اإلنسان. وأكد عدة متكلمني علـى ضـرورة   
ــى     ــة وحتظـ ــم بالفعاليـ ــة تتسـ ــة هايتيـ ــرطة وطنيـ ــوة شـ ــاء قـ إنشـ
باالحترام. ويف هذا الصدد، شـدد ممثـل اململكـة املتحـدة علـى      
أال يكون ملنتهكي حقوق اإلنسان مكان يف صـفوف حكومـة   

. وأكد ممثل كندا أن إعادة إحلـاق أي فـرد   )٦١(املستقبلية هاييت
من أفراد القـوات املسـلحة بالشـرطة الوطنيـة اهلايتيـة ينبغـي أن       

. وشــدد )٦٢(يشــمل إجــراءات فــرز وتــدريب صــارمة وشــاملة  
ممثلو بربادوس وشيلي ورومانيا ولكسمربغ، علـى احلاجـة إىل   

وريـــة . وأدان ممثلـــو اليابـــان ومجه)٦٣(إصـــالح ســـلك القضـــاء
ترتانيــا املتحــدة والفلــبني وأوروغــواي االعتقــاالت التعســفية      

  .)٦٤(ألسباب سياسية

وأكد معظم املتكلمون أيضا على أمهية إعادة التأهيـل    
ــى احلاجــة إىل      ــتكلمني عل ــن امل ــد م االقتصــادي. وشــدد العدي
ــل     ــاحنني مـــن أجـ ــة مـــن املـ ــوال املقدمـ ــريع لألمـ الصـــرف السـ

__________ 

 .٣٤املرجع نفسه، الصفحة   )٦٠(  

 .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )٦١(  

  )٦٢(  (Resumption 1) S/PV.5110 ١٩، الصفحة. 

  )٦٣(  S/PV.5110 (بربـادوس)؛   ٢١(شـيلي)؛ الصـفحة    ١٨، الصفحة
ــفحة  ــا ٢٧والصــــ ، S/PV.5110 (Resumption 1) )(رومانيــــ

 .(لكسمربغ، بالنيابة عن االحتاد األورويب) ١١الصفحة 

  )٦٤(  S/PV.5110 مجهوريــة  ٣١(اليابــان)؛ والصــفحة  ٣٠، الصــفحة)
 (Resumption 1)(الفلـــبني)؛  ٣٣ترتانيــا املتحـــدة)؛ والصـــفحة  

S/PV.5110 (أوروغواي) ٢٤، الصفحة. 
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وشـجع بعـض املـتكلمني علـى      .)٦٥(اإلصالح واجلهود اإلمنائية
إنشاء املشاريع السريعة األثر اليت قد يكون هلا أثر فوري علـى  

ــكان ــاييت   )٦٦(الســ ــة يف هــ ــل إىل احلالــ ــل الربازيــ ــار ممثــ . وأشــ
ــاعي واقتصـــادي حقيقـــي ” باعتبارهـــا  .)٦٧(“تســـونامي اجتمـ

وأكــد ممثــل كوبــا أن التنميــة والتقــدم، ال األمــن، مهــا مفتــاح   
  .)٦٨(هاييت السالم واالستقرار يف

وأكد معظم املـتكلمني علـى احلاجـة إىل التـزام طويـل        
ــو       ــدد ممثلـ ــاييت. وشـ ــاد يف هـ ــدد األبعـ ــامل ومتعـ ــل وشـ األجـ
مجهورية ترتانيا املتحدة واملغـرب والسـلفادور علـى أمهيـة بنـاء      

. وقـــال ممثـــل مجهوريـــة ترتانيـــا )٦٩(الســـالم الشـــامل يف هـــاييت
    ٧٠(لـس إىل هـاييت  املتحدة إنه يؤيد أيضـا إرسـال بعثـة مـن ا( .

ــل      ــواي والربازيـ ــو أوروغـ ــرب ممثلـ ــك، أعـ ــافة إىل ذلـ وباإلضـ
وغواتيماال عن تأييدهم للمزيد مـن التعـاون بـني جملـس األمـن      

مـــن   ٦٥والـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي وفقـــا للمـــادة     
__________ 

  )٦٥(  S/PV.5110 اجلمهورية  ٢٠(الربازيل)؛ والصفحة  ١١، الصفحة)
ــة)؛ والصــــــــفحة  ــان)؛ والصــــــــفحة  ٢٩الدومينيكيــــــ (اليونــــــ

، S/PV.5110 (Resumption 1)(مجهورية ترتانيـا املتحـدة)؛ و    ٣١
(بـريو)؛ والصـفحة    ١٠(االحتاد الروسي)؛ والصفحة  ٤الصفحة 

ــفحة   ١٦ ــوادور)؛ والصـــ ــفحة   ١٨(إكـــ ــاراغواي)؛ والصـــ (بـــ
 (السلفادور).  ٢٩

  )٦٦(  S/PV.5110 رومان ٢٧(شــيلي)؛ والصــفحة  ١٨، الصــفحة) يــا)؛
(لكســــمربغ،  ١١، الصــــفحة S/PV.5110 (Resumption 1)و 

 .(أوروغواي) ٢٥والصفحة  ؛بالنيابة عن االحتاد األورويب)

  )٦٧(  S/PV.5110 ١١، الصفحة. 

  )٦٨(  (Resumption 1) S/PV.5110،  ٢٣الصفحة. 

  )٦٩(  S/PV.5110 ــفحة ــدة)؛   ٣٢، الصــــ ــا املتحــــ ــة ترتانيــــ (مجهوريــــ
(Resumption 1) S/PV.5110 ؛ (املغـــــــرب ٢٢، الصـــــــفحة(

 (السلفادور). ٢٩والصفحة 

  )٧٠(  S/PV.5110 ٣٢، الصفحة. 

. واعتـرب بعـض املـتكلمني هـاييت مثـاال للعمليـات يف       )٧١(امليثاق
اجات الـيت خلـص إليهـا الفريـق     املستقبل، وأشاروا إىل االسـتنت 

 )٧٢(الرفيــع املســتوى بشــأن التهديــدات والتحــديات والتغــيري     
  .)٧٣(الذي أنشأه األمني العام

ورحــــب كــــثري مــــن املــــتكلمني جبهــــود املنظمــــات    
. وأكـد  )٧٤(اإلقليميـة، وأكـدوا أثـر الـرتاع اهلـاييت علـى املنطقـة       

ممثـــل بربـــادوس التهديـــد اإلقليمـــي الـــذي متثلـــه اهلجـــرة غـــري  
ووجـه   .)٧٥(املشروعة وريب املخدرات واألسلحة مـن هـاييت  

األمني العام بالنيابة ملنظمة الدول األمريكية االنتباه إىل الواليـة  
املمنوحــة للمنظمــة مــن مجعيتــها العامــة، الــيت تشــري إىل تقــدمي   
الدعم لالنتخابات وللتعزيز املؤسسي للدولـة اهلايتيـة وللـدفاع    

لتعـاون مـع بعثـة األمـم املتحـدة      عن حقوق اإلنسان، وذلـك با 
لتحقيق االستقرار يف هاييت ومـع األمـم املتحـدة ككـل. وأبلـغ      
أعضــاء الــس أيضــا بــالتوقيع علــى مــذكرة تفــاهم بــني األمــم 
ــدول      ــة الـ ــنح منظمـ ــة، متـ ــدول األمريكيـ ــة الـ ــدة ومنظمـ املتحـ

. والحـظ  )٧٦(األمريكية دور القيادة يف عملية تسجيل الناخبني
ع االرتياح أن أحكـام الفصـل الثـامن مـن ميثـاق      ممثل بوليفيا م
__________ 

 (Resumption 1) (الربازيــــل)؛ ١٢املرجــــع نفســــه، الصــــفحة   )٧١(  
S/PV.5110  ٢٥(غواتيمـــــــاال)؛ والصـــــــفحة    ١٣، الصـــــــفحة 

 .واي)(أوروغ

  )٧٢(  A/59/.565  وCorr.1. 

  )٧٣(  S/PV.5110 ــفحة   ؛٢٥، الصـــــفحة ــة املتحـــــدة)؛ الصـــ (اململكـــ
 (اليابان). ٣٠(رومانيا)؛ والصفحة   ٢٦

(فرنسـا)؛   ١٣الصـفحة  (الربازيل)؛  ١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٧٤(  
 ،S/PV.5110 (Resumption 1)(بربـــــادوس)؛  ٢٢الصـــــفحة 
(املكســـيك)؛ والصـــفحة  ١٤(بـــريو)؛ والصـــفحة  ٩الصـــفحة 

 (السلفادور).  ٢٨

  )٧٥(  S/PV.5110 ٢٢، الصفحة. 

 .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٧٦(  



ار ـع يف إطـل اليت تقــي املسائــر فــالنظ - الفصــل الثامــن 

مسؤولية جملس األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

661/1582 11-02856 
 

األمم املتحدة قد نفذت بطريقة إجيابية من خالل التوقيع علـى  
  .)٧٧(مذكرة التفاهم

وعالوة على ذلك، ذكر ممثل الصـني أنـه علـى الـرغم       
من عدم وجود عالقـات دبلوماسـية بـني الصـني وهـاييت، فقـد       

ــع     ــات صــداقة م ــبط الشــعب الصــيين دائمــاً بعالق الشــعب  ارت
اهلاييت. ورحب باإلجنـازات علـى الصـعيد األمـين ويف جمـاالت      
نــزع الســالح، واســتعادة ســيادة القــانون، وتعزيــز املصــاحلة       
الوطنية. بيد أنه أكد أن السالم واالسـتقرار والتنميـة يف هـاييت    
لــن يتحققــوا مــن دون دعــم ومســاعدة قــويتني مــن اتمــع        

املساعدات حبسـن نيـة   الدويل. وقال إن الصني ستواصل تقدمي 
  .)٧٨(من أجل حتقيق السالم واالستقرار يف هاييت

ووجهـــت املـــديرة التنفيذيـــة لربنـــامج األمـــم املتحـــدة   
للطفولة (اليونيسيف) انتباه الس إىل الوضـع احلـرج ألطفـال    
يف هاييت، وقالت إن االستثمار يف األطفـال هـو أفضـل أسـاس     

خاصـة علـى حمنـة    لبناء دولة قويـة وسـلمية. وشـددت بصـورة     
األطفال يف األحياء الفقرية، مثل سييت سوليي، وناشدت بعثـة  
األمــم املتحــدة تــأمني تلــك املنــاطق لكــي تــتمكن وكــاالت        

  .)٧٩(اإلغاثة والتنمية من العمل دون عائق

ــس      ــان باســم ال ــتني) ببي ــرئيس (األرجن . )٨٠(وأدىل ال
  ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:  

ديــد الواليــة الشــاملة الــيت أنيطــت ببعثــة األمــم       أكــد مــن ج   
املتحدة لتحقيق االسـتقرار يف هـاييت، وأعـرب عـن دعمـه لوجـود األمـم        

  ؛وال املدة اليت تقتضيها الضرورةاملتحدة يف هاييت ط
__________ 

  )٧٧(  (Resumption 1) S/PV.5110 ٢٦، الصفحة. 

  )٧٨(  S/PV.5110 ٣٣ و ٣٢، الصفحتان. 

  )٧٩(  (Resumption 1) S/PV.5110 ٣ و ٢، الصفحتان. 

  )٨٠(  S/PRST/2005/1. 

أكد على أن املصاحلة الوطنيـة، واألمـن، والتنميـة االقتصـادية،       
  ييت؛ما زالت عوامل رئيسية لتحقيق االستقرار يف ها

ودعــا مجيــع األطــراف يف هــاييت إىل احتــرام حقــوق اإلنســان،    
  ؛ام العنف كوسيلة لتحقيق أهدافهاوإىل نبذ استخد

شــجع احلكومــة االنتقاليــة علــى أن تنشــئ، دومنــا إبطــاء، جلنــة   
  وطنية معنية بنـزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج؛  

 وعــدت وجــدد نــداءه للقيــام بالتســديد العاجــل لألمــوال الــيت   
بتقــدميها املؤسســات املاليــة الدوليــة، والبلــدان املاحنــة، يف مــؤمتر املــاحنني   

؛ وكـــرر تأكيـــد ٢٠٠٤الـــدويل بشـــأن هـــاييت، املعقـــود يف متوز/يوليـــه  
احلاجــة إىل مســاعدة احلكومــة االنتقاليــة علــى وضــع اســتراتيجية إمنائيــة   

  ؛ون املؤقتاملبينة يف إطار التعاطويلة األمد هلاييت، وفقا لألولويات 

شــجع احلكومــة االنتقاليــة علــى مواصــلة اختــاذ خطــوات جتــاه     
إجـــراء حـــوار وطـــين شـــامل وجـــامع، والشـــروع يف عمليـــة املصـــاحلة، 
ــف،      ــذ العنـ ــاييت نبـ ــية يف هـ ــة السياسـ ــراف الفاعلـ ــع األطـ ــاب جبميـ وأهـ

  ؛وار دومنا إبطاءواملشاركة يف هذا احل

ل، مبسـاعدة  دعا احلكومة االنتقالية إىل أن تتخـذ بشـكل عاجـ     
البعثــة ومنظمــة الــدول األمريكيــة، اخلطــوات الضــرورية لضــمان إجــراء   

ــام   ــة يف عـ ــرة ونزيهـ ــات حـ ــ٢٠٠٥انتخابـ ــل السـ ــا إىل ، ونقـ لطة الحقـ
  السلطات املنتخبة؛

ــل       ــاييت قبـ ــاهلا إىل هـ ــيم بعثـــة إلرسـ ــه تنظـ ــن اعتزامـ أعـــرب عـ
ــة   ٢٠٠٥حزيران/يونيــه  ١ ــاالقتران مــع بعث ، وحيتمــل أن يكــون ذلــك ب

ــا   يقــو ــق االستشــاري املخصــص املعــين ــاييت الت بع للمجلــس م ــا الفري
  االقتصادي واالجتماعي؛

أعرب عن دعمه الكامل للممثل اخلـاص لألمـني العـام هلـاييت،       
وأثىن على العمل الذي قامت به بعثـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار      

  يف هاييت ومجيع موظفيها.



٢٠٠٧-٢٠٠٤، مرجع ممارسات جملس األمن 
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لس األمـن  الذي اختذه جم )٢٠٠٥( ١٦٠١القرار   

ــيف  ــودة يف  ٥١٩٢ تهجلســــــ ــار/ ٣١املعقــــــ  أيــــــ

  ٢٠٠٥ مايو

ــة    ــودة يف  ٥١٩٢يف اجللســـــ ــايو  ٣١املعقـــــ أيار/مـــــ
لــه تقريــر األمــني العــام  ، أدرج الــس يف جــدول أعما٢٠٠٥
عن بعثة األمـم املتحـدة لتحقيـق     ٢٠٠٥أيار/مايو  ١٣املؤرخ 

ــاييت  ــأ    )٨١(االســتقرار يف ه ــره، ب ــام يف تقري ــني الع ــاد األم ن وأف
البعثة قد أحرزت تقدما صوب إجياد بيئة ميكن أن يتحقق مـن  

حــذر مــن أن هــذا التقــدم   ولكنــهخالهلــا االنتقــال السياســي،  
يـزال هشـا. ونـوه باملؤشـرات الـيت تـدل علـى حتسـن احلالـة           ال

ــة والشــرطة       ــذا البعث ــيت نفّ ــات الناجحــة ال ــر العملي ــة إث األمني
احلـــوار نتخابيـــة والوطنيـــة اهلايتيـــة، ورحـــب ببـــدء العمليـــة اال

مل يتسـن إحـراز تقـدم حقيقـي يف      مـا  ،ولكنه ذكر أنهالوطين. 
برنامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، ستظل احلالـة  

أن مشوليـــة العمليـــة إىل أيضـــا  أشـــاراألمنيـــة غـــري مســـتقرة. و
ــرعيتها،    ــداقيتها وشـ ــفافيتها ومصـ ــن شـ ــال عـ ــة، فضـ االنتخابيـ

يـزال يشـعر بقلـق بـالغ إزاء      ال هزالت غري مؤكدة. وقال إن ما
احلالة اإلنسانية وحالة حقوق اإلنسان، واإلفالت من العقـاب  
الذي يتمتع بـه أولئـك الـذين يرتكبـون االنتـهاكات. وأوصـى       
كذلك الس بأن يعتمـد تعـديالت علـى واليـة البعثـة، مبـا يف       
ذلــك زيــادات يف قوامهــا املــأذون بــه، وطلــب أن متــدد البعثــة   

ــرة أخــرى   شــهرا، إىل مــا بعــد انتــهاء العمليــة      ١٢مــدا لفت
ــاد،      ــة حــديثا. وأف ــة هــاييت املنتخب ــة وتشــكيل حكوم االنتخابي

بعثات تقييم خمتلفة، بأن البعثة تتخـذ خطـوات   ملا ذكرته وفقاً 
  عملية لتحسني تنفيذ واليتها.  

ووجـــه الـــس الـــدعوة ملمثـــل هـــاييت للمشـــاركة يف    
رك) انتبـاه الـس إىل مشـروع    الرئيس (الدامنمث وجه املناقشة. 

__________ 

  )٨١(   S/2005/186 ١٥٢٩    ، املقدم عمال بالقرار     )٢٠٠٤(  .   

دون بـ للتصويت واعتمد باإلمجـاع و بعد ذلك طرح  ،)٨٢(قرار
ــرار    ــفه القـ ــة بوصـ ــرر  ٢٠٠٥( ١٦٠١مناقشـ ــذي قـ ــه )، الـ بـ

الس، متصرفا مبقتضى الفصل السابع من امليثاق، مجلة أمـور  
ــة،    ــة البعث ــد والي ــها متدي ــة  من  ١٥٤٢يف القــرار كمــا هــي مبين

ــة ٢٠٠٤( ــه حزيرا ٢٤)، لغايــ ــزام  ٢٠٠٥ن/يونيــ ــع اعتــ ، مــ
  جتديدها لفترات أخرى.  

  

ــرار  ــن يف    )٢٠٠٥( ١٦٠٨القـ ــس األمـ ــذه جملـ ــذي اختـ الـ

    ٢٠٠٥حزيران/يونيه   ٢٢املعقودة يف  ٥٢١٠جلسته 

ــة    ــران/ ٢٢املعقــــودة يف  ،)٨٣(٥٢١٠يف اجللســ  حزيــ

ــه  ــس ٢٠٠٥يوني ــرة أخــرى  ، أدرج ال ــه  م يف جــدول أعمال
عـي  . ود)٨٤(٢٠٠٥أيار/مـايو   ١٣املـؤرخ   تقرير األمـني العـام  

ــل  ــرئيس ( ووجــه للمشــاركة يف املناقشــة. هــاييت ممث ) فرنســاال
للتصـويت  بعـد ذلـك   طرح ، )٨٥(قرارانتباه الس إىل مشروع 

ــاع و ــد باإلمجـ ــواعتمـ ــرار  بـ ــفه القـ ــة بوصـ  ١٦٠٨دون مناقشـ

ــذي قــ  ،)٢٠٠٥( ــهال ــس رر ب ، متصــرفا مبوجــب الفصــل   ال
  :  يلي  منها ما مجلة أمورالسابع من ميثاق األمم املتحدة، 

ــق االســتقرار يف        ــم املتحــدة لتحقي ــة األم ــة بعث ــد والي ــرر متدي ق
ــاييت،  ــة  هــــ ــا هــــــي مبينــــ ــرار كمــــ حــــــىت  ،)٢٠٠٤( ١٥٤٢يف القــــ

  ، مع اعتزام جتديدها لفترات أخرى؛  ٢٠٠٦شباط/فرباير   ١٥

عـن   ٢٠٠٥أيار/مـايو   ١٣رحب بتقرير األمني العام املؤرخ و  
 ٤٤يف الفقـرات مـن   كمـا هـي مبينـة    مني العـام  يد توصيات األأالبعثة، و

  يلي:  وتتمثل يف ما منه  ٥٢إىل 
__________ 

  )٨٢(  S/2005/354.  
 ٧، املعقـــودة كجلســـة خاصـــة يف    ٥١٩٦لـــس  ايف جلســـة   )٨٣(  

أجــرى أعضــاء الــس ورئــيس الــوزراء  ،٢٠٠٥حزيران/يونيــه 
اءةاملؤقت يف هاييت مناقشة بن.  

  )٨٤(  S/2005/313.  
  )٨٥(  S/2005/402.  
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زيادة مؤقتة، خالل فترة االنتخابات وفتـرة االنتقـال     (أ)  
فـردا يف القـوام العسـكري املـأذون بـه       ٧٥٠السياسي اليت تليها، قـدرها  

لسـريع يف هـاييت لتعزيـز األمـن،     حاليا للبعثـة مـن أجـل إنشـاء قـوة للـرد ا      
  برانس واملناطق احمليطة ا؛  -أو  -سيما يف بورت   ال

ـــا    (ب)   ـــادة قــدرهـ ـــل    ٥٠زيـ ـــن أجـ ـــا مـ ـــردا عسكريـ فـ
برانس، علـى أن تنسـق البعثـة     -أو  -إنشــاء قيادة قـطـاعيـة فـي بورت 

ــني العنصــر العســكري      ــة وعلــى مجيــع املســتويات ب بأفضــل طريقــة ممكن
مليات وتكاملها بصورة أفضـل، مبـا يف   وعنصر الشرطة لكفالة فعالية الع

ذلك عن طريق تنصيب أفراد الشرطة املدنية من مـوظفي األمـم املتحـدة    
  يف هذا املقر؛  

ــرة       )(ج   ــات والفتـ ــرة االنتخابـ ــالل فتـ ــة، خـ ــادة مؤقتـ زيـ
فردا يف القـوام احلـايل لعنصـر     ٢٧٥السياسية االنتقالية اليت تليها، قدرها 

  من أجل تعزيز األمن؛   الشرطة املدنية التابع للبعثة

ــايتيني،    إعــداد   (د)   ــيم لنظــامي القضــاء والســجون اهل تقي
يقــدم إىل جملـــس األمـــن يف أقـــرب وقــت ممكـــن، مبـــا يف ذلـــك لبحـــث   

ــدا مــ    ــدويل مزي ــدمي اتمــع ال ــات تق ــة دورا  إمكاني ــدعم، وأداء البعث ن ال
  نشاطا؛    أكثر

ية حث البعثة على التعجيل بوضـع وتنفيـذ اسـتراتيجية اسـتباق    و  
لالتصاالت والعالقات العامـة، مـن أجـل حتسـني فهـم السـكان اهلـايتيني        

  .لوالية البعثة ودورها يف هاييت
  

ــان ال   ــه الــرئيس يف   بي  ٥٢٨٥اجللســة الــذي أدىل ب

    ٢٠٠٥  تشرين األول/أكتوبر ١٨املعقودة يف 

 األول/ تشـــرين ١٨املعقــودة يف   ،٥٢٨٤ ةلســ اجليف   
ل أعمالـه تقريـر األمـني    أدرج الس يف جدو ،٢٠٠٥أكتوبر 

عـن بعثـة األمـم     ٢٠٠٥األول/أكتـوبر   تشرين ٦العام املؤرخ 
ــاييت   ــق االســتقرار يف ه ــد ذكــر   .)٨٦(املتحــدة لتحقي ــني وق األم

أن هاييت أصبحت عنـد منعطـف بـالغ األمهيـة.     يف تقريره العام 
__________ 

  ).٢٠٠٤( ١٥٤٢، املقدم عمال بالقرار S/2005/631انظر   )٨٦(  

ورحب بالتقدم احملرز يف العملية االنتخابية عن طريق تسـجيل  
بني، ومشــاركة مرشــحني ميثلــون طائفــة عــدد كــبري مــن النــاخ

أن األعمـــال أشـــار إىل واســـعة مـــن اآلراء السياســـية، ولكنـــه 
ــوترية أبطــأ ممــا كــان متوقعــا، وأن     ــد تواصــلت ب التحضــريية ق
احلوار السياسـي مـا زال يف طـور التكـوين. ويف هـذا الصـدد،       
دعا احلكومـة االنتقاليـة إىل التأكـد مـن أن االنتخابـات شـاملة       

ى املشاركة من أجـل تعزيـز مصـداقيتها. وأشـار إىل     وقائمة عل
املسائل التقنية املتبقية يف العمليـة االنتخابيـة، واحتمـال ازديـاد     
العنف أثناء فترة احلملة واستمرار احلصانة مـن العقـاب وعـدم    
مراعاة حقـوق اإلنسـان. وأفـاد بـأن البعثـة تعمـل علـى تطـوير         

ب وتقـــدمي قـــدرات حمليـــة ، مبـــا يف ذلـــك عـــن طريـــق التـــدري 
املشورة للمنظمات احمللية حلقوق اإلنسان، مـع مواصـلة رصـد    
ــة      ــد أمهيـ ــرر تأكيـ ــع. وكـ ــى أرض الواقـ ــان علـ ــوق اإلنسـ حقـ

بعثـة وعـن طريـق املسـاعدة     الاستمرار الدعم الدويل من خالل 
املتكاملــة واملنســقة. ويف هــذا الصــدد، رحــب بــااللتزام الــذي   

نية اييت. وحـث أيضـا   أبداه األعضاء يف اموعة الرئيسية املع
الصرف الكامل لألموال اليت تعهدت ـا اجلهـات املاحنـة    على 

ما يتعلق باألمن، رحب بالتقـدم احملـرز يف معاجلـة     الثنائية. ويف
شـــدد علـــى احلاجـــة إىل ولكنـــه التهديـــدات األمنيـــة امللحـــة، 

ــة     ــري القانونيـ ــلحة غـ ــات املسـ ــى اجلماعـ ــغط علـ ــلة الضـ مواصـ
ع الســـالح والتســـريح وإعـــادة وتوســـيع نطـــاق عمليـــات نـــز

ــاعدة     ــة مسـ ــات األمنيـ ــب العمليـ ــرح أن تواكـ ــاج، واقتـ اإلدمـ
إنسانية وإمنائيـة، ال سـيما بعـد الكـوارث الطبيعيـة الـيت حلـت        

ت أبــدإذا مــا إعــادة الثقــة ميكــن أن تتــوفر ــاييت. والحــظ أن 
دولــة واحــدة أو أكثــر مــن الــدول األعضــاء اســتعدادها لــدعم  

نشر وجـود يف اخلـارج خـالل الفتـرة      قدرات البعثة عن طريق
ذ عمليـة إصـالح الشـرطة    االنتخابية. وأوصى كذلك بـأن تنفَّـ  

مـــل النظـــامني القضـــائي واجلنـــائي    مـــع حتســـني ع متواكبـــةً 
  هاييت.    يف

واستمع الس إىل بيان أدىل بـه رئـيس وزراء هـاييت،      
أكـد فيــه مــن جديـد التــزام احلكومــة االنتقاليـة بضــمان إجــراء    



٢٠٠٧-٢٠٠٤، مرجع ممارسات جملس األمن 

 

11-02856 664/1582 
 

إىل احلكومــة اجلديــدة بسالســة يف ات ونقــل الســلطة االنتخابــ
. وأشــار إىل التحســينات الــيت حتققــت ٢٠٠٦شــباط/فرباير  ٧

يف جمــال احلــوار الــوطين بــني األحــزاب السياســية، وأفــاد بــأن    
ملؤقــت قــد عــني مــن مــديراً عامــاً جديــداً للمجلــس االنتخــايب ا

يف التحضــــري للعمليــــة  ة ذلــــك الــــسأجــــل حتســــني كفــــاء
ابيـــة. ويف جمـــال األمـــن، رحـــب بـــالوعود والتوصـــيات االنتخ

لتحسني التعاون والتنسيق بني البعثة والشـرطة الوطنيـة، ورأى   
أن األمن مل يعد ميثل مشكلة خطرية من هـذا القبيـل يف هـاييت    
كما كـان احلـال مـن قبـل. وأكـد مـع ذلـك أن نـزع السـالح          

ــن املســائل الرئيســية   ال ــزال م ــى   ي ــيت مشــددا عل ــول ال  أن احلل
توصلت إليها بعض البلدان يف هذا اـال مل تكـن دائمـا قابلـة     

ــة يف بلـــدان أخـــرى. ويف  ــا يتعلـــق حبقـــوق   للتطبيـــق باجلملـ مـ
اإلنسان، أكد للمجلس أنه إذا حـدث أي شـكل مـن أشـكال     
ــه غــري متعمــد. وفيمــا يتعلــق     انتــهاكات حقــوق اإلنســان، فإن

املسـاعدة  بالنظام القضائي، رحب بالتزام بعض البلدان بتقـدمي  
يف عملية اإلصالح. ودعا أيضاً اتمع الـدويل إىل التعجيـل يف   
العملية البريوقراطية من أجل تنفيذ مشاريع اهلياكـل األساسـية   
اليت مت االتفاق عليها. ونبه الس إىل ضرورة اعتبار أن هـاييت  
ستحتاج إىل استمرار البعثة حىت بعد وصول احلكومة املنتخبـة  

  .)٨٧(حديثا

ــاجل ويف   ــرى يف  ٥٢٨٥ ةلسـ ــرة أخـ ــس مـ ، أدرج الـ
ــؤرخ    ــام املــ ــني العــ ــر األمــ ــه تقريــ ــدول أعمالــ ــرين  ٦جــ تشــ

. وأدىل الـــرئيس (رومانيـــا) ببيـــان   )٨٨(٢٠٠٥األول/أكتـــوبر 
  :ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه، )٨٩(السباسم 

لعمـل البعثـة وللممثـل اخلـاص لألمـني      ه التـام  تأييـد أعرب عـن    
  ؛سيد خوان غابرييل فالديسالعام، ال

__________ 

  )٨٧(  S/PV.5284٧-٢ لصفحات، ا.  
  )٨٨(  S/2005/631.  
  )٨٩(  S/PRST/2005/50  

تــأخري يف العمليــة حـاالت  حــدوث احتمـال  قلقــه إزاء وأبـدى    
االنتخابية، وشدد على التوقعات الدوليـة بـأن جتـري الـدورة األوىل مـن      

  ؛  ٢٠٠٥االنتخابات الوطنية يف عام 

وجـود بيئـة آمنـة     ضـمان البعثـة ل اجلهـود الـيت تبـذهلا    يد بقوة أو  
مـن  لتقـدم البلـد، و  د أمراً بـالغ األمهيـة بالنسـبة    يع مماومستقرة يف هاييت، 

عترف مبسـامهة البعثـة يف اسـتعادة    ا. وأجل إتاحة تنفيذ العملية االنتخابية
ــى       ــه، وشــدد عل ــة علي ــد واحملافظ ــانون يف البل ــم الق تقــدمي ضــرورة حك

ــة       ــادة هيكلـ ــالح وإعـ ــق اإلصـ ــة حتقيـ ــقة إلتاحـ ــبرية ومنسـ ــاعدة كـ مسـ
  مؤسسات حكم القانون يف هاييت.  

ــث احلكومـــة االنتقاليـــة وبعثـــة األمـــم املتحـــدة لتثبيـــت         وحـ
ــزع الســالح        ــامج ن ــذ برن ــورا يف تنفي ــدء ف ــى الب ــاييت عل االســتقرار يف ه

  والتسريح وإعادة اإلدماج.  
  

ــان ال   ــه الــرئيس يف   بي  ٥٣٤٣اجللســة الــذي أدىل ب

  ٢٠٠٦ يناير/كانون الثاين ٦املعقودة يف 

ن الثاين/ينــاير كــانو ٦، املعقــودة يف ٥٣٤٣يف اجللســة   
ــوة إىل ممثـــل  ٢٠٠٦ ــه الـــس دعـ ــاييت ، وجـ ــاركةللهـ يف  مشـ

زانيا املتحــدة) بعــد ذلــك ـوأدىل الــرئيس (مجهوريــة تنــاملناقشــة. 
ده الــــس يف ر، ويف مجلــــة مــــا أو)٩٠(ببيــــان، باســــم الــــس

  أنه: البيان

أكــد مــن جديــد دعمــه الكامــل لعمــل البعثــة واملمثــل اخلــاص     
    ؛لألمني العام هلاييت

كرر التأكيد أن إجراء انتخابات يف املسـتقبل يشـكل خطـوة    و  
أساســية حنــو اســتعادة الدميقراطيــة، وأحــاط علمــا مــع القلــق بإرجــاء         

  االنتخابات جمددا؛  

ــت        ــس االنتخــايب املؤق ــة وال ــاييت االنتقالي ــة ه وحــث حكوم
  على أن يعلنا بسرعة مواعيد جديدة وائية إلجراء االنتخابات؛  

__________ 

  )٩٠(  S/PRST/2006/1.  
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إزاء تدهور األوضاع األمنية وحـث الشـرطة    هقلق وأعرب عن  
الوطنية اهلايتيـة والبعثـة علـى مواصـلة تكثيـف تعاومـا السـتعادة سـيادة         

    ؛القانون وصوا

كــد مــن جديــد أنـــه ال بــد مــن وجــود اســتراتيجيات علــى    أو  
املدى القصري واملتوسط والطويل، يف إطار عمل موحــد، لكفالـة حتقيـق    

  رية يف املساعدة الدولية املقدمـة إىل هايتـي.التنسيق واالستمرا
  

ــان ال   ــه الــرئيس يف   بي  ٥٣٦٨اجللســة الــذي أدىل ب

  ٢٠٠٦  فرباير/شباط ٩املعقودة يف 

ــاجليف    ــودة يف  ،٥٣٦٨ ةلســـ ــباط/فرباير  ٩املعقـــ شـــ
، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام  ٢٠٠٦

ملتحـــدة عـــن بعثـــة األمـــم ا   ٢٠٠٦شـــباط/فرباير  ٢املـــؤرخ 
 األمني العـام يف تقريـره   ذكرو .)٩١(لتحقيق االستقرار يف هاييت

ــالزم لتحــول       ــدم كــبري يف إرســاء األســاس ال ــه مت إحــراز تق أن
دميقراطي يشمل اجلميع. وأكد أن العملية االنتخابية سـتفرض  

بالسـلطات اهلايتيـة    حمددة يف األشـهر القادمـة، وأهـاب    طلبات
ــن    ــى مـ ــا تبقـ ــذ مـ ــل تنفيـ ــتعأن تكمـ ـــ اسـ ــة ل دعم دادات عمليـ

ــد أن أرجــأت      ــة وشــفافة، ال ســيما بع ــات حــرة ونزيه انتخاب
احلكومة االنتقالية اجلولة األوىل من االنتخابـات. وشـدد علـى    
ــق      ــا بتحقيـ ــا قويـ ــاييت التزامـ ــدة يف هـ ــادة اجلديـ ــدي القيـ أن تبـ
ــاع ــج شــامل، وأن يصــبح اســتمرار املؤسســة     املصــاحلة واتب

ـــ   ــدرات علــــى مجيـ ــاء القــ ــة وبنــ ــرين الدوليــ ــتويات أمــ ع املســ
ضروريني. ومع ذلك، فقد رحب باملسـتوى العـام للمشـاركة    

مـا يتعلـق    يفوالعملية االنتخابيـة.   هاالسياسية اليت متخضت عن
باألمن، أفاد بأنه، باسـتثناء مقاطعـة سـييت سـويل، حيـث كـان       
حفظة السالم أهدافاً للهجمات، شـهدت معظـم منـاطق البلـد     

مـن خـالل هـذه الفتـرة. وأفـاد بـأن       نسبيا من األ ياًمستوى عال
ــن     ــوفري األمـ ــوري يف تـ ــدور حمـ ــام بـ ــلت القيـ ــد واصـ ــة قـ البعثـ

__________ 

  )٩١(  S/2006/60١٥٤٢ ملقدم عمال بالقرار، ا )٢٠٠٤.(  

واالســتقرار يف البلــد، فضــال عــن اجلهــود اإلمنائيــة واإلنســانية، 
أن تشكيلة القوات ووحدات الشرطة املشكلة وفـرادى   ذكرو

ضــباط الشــرطة تبــدو كافيــة للحفــاظ علــى األمــن يف هــذه        
إذا أبــدت إال عــزز تلالســتقرار أن يكــن بيــد أنــه ال مياملرحلــة، 

دولــة واحــدة أو أكثــر مــن الــدول األعضــاء اســتعدادها لــدعم  
ــة   ــدرات البعث ــاء ق ــن   أثن ــى أن أم ــة. وشــدد عل ــرة االنتخابي الفت

ــيتطلب إصــالح      ــل س ــاييت يف األجــل الطوي ــاز ه الشــرطة جه
ــة والنظــام القضــائي اهلــاييت وتعزيزمهــا. ويف    ــة اهلايتي ــا  الوطني م

ــرت  ــق ب ــأن    يتعل ــاد ب ــاج، أف ع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدم
الظروف املواتية لرتع السـالح الشـامل مـا زالـت بعيـدة املنـال       

بـدائل  بإجيـاد  ز إدماج أفراد اجلماعات املسـلحة  واقترح أن يعز
ــة، مبــا فيهــا آليــات املصــاحلة     للتجهيــز مــن خــالل نظــام العدال

أولئـك   احتـرام  الوطنية، مثل أشكال العفو احملدودة. وأفاد بأن
حلقـــوق اإلنســـان مـــا زال ال يفـــي باملعـــايري املقبولـــة.  األفـــراد
ــانية،   وفيمــــا ــة  ذكــــر يتعلــــق باحلالــــة اإلنســ ــه جيــــب تلبيــ أنــ

االحتياجــات اإلنســانية واإلمنائيــة تلبيــة فعالــة حتقــق االســتقرار  
الــدائم وتوطــده. وأوصــى األمــني العــام البعثــة بــأن تواصــل        

ــه     ــدة ســـتة أشـ ــكيلها احلـــايل ملـ مشـــرياً إىل أن ر أخـــرى، تشـ
توصــيات بشــأن دورهــا يف بيئــة مــا بعــد االنتخابــات ستوضــع 

  وتقدم إىل الس يف تقرير الحق.  

ووجـــه الـــس الـــدعوة ملمثـــل هـــاييت للمشـــاركة يف    
ــاملناقشـــة. مث أدىل  ــم  الـ رئيس (الواليـــات املتحـــدة) ببيـــان باسـ

  ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:   ،)٩٢(الس

أثــىن علــى شــعب هــاييت لعقــده اجلولــة األوىل مــن االنتخابــات   
ــة يف  ــيت كــان  ، ٢٠٠٦شــباط/فرباير  ٧الوطني ــاخبني ال ــدد الن ــاً  ع مرتفع

؛ وناشد الس مجيـع األطراف أن حتتـرم نتيجـة االنتخابـات وتظـل     فيها
  منخرطة يف العملية السياسية وأن تنبـذ مجيع أشكال العنف.  

__________ 

  )٩٢(  S/PRST/2006/7  
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ـُـفضي العملية االنتخابية إىل تشـكيل  وشـدد على ضرورة أن ت  
ـــه،    ــدة. وأكــد أن ــة جدي ــة متثيلي ــدة     حكوم ــة اجلدي ــوىل احلكوم ــا إن تت م

مهامهـــا، ينبغــــي لشـــعب هايتــــي أن يواصـــل تعزيـــز املصـــاحلة الوطنيـــة  
واحلــوار السياســي لتــدعيم دميقراطيتــه وضــمان اســتقراره االجتمــاعي       

  واالقتصادي والسياسي.  

ــة االنت    ـــاء مؤسســـات     وسلــــّم بأمهيـ ــل إرسـ ــات مـــن أجـ خابـ
كــد أــا ال تشــكل الســبيل الوحيــد ملعاجلــة      وأوإجــراءات دميقراطيــة،  

ــة األجــل وأنـــ    ــاييت الطويل ـــة،    مشــاكل ه ــديات هام ــاك حت ــزال هن ه ال ت
  سيما يف مياديـن سيادة القانون واألمـن والتنميــة.    ال
  

الــــذي اختــــذه الــــس يف    )٢٠٠٦( ١٦٥٨القــــرار   

    ٢٠٠٦شباط/فرباير  ١٤عقودة يف امل ٥٣٧٢اجللسة 

ــاجليف    ــودة يف  ،٥٣٧٢ ةلســ ــباط/فرباير  ١٤املعقــ شــ
ــرة أخــرى  ، أدرج الــس ٢٠٠٦ ــر  م ــه تقري يف جــدول أعمال

  .)٩٣(٢٠٠٦شباط/فرباير  ٢األمني العام املؤرخ 

ووجـــه الـــس الـــدعوة ملمثـــل هـــاييت للمشـــاركة يف    
بـاه الـس إىل   رئيس (الواليات املتحـدة) انت وجه الاملناقشة. مث 

رح مشـــروع طُـــو. )٩٥(وإىل تعـــديل للـــنص )٩٤(مشــروع قـــرار 
ــرار     ــرار للتصــويت، واعتمــد باإلمجــاع بوصــفه الق  ١٦٥٨الق

ــذي ٢٠٠٦( ــ)، ال ــهق ــس، متصــرفا مبوجــب الفصــل     رر ب ال
  :  ما يلي منها السابع من ميثاق األمم املتحدة، مجلة أمور

ــق        ــم املتحــدة لتحقي ــة األم ــة بعث ــد والي ــرر متدي االســتقرار يف ق
ــاييت،  ــة  هــ ــي مبينــ ــا هــ ــرارين كمــ  ١٦٠٨ ) و٢٠٠٤( ١٥٤٢يف القــ

ــة )، ٢٠٠٥( ــباط/فرباير ١٥لغايــ ــدها   ٢٠٠٧ شــ ــزام جتديــ ــع اعتــ ، مــ
  أخرى؛    لفترات

__________ 

  )٩٣(  S/2006/60.  
  )٩٤(  S/2006/97.  
  .٢ الصفحة، S/PV.5372 انظر  )٩٥(  

 ،حسـب االقتضـاء   ،طلب إىل األمني العام أن يقدم، باالسـتناد   
إىل املشاورات مع حكومـة هـاييت املنتخبـة، تقريـرا إىل جملـس األمـن، يف       

وقت ممكن بعد انتهاء العملية االنتخابية يف هـاييت، عمـا إذا كـان     أقرب
ــام         ــدة مه ــة اجلدي ــويل احلكوم ــد ت ــة بع ــة البعث ــة والي ــادة هيكل ــي إع ينبغ
منصبها، مبا يف ذلك تقدمي توصـيات بشـأن السـبل الـيت ميكـن ـا للبعثـة        

  دعم اإلصالح وتعزيز املؤسسات الرئيسية؛  
  

ــان ال   ــه الــرئيس يف  بي  ٥٣٩٧اجللســة  الــذي أدىل ب

  ٢٠٠٦آذار/مارس  ٢٧املعقودة يف 

ــة    ــودة يف ٥٣٧٧يف اجللســ ــباط/فرباير  ٢٢، املعقــ شــ
٢٠٠٦رئيس الــوزراء املؤقــت يف هــاييت   لــجهــت الــدعوة  ، و

واملمثل اخلاص لألمني العام هلاييت ورئيس البعثة للمشـاركة يف  
املناقشـــة. وأكـــد رئـــيس وزراء هـــاييت املؤقـــت يف بيانــــه أن      

النتقالية قد أجنزت مهمتها يف تنظيم انتخابات حـرة  احلكومة ا
ونزيهة وشاملة للجميـع. وأشـار إىل أن التقـدم احملـرز يف جمـال      

دلوا بأصـوام،  أن يـ لعـدد كـبري مـن النـاخبني      أتـاح األمن قـد  
ــا ــة اهلــايتيني يف العمليــة الدميقراطيــة.        مم بــرهن أيضــا علــى ثق

يــر إثــر تــأخري  اســتياء وريبــة يف التزوكــان هنــاك وأوضــح أنــه 
حــدث يف إعــالن نتــائج االنتخابــات، بيــد أن النتــائج النهائيــة   

تكن غامضة. وأعلن أن العملية االنتقاليـة كانـت مقـررة يف     مل
بعد إجراء جولة ثانيـة مـن انتخابـات     ٢٠٠٦آذار/مارس  ٢٩

الربملان. ومع ذلك، فقد أكد أن االنتخابات كانت بـاألحرى  
لبلـد وأن هنـاك حاجـة كـبرية     خطوة أوىل وليست حال حلالـة ا 

إىل توطيــد الدميقراطيــة مــن خــالل املســاعدة الدوليــة وكــذلك 
اجلهود الرامية إىل مكافحة السـبب اجلـذري لعـدم االسـتقرار.     

ــة اإلصــالح القضــائي       ويف ــى أمهي ــذلك، شــدد عل ــق ب ــا يتعل م
والتأهيل املهين للشرطة الوطنية، إضـافة إىل اإلدارة االقتصـادية   

رار املســــاعدة الدوليـــة. ورأى، يف معــــرض  الرشـــيدة واســـتم  
الترحيــب بتمديــد واليــة البعثــة، أن التنقيحــات املدخلــة علــى   
واليتها رمبا تكون ضرورية يف ظل احلكومـة اجلديـدة، وأشـار    

العسـكريني،  األفـراد  إىل أن هاييت سـتحتاج إىل عـدد أقـل مـن     
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إمنا أكـرب مـن املهندسـني. ودعـا أيضـا الـس إىل زيـارة هـاييت         
  .)٩٦(الحتفال بانتصار الدميقراطيةل

آذار/مــــارس  ٢٧، املعقــــودة يف ٥٣٩٧ ةلســــاجلويف   
األمــني كــل مــن ، اســتمع الــس إىل بيانــات أدىل ــا  ٢٠٠٦

العـام، والــرئيس املنتخــب هلــاييت واملمثـل اخلــاص لألمــني العــام   
هلاييت ورئيس البعثة، يف أعقـاب بيانـات أدىل ـا مجيـع الـدول      

 إضــافة إىل ممثلــي كــل مــن إســـبانيا     )٩٧(لــس األعضــاء يف ا ،
والربازيــــل وجــــزر البــــهاما (باســــم اجلماعــــة الكاريبيــــة)،       
ــلفادور،    ــا، والسـ ــوب أفريقيـ ــة، وجنـ ــة الدومينيكيـ واجلمهوريـ
وشــيلي، وغواتيمــاال، وغيانــا (باســم جمموعــة ريــو)، وكوبــا،   

البوليفارية)، وكندا، النمسـا   - واملكسيك وفرتويال (مجهورية
اد األورويب، والبلـــدان املؤيـــدة للبيـــان) ورئـــيس االحتـــباســـم (

الس االقتصـادي واالجتمـاعي، ونائـب األمـني العـام ملنظمـة       
الــدول األمريكيــة، واملــدير املســاعد ومــدير املكتــب اإلقليمــي   

األمـم  التـابع لربنـامج   ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب  
  املتحدة اإلمنائي.  

ــة األوىل   ورحــب األمــني العــام يف    ــإجراء اجلول ــه ب بيان
لالنتخابـــات يف أجـــواء ســـلمية وبارتفـــاع عـــدد النـــاخبني.      

بقرار الس متديد والية البعثـة ملـدة سـتة أشـهر     أيضاً رحب و
__________ 

  )٩٦(  S/PV.5377٦إىل  ٢ ، الصفحات.  
ل األرجنـــتني وزيـــر اخلارجيـــة والتجـــارة  ، مثّـــه اجللســـةيف هـــذ  )٩٧(  

اخلارجيـة  ؛ ومثّل جزر البهاما وزيـر  ة فيهاالدولية وشؤون العباد
 ،ل كــل مــن اجلمهوريــة الدومينيكيــة. ومثّــفيهــا واخلدمــة العامــة

ــا ،وغواتيمــاال ــان  ،وغيان ــة؛  ؤوزراوواليون هــا للشــؤون اخلارجي
ــامثــل كــل مــن بــريو وشــيلي   و ــر نائب  الشــؤون اخلارجيــة يوزي

للشــؤون السياســية األمــني العــام وكيــل الربازيــل  فيهمــا؛ ومثّــل
  .فيها بوزارة الشؤون اخلارجية

أخــرى، ورأى أنــه مــن الضــروري أن تســتمر العمليــة املتعــددة 
  .)٩٨(األبعاد حلفظ السالم

لـدويل  اتمـع ا يف بيانـه  دعا الـرئيس املنتخـب هلـاييت    و  
إىل أن جيــدد التزامــه بربنــامج املســاعدة الطويلــة األجــل هلــاييت   

  .)٩٩(العالقة بني السالم والدميقراطية والتنمية االقتصادية بينو

أن البعثة حققـت هـدفها   يف بيانه وذكر املمثل اخلاص   
املتمثل يف استعادة االستقرار وتقـدمي الـدعم لتنظـيم انتخابـات     

ع ذلـك، فقـد أعـرب عـن اقتناعـه      حرة وشفافة ومشروعة. ومـ 
جنــاز، مل تبــدأ العمــل إىل اآلن ومــن  رغــم هــذا اإل البعثــة، بــأن

الضروري أن تركز مـن جديـد علـى تعزيـز مؤسسـات الدولـة       
ــة    ــة اجتماعيـ ــة تنميـ ــروع يف عمليـ ــاملة   - والشـ ــادية شـ اقتصـ

  .  )١٠٠(ومستدامة

ــتكلمني     ــام ،ورحــب معظــم امل بالنجــاح يف  ،يف بيان
وىل مـن االنتخابـات، وحثـوا مجيـع األطـراف      إجراء اجلولـة األ 

ياسية وقبول نتيجـة  على االستمرار يف املشاركة يف العملية الس
ــة واحلــوار السياســي    واذكــرالتصــويت. و أن املصــاحلة الوطني

حامسا األمهية ملعاجلة مظـاهر عـدم االسـتقرار يف البلـد. وأشـار      
ال بـد مـن   أنـه  اجلماعة الكاريبيـة، إىل  باسم ممثل جزر البهاما، 

مست أثناء اجلولـة األوىل  لُاليت تنظيمية القصور الأوجه معاجلة 
  .)١٠١(من االنتخابات

 اتبـاع ودعا أيضا معظم املـتكلمني اتمـع الـدويل إىل      
ج شامل طويل األجـل إزاء مشـاكل هـاييت، جـاً مـن شـأنه       
ــة      ــائل األمنيـ ــر، واملسـ ــة، والفقـ ــاكل الدميقراطيـ ــاجل مشـ أن يعـ

__________ 

  )٩٨(  S/PV.5397 ٣ و ٢، الصفحتان.  
  .٥-٣حات املرجع نفسه، الصف  )٩٩(  
  .٦إىل  ٤املرجع نفسه، الصفحات   )١٠٠(
  .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )١٠١(
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 باســـمويف هـــذا الصـــدد، دعــا ممثـــل غيانـــا،   بطريقــة شـــاملة. 
ــة البعثــة إلدراج عنصــر     جمموعــة ريــو، إىل توســيع نطــاق والي
إنســـاين وإمنـــائي أقـــوى مـــن ذي قبـــل بـــالنظر إىل التحـــديات  

اقترح ممثلو شيلي والصـني  و .)١٠٢(االنتخابية املتعلقة بالوظائف
ة ألواملكسيك أن تنظر جلنة بناء السـالم املنشـأة حـديثا يف مسـ    

وأكـــد رئـــيس الـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي  .)١٠٣(ييتهـــا
النقص اهلائل للمساعدة الدولية وأظهر مـن جديـد احلاجـة إىل    

ــاون ال ــس     التع ــاعي وجمل ــس االقتصــادي واالجتم ــني ال ــام ب ت
  .)١٠٤(األمن

ورحب أيضاً العديد من املـتكلمني بإجنـازات التعـاون      
اعـة الكاريبيـة،   اإلقليمي والثنائي اليت حتققت بـني هـاييت واجلم  

 ةاملـــدير تورحبـــوا بتطبيـــع العالقـــات بـــني اجلهـــتني. وأبـــرز  
ــم     ةاملســاعد ــائي اســتراتيجية األم ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم لربن

املتحدة لتحقيـق االسـتقرار الـيت وضـعها كـل مـن فريـق األمـم         
اليت ترمـي  ورحلة ما بعد االنتخابات ملاملتحدة القطري والبعثة 

ة مــن الــربامج ذات األثــر الكــبري،  إىل وضــع جمموعــة متماســك
ودعــــم املؤسســــات الدميقراطيــــة الرئيســــية، وتعزيــــز احلــــوار 
السياســي والوئــام االجتمــاعي والعمــل مــن أجــل التوصــل إىل  

ــك،   .)١٠٥(اســتراتيجية للحــد مــن الفقــر   عوضــ وإضــافة إىل ذل
ــرطة اهلايتيـــة       ــالح الشـ ــرورة إصـ ــتكلمني ضـ ــم املـ ــد معظـ أكـ

  القضائي.    والنظام

ــل    ــن أن الصــني      وذكــر ممث ــرغم م ــى ال ــه عل الصــني أن
تربطهـا عالقـات دبلوماسـية ــاييت يف الوقـت الـراهن، فقــد       ال

__________ 

  .٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٢(
(شـيلي)؛   ٢١(الصـني)؛ والصـفحة    ١٣املرجع نفسـه، الصـفحة     )١٠٣(

  .(املكسيك) ١٣  ، الصفحة)١(االستئناف  S/PV.5397 و
)١٠٤(  S/PV.5397 ٢٩، الصفحة.  
)١٠٥(  S/PV.5397  االستئناف)٥إىل  ٣ ت، الصفحا)١. 

ــع الشــعب      ــات صــداقة م ــبط الشــعب الصــيين دائمــاً بعالق ارت
يواصـل جملـس األمـن     بضرورة أناهلاييت. وأعرب عن اعتقاده 

تطلــع إىل قيــام قــال إنــه يمراقبــة احلالــة يف هــاييت عــن كثــب، و
م يف مرحلــة مبكــرة، وبعــد إجــراء مشــاورات مــع  األمــني العــا

القادة اهلايتيني، بتقدمي توصيات بشـأن هيكـل البعثـة وواليتـها     
أيضـا أن تظـل    وذكر أن حكومة بلده تأمـل يف املرحلة التالية. 

الظروف السياسـية الالزمـة لبقـاء بعثـة األمـم املتحـدة لتحقيـق        
    .)١٠٦(االستقرار يف هاييت سائدة

، )١٠٧() ببيــان باســم الــسألرجنــتنياوأدىل الــرئيس (  
  :  يلي  منها ما فيه الس مجلة أمور قرر

أثىن على أفراد شعب هاييت لإلمتام النـاجح للجولـة األوىل مـن      
ــه     ــه غارســيا بريفــال علــى انتخاب ــأ الســيد ريني ــة، وهن عمليتــهم االنتخابي

  رئيسا؛  

بــــإعالن أن اجلولــــة الثانيــــة لالنتخابــــات الربملانيــــة   بورحــــ  
ــتج ــان/أبريل  ٢١رى يف سـ ــراف أن   ٢٠٠٦نيسـ ـــع األطـ ــد مجيـ ؛ وناشـ

ـــذ      ــة السياســية وتنب ــات وتظــل منخرطــة يف العملي ــرم نتيجــة االنتخاب حتت
    ؛مجيع أشكال العنف

وشدد على احلاجة إىل كفالة يئة جو مـن األمـن واالسـتقرار      
اليت تبـذهلا البعثـة يف هـذا     ةعرب عن مؤازرته للجهود الدؤوبأيف هاييت و

    ؛صددال

ذلـك بنـاء    يف وأكد من جديد أن ترسـيخ سـيادة القـانون، مبـا      
القدرات املؤسسية وإحراز تقدم سريع يف جمال نـزع السـالح والتسـريح    

  وإعادة اإلدماج، يشكل عامال حامسا يف مستقبل هاييت؛

ــة صــاحبة املصــلحة إىل       ودعــا اجلهــات املاحنــة واجلهــات املعني
الل إطار التعاون املؤقـت لتعيـد تقيـيم    العمل مع احلكومة اجلديدة من خ
  أولويات املساعدة بطريقة حمددة.  

__________ 

)١٠٦(  S/PV.5397 ١٤ و ١٣، الصفحتان. 

)١٠٧(  S/PRST/2006/13. 
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 )٥٤٣٨البيان الـذي أدىل بـه الـرئيس يف (اجللسـة       

  ٢٠٠٦ أيار/مايو ١٥املعقودة يف 
  

ــة    ــودة يف  ،٥٤٣٨يف اجللســـــــ ــار/ ١٥املعقـــــــ  أيـــــــ

للمشـاركة يف  هـاييت  دعوة ملمثـل  الـ وجه الس  ،٢٠٠٦ مايو
. )١٠٨(ئيس (الكونغـو) ببيـان باسـم الـس    املناقشة. مث أدىل الـر 

  :  ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه

غارسـيا بريفـال مبناسـبة تقلـده ملنصـبه رئيسـا        هنأ السـيد رينيـه    
ــة هــاييت  ــأ أيضــا   ؛جلمهوري ــوا    وهن ــذين انتخب ــانيني ال ــواب الربمل ــع الن مجي

هــاييت  هم إىل إدراك أمهيــة الواليــة الــيت منحهــا هلــم شــعبامــؤخرا ودعــ
  للعمل البناء على يئة مستقبل أفضل لبلدهم.  

وأكد على وجود العديد من التحديات الـيت يـتعني مواجهتـها      
 اؤسسـا م دعيموتـ يف هـاييت  ومن بينها ضرورة إجياد مناخ أمـن مسـتقر   

ــة ــزوت، الدميقراطي ــة  عزي ــات اتمــع،    ،املصــاحلة الوطني ــة فئ ومراعــاة كاف
 ،حقـوق اإلنسـان وسـيادة القـانون    ومحاية يز وتعز ،حوار سياسيإقامة و

وبناء القدرات احلكومية، ورحب بالتزام السيد بريفال يف هـذا الصـدد؛   
التنمية تظل مقوما جوهريا لتحقيق االسـتقرار يف هـاييت،    وإدراكا لكون

إىل مواصـلة تقيـيم أولويـات    املعنيني املاحنني وأصحاب املصلحة  فإنه دعا
بالتعاون الوثيـق مـع احلكومـة اجلديـدة      ، وذلكهااملساعدة وتنسيق تقدمي

  مع مراعاة اآلليات القائمة، مثل إطار التعاون املؤقت.  

كـل مـن   بـذهلا  يعرب عن تأييده التام للجهود املستمرة الـيت  أو  
واتمع الدويل ملساعدة هاييت يف اجتياز املرحلة االنتقالية الـيت متـر   البعثة 

ون تعاونـا وثيقـا مـع السـلطات اجلديـدة يف      ا وطلب إىل البعثـة أن تتعـا  
  تنفيذ واليتها.  
__________ 

)١٠٨(  S/PRST/2006/22. 

األمـن   الذي اختذه جملس )٢٠٠٦( ١٧٠٢القرار   

آب/أغســطس  ١٥يف املعقــودة  ٥٥١٣يف جلســته 

٢٠٠٦    

ــودة يف  ،٥٥١٣اجللســة يف     أغســطس آب/ ١٥املعق

أدرج الــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام   ،٢٠٠٦
عن بعثة األمم املتحدة لتحقيـق   ٢٠٠٦ همتوز/يولي ٢٨املؤرخ 

ــاييت  ــني . و)١٠٩(االســتقرار يف ه ــام  ذكــر األم ــره أن الع يف تقري
احلالـة األمنيــة يف هــاييت مــا زالـت تبعــث علــى القلــق وتزعــزع   

 جحــةاالســتقرار، علــى الــرغم مــن إجــراء انتخابــات وطنيــة نا 
وسلمية. ورحب باجلهود اليت يبذهلا الرئيس املنتخـب إلجـراء   

ومصاحلة وطنية، وإجـراء عمليـة تشـاورية تفضـي      حوار وطين
ــزاب. و     ــددة األحــ ــة متعــ ــأن حكومــ ــاق بشــ أن  رأىإىل اتفــ

مؤسسات الدولة، مبا فيهـا الشـرطة الوطنيـة والنظـام القضـائي      
الوطين، حتتاج إىل مسـاعدة كـبرية ألداء وظيفتـها علـى النحـو      

نــه  ألاملالئــم علــى مجيــع املســتويات. وأعــرب عــن األســف       
ــة يف     حيــرز ســوى  مل ــدم ضــئيل يف معاجلــة املشــاكل اهليكلي تق

أن اســتقاللية اجلهــاز القضــائي  رأىالنظــام القضــائي اهلــاييت، و
ــ ال ــكلة. وتـ ــار إىلزال مشـ ــة   أشـ ــر والتنميـ ــن الفقـ ــد مـ أن احلـ

االقتصــــادية مهــــا أولويتــــان مــــن األولويــــات  -االجتماعيــــة 
ع مبفردهــا مواجهــة تلــك يتســتط أن هــاييت ال رأىالقصــوى. و

تلقــي ات يف الوقــت الــراهن وأــا يف أمــس احلاجــة إىل التحــدي
العـام أنـه يـرى،     وذكـر األمـني  الدعم مـن الشـركاء الـدوليني.    

بعد إجراء تقييم لدور البعثـة يف بيئـة مـا بعـد االنتخابـات، أنـه       
ميكن للبعثة أن تقدم املساعدة على أفضـل وجـه، علـى أسـاس     

ضـــمان بيئـــة آمنـــة  مزاياهـــا النســـبية، يف اـــالني التـــاليني: (أ)
ــدعم املؤسســي إلصــالح قطــاع ســيادة      ــدمي ال ومســتقرة؛ وتق
القـــانون، وملؤسســــات احلوكمــــة. وســـتدعم هــــذه اجلهــــود   

__________ 

)١٠٩(  S/2006/592 ١٦٥٨، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٦.( 
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باألعمال اليت تقوم ا البعثة يف جمـال حقـوق اإلنسـان وبـدور     
منـها  جهـود  مجلـة  عـرب   ، وذلـك اخلاص هسياسي ينهض به ممثل

    بعثــة بــأفراد  ز شــرطة المســاعيه احلميــدة. وأوصــى بــأن تعــز
ــة بأســلحة وأســاليب خاصــة وكــذلك خبــرباء      ــدات مؤهل ومع

ذلــك ألن اخلطــف وتزايــد عمليــات العصــابات  واستشــاريني، 
وحــذر قــد أعاقــت إىل حــد كــبري حتقيــق االســتقرار يف هــاييت. 

ما تعتزم البعثة تعظـيم دورهـا يف جمـال منـع اجلرميـة،      بين من أنه
  .  ة شاملةبطريق فإا لن تستطيع أن تتصدى لإلجرام

ووجــــه الــــس الــــدعوة ملمثــــل هــــاييت للمشــــاركة    
انتبــاه الــس إىل مشــروع  الــرئيس (غانــا)وجــه واملناقشــة.  يف

للتصـــويت واعتمـــد باإلمجـــاع  طُـــرح بعـــد ذلـــك ،)١١٠(قـــرار
قــرر الــذي )، ٢٠٠٦( ١٧٠٢دون مناقشــة بوصــفه القــرار بــو
يثـاق، مجلـة   املالس، متصرفا مبوجـب الفصـل السـابع مـن      به
  يلي:    مامنها مور أ

ــة األ    ــة بعثـ ــتقرار  قـــرر متديـــد واليـ مـــم املتحـــدة لتحقيـــق االسـ
ــاييت،  يف ــة  هـــــ ــي مبينـــــ ــا هـــــ ــرارين  كمـــــ ) ٢٠٠٤( ١٥٤٢يف القـــــ
، مــــع اعتـــــزام  ٢٠٠٧شـــــباط/فرباير  ١٥)، حــــىت  ٢٠٠٥( ١٦٠٨ و

  جتديدها لفترات أخرى؛  

فـــرد،  ٧ ٢٠٠قـــرر أن تتـــألف البعثـــة مـــن عـــدد يصـــل إىل  و  
  ضابطا من ضباط الشرطة؛    ١  ٩٥١يصل إىل   وما

ضــابطا مــن ضــباط اإلصــالحيات  ١٦أذن للبعثــة بــأن تنشــر و  
  لدعم حكومة هاييت يف معاجلة جوانب القصور يف نظام السجون؛  

قرر أن تقدم البعثة املساعدة وتسـدي املشـورة إىل السـلطات    و  
  اهلايتية يف رصد وتعزيز قطاع العدالة؛

ريـراً إىل الـس عـن تنفيـذ     طلب إىل األمني العام أن يقـدم تق و  
  .  ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب   ٣١والية البعثة يف موعد ال يتجاوز 

  
__________ 

)١١٠(  S/2006/648. 

األمـن   الذي اختذه جملس )٢٠٠٧( ١٧٤٣القرار   

 شـــــــباط/ ١٥ املعقـــــــودة يف ٥٦٣١يف جلســـــــته 

    ٢٠٠٧  فرباير
  

 شــــــــباط/ ١٥، املعقـــــــودة يف  ٥٦٣١يف اجللســـــــة    

تقريـر األمــني  ، أدرج الــس يف جـدول أعمالــه  ٢٠٠٧ فربايـر 
 .)١١١(لتحقيق االسـتقرار يف هـاييت   العام عن بعثة األمم املتحدة

األمــني العــام يف تقريــره أن إجنــاز العمليــة االنتخابيـــة      ذكــر  و
بصــورة ناجحــة إىل حــد بعيــد ميثــل خطــوة هامــة أخــرى حنــو   
تعزيــز العمليــة الدميقراطيــة يف هــاييت. وقــال إنــه رغــم هشاشــة  

يف البلـد، فـإن احلـوار السياسـي      أسس الدميقراطيـة واالسـتقرار  
ــاح فرصــة فريــدة ملعاجلــة املشــاكل األساســية        املتجــدد قــد أت
ــة      ــات والتنميــ ــاء املؤسســ ــن وبنــ ــاالت األمــ ــية يف جمــ الرئيســ

إىل أن التعــاون  ،مــع هــذا ،االقتصــادية. وأشــار - االجتماعيــة
 ،الوثيــق واملســتمر بــني ســلطات هــاييت، وبعثــة األمــم املتحــدة  

ــدويل   ــا زال ضــرورياً. وذكــر أن    واتمــع ال ــا م األوســع نطاق
ــع    واصــلاحلكومــة ست ــك توزي مواجهــة التحــديات، مبــا يف ذل

ــة؛ و   ــة واحمللي ــني الســلطات املركزي أفضــل إجيــاد املســؤوليات ب
تلبيــة كامــل االحتياجــات األمنيــة للبلــد؛ وحتديــد الــرد لالســبل 

املناسب على اجلماعات املسلحة ووضع برامج لـرتع السـالح   
وضــع صـــيغة ائيــة للخطـــط   ووإعــادة اإلدمـــاج؛   والتســريح 

الرامية إىل إصـالح نظـام العدالـة؛ وإجيـاد وسـيلة حلـل مشـكلة        
االحتجاز السابق للمحاكمة؛ واعتماد إطار تشـريعي مناسـب   
ملكتب أمني املظامل. وأفاد بأن حالة حقوق اإلنسـان يف هـاييت   

 تزال تشكل مصدرا للقلق، وأنه من الضـروري بـذل املزيـد    ال
يتعلـق   مـا  من اجلهود لتعزيز مؤسسـات حقـوق اإلنسـان. ويف   

ــات        ــا اجلماع ــت فيه ــن حــاالت أعرب ــاد ع ــة، أف ــة األمني باحلال
املســلحة عــن إحباطهــا بســبب مــا اعتــرب تقاعســاً مــن جانــب    

__________ 

)١١١(  S/2006/1003١٧٠٢ ، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٦.( 
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احلكومة علـى تلبيـة طلباـا إصـدار العفـو مقابـل املشـاركة يف        
كـد  أنـا  أصدر بياهاييت برنامج نزع السالح، وأفاد بأن رئيس 

فيه أنه لن يتردد يف استخدام القوة لتحييد اجلماعات املسـلحة  
اليت رفضت نزع السالح طوعا. وأشـار إىل أن اسـتمرار نشـر    
البعثــة مــا زال ضــرورياً وأن أيــة ختفيضــات يف الوجــود األمــين  
الدويل من حجم قوته احلايل ينبغي أن يرتبط بزيادات مناسـبة  

ى االضـــطالع باملهـــام ذات يف قـــدرة املؤسســـات اهلايتيـــة علـــ
ــة. و     ــة األمني ــيريات يف البيئ ــاة أي تغ ــع مراع ــر الصــلة م أن ذك

ــاء       ــدة يف إنشـ ــة اجلديـ ــدعم للحكومـ ــدم الـ ــت تقـ ــة كانـ البعثـ
احلوكمـة وسـيادة   تعـىن ب مؤسسات حكوميـة قويـة ومسـتدامة    

القانون وتعزز أيضا التنمية وتقدم الـدعم للمسـاعدة اإلنسـانية    
ــق األ   ــع عمــل فري ــم املتحــدة القطــري. وأوصــى   بالتنســيق م م

ــدة   ــة مل ــد البعث ــوام     ١٢بتمدي شــهرا أخــرى باحلــد األقصــى لق
  القوات والشرطة املأذون به حاليا.  

ــل وشــيلي       ودعــي كــل مــن ممثلــي األرجنــتني والربازي
ــان قــد وكنــدا وهــاييت للمشــاركة يف مناقشــة البنــد. و   أدىل ببي

  الصني وبنما.  كل من ممثل 

انتبـاه الـس إىل مشـروع     ا)سـلوفاكي الرئيس (ووجه   
ــ ؛)١١٢(قـــرار للتصـــويت واعتمـــد باإلمجـــاع  بعـــد ذلـــك رحطُـ

ــرار   ــفه القـ ــذي  )،٢٠٠٧( ١٧٤٣بوصـ ــه  الـ ــرر بـ ــس، قـ الـ
متصرفا مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، مجلـة  

  ما يلي:   منها أمور

ــق االســتقرار يف        ــم املتحــدة لتحقي ــة األم ــة بعث ــد والي ــرر متدي ق
ــهــــاييت،  ــرار ا هــــي مبينــــةكمــ  ١٦٠٨ ) و٢٠٠٤( ١٥٤٢ اتيف القــ

ــر شــباط/ ١٥، حــىت )٢٠٠٦( ١٧٠٢ و )٢٠٠٥( ــع ٢٠٠٧ فرباي ، م
  اعتزام جتديدها لفترات أخرى؛  

__________ 

)١١٢(  S/2007/882. 

طلب إىل البعثة أن تواصل عملياا املتسارعة دعمـا للشـرطة   و  
الوطنية اهلايتية يف تصـديها للعصـابات املسـلحة، بالقـدر الـذي تسـتدعيه       

بـرانس، وشـجع    -أو  -إحالل األمـن، وال سـيما يف بـور    عملية إعادة 
البعثــة وحكومــة هــاييت علــى التنســيق فيمــا بينــهما الختــاذ تــدابري رادعــة   

  بغرض ختفيض مستوى العنف؛  

وطلــــب إىل البعثــــة مواصــــلة اتبــــاع اســــتراتيجية اســــتباقية        
لالتصــاالت والعالقــات العامــة مــن أجــل حتســني فهــم اجلمــاهري لواليــة   

  ورها يف هاييت.  البعثة ود

بتحســن بعــد التصــويت فرحــب ممثــل الصــني  وتكلــم  
احلالة األمنية يف هاييت، وأكد أنه ينبغي استكمال واليـة البعثـة   
ــة        ــها لتلبي ــف تركيبت ــا وتكيي ــب أولويا ــادة ترتي ــن أجــل إع م
ــة،     ــن الفعاليـ ــد مـ ــاييت مبزيـ ــعب اهلـ ــة للشـ ــات الراهنـ االحتياجـ

إىل بناء السـالم. وأشـار   سيما يف االنتقال من حفظ السالم  ال
إىل أن الصــني اقترحــت إدخــال تعــديالت علــى القــرار الــذي   
يقضي، يف مجلـة أمـور، بتمديـد الواليـة ملـدة سـتة أشـهر فقـط         
ــات حفــظ الســالم.     متشــيا مــع املمارســة العامــة املتعلقــة بعملي

أنـه كـان قـد طلـب أيضـا أن يعـد        مبـا قال إن حكومـة بلـده،   و
، يف  عـن احلالـة املـتغرية، قـد وافقـت     األمني العام تقييماً شامالً

علــى متديــد الواليــة لفتــرة   إطــار ترتيــب خمصــص هلــذه احلالــة، 
إىل مــا بعــد فتــرة الســتة أشــهر األصــلية. ورأى   زمنيــة معقولــة

ــه   ــرب أيضــا أن ــا تعت ــات العســكرية ضــد العصــابات     بينم العملي
املسلحة ضرورية لألجل القصري، فـإن بعـض فقـرات مشـروع     

يف التأكيــد علــى الوســائل العســكرية، دون إيــالء  القــرار تبــالغ
اهتمام كاف ألولويات هامة مثـل املصـاحلة السياسـية وحتقيـق     

الوقــــت التنفيــــذ يف االنتعــــاش االقتصــــادي. ورأى أيضــــا أن 
ــب  ــوارد يف  لاملناسـ ــم الـ ــرة لحكـ ــن  ٣الفقـ ــرار مـ  ١٦٠٨القـ

طلـــب إىل األمـــني العـــام وضـــع اســـتراتيجية ت يت)، الـــ٢٠٠٥(
ــدرجيي ــد    خفــــض تــ ــا بعــ ــرة مــ ــة يف فتــ ــوات البعثــ ــوام قــ لقــ

من شأا أن تعـزز فعاليـة املـوارد احملـدودة لألمـم       ،االنتخابات
املتحدة. وأعرب عن أسفه ألن بعض التعديالت اليت اقترحهـا  
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يف أن يعـاجل الـس بعـد     ، وعن أملهالوفد الصيين مل ينظر فيها
ذلـك أوجـه القصـور هـذه بصــورة كاملـة عنـدما يعيـد الــس        

  .  )١١٣(النظر يف املسألة

وأعـرب ممثـل بنمـا عـن أسـفه ألن التمديـد املنصـوص          
لثمانيـــة أشـــهر  هـــو متديـــد) ٢٠٠٧( ١٧٤٣عليـــه يف القـــرار 

شــهرا إلعــداد  ١٢يف أن ختصــص فتــرة  هأملــعــن فحســب، و
تقيــيم شــامل للتنميــة يف هــاييت. ورأى أن دعــم األمــم املتحــدة 

حسب، إمنـا ملـدد   شهرا ف ١٢يستمر، ليس ملدة جيب أن هلاييت 
عديدة أخرى. وأعرب عن األمـل يف أن حتـرز حكومـة هـاييت     

ن الــس مــن تغــيري شــكل البعثــة  هــذه املــرة تقــدماً كافيــاً ميكِّــ
متشيا مع ذلك التقدم، وأن تتدخل يف ايـة املطـاف جلنـة بنـاء     
السالم ملساعدة هاييت يف تنميتـها، ليـتمكن الـس عندئـذ مـن      

    .)١١٤(إجناز مهمته هناك
  

ــرار  ــس  ) ٢٠٠٧( ١٧٨٠القــ ــذه جملــ ــذي اختــ ــن  الــ األمــ

ــته  يف ــودة يف  ٥٧٥٨جلســـــ ــرين األول/ ١٥املعقـــــ  تشـــــ

  ٢٠٠٧  أكتوبر
  

املعقـــــــودة يف  ٥٧٥٨يف جلســـــــته أدرج الـــــــس،   
يف جــدول أعمالــه تقريــر   ،٢٠٠٧األول/أكتــوبر  تشــرين ١٥

عن بعثة األمـم   ٢٠٠٧آب/أغسطس  ٢٢األمني العام املؤرخ 
وقـدم األمـني العـام     .)١١٥(سـتقرار يف هـاييت  املتحدة لتحقيـق اال 

تقريره، معلومات عن الزيارة اليت قـام ـا إىل هـاييت لتقيـيم      يف
عملية حتقيق االستقرار والتأكيد من جديـد علـى التـزام األمـم     
املتحدة اييت، وأشار إىل التقدم احملرز وتصـميم الشـعب علـى    

مـة املتعـددة   أن احلكو وذكـر معاجلة األسباب اجلذريـة للـرتاع.   
__________ 

)١١٣(  S/PV.5631٤إىل  ٢ ت، الصفحا. 

 .٤ ةاملرجع نفسه، الصفح  )١١٤(

)١١٥(  S/2007/503 ١٧٤٣، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٧.( 

 ٢٠٠٦ مــايو األحــزاب الــيت أنشــأها الــرئيس اجلديــد يف أيــار/ 
واســع. ورحــب بأوجــه العــام الدعم الــزالــت تســتفيد مــن  مــا

التحســن الـــيت حتققــت مـــؤخرا يف جمــال األمـــن ولكنــه أكـــد     
بعثـة قـد أعـدت تقييمـاً     الضرورة تعزيـز املكاسـب. وأفـاد بـأن     

هـي:   ،جـه هـاييت  للتهديـد حـدد ثالثـة خمـاطر أمنيـة توا     مفصالً 
احتمــال حــدوث اضــطرابات مدنيــة؛ واحتمــال جتــدد العنــف   
املســــلح؛ واالجتــــار غــــري املشــــروع باملخــــدرات واألســــلحة  
والتهريب. وأفاد أيضا بأن فرقة عمل دولية، تضم بعثـة األمـم   
ــم املتحــدة       ــق األم ــتقرار يف هــاييت وفري ــق االس املتحــدة لتحقي

د أنشـــئت القطـــري، وشـــركاء رئيســـيني وجهـــات ماحنـــة، قـــ 
كــانون الثاين/ينــاير للمســاعدة علــى حتســني احلالــة الكئيبــة    يف
 ذلـك  برانس. واهلـدف مـن   - أو - األحياء الفقرية يف بور يف

هو حتديد اسـتراتيجية واسـعة النطـاق وكـذلك أنشـطة قصـرية       
مــــا يتعلــــق باحلالــــة  ومتوســــطة األجــــل هلــــذه املنــــاطق. ويف

فعليــاً قــد أحــرز يف  أن تقــدماً  ذكــراالجتماعيــة واالقتصــادية، 
أن تتوقع منواً حقيقيـاً   اييتهل ه ميكنحتقيق استقرار االقتصاد وأن

إذا واصلت طريقها احلايل واسـتمرت   يف ناجتها احمللي اإلمجايل
يف إدخال حتسينات يف جمال األمن. ورحب األمني العام أيضـا  
بالتقــدم احملــرز حنــو اإلصــالح القضــائي، ويف احتــرام ســيادة       

وتعزيــز املؤسســات واحلوكمــة. ورأى مــع ذلــك أن  القــانون، 
ــاييت     ــجون هـ ــان يف سـ ــوق اإلنسـ ــة حقـ ــين وحالـ ــع األمـ الوضـ

زالت غري مقبولة. وأكد من جديد الـدور األساسـي الـذي     ما
ــذه اــاالت إضــافة       ــة يف ه ــة يف مســاعدة احلكوم ــه البعث تؤدي

ــر الســريع     إىل ــوفري مشــاريع األث حقــوق اإلنســان. ورأى أن ت
ــا ــا، و زال حيــدث  م ــيرياً جوهري ــة.   يتغ ــام للبعث ــدعم الع ــزز ال ع

 شــهرا أخــرى، مــع   ١٢د واليــة البعثــة ملــدة  وأوصــى بــأن متــد
إدخال تعديالت على تكوينها لتعكس الظـروف املـتغرية علـى    
أرض الواقع ودف إحداث حتول تدرجيي حنو االعتماد علـى  

أشـار أيضـاً إىل أن   اهلياكل اهلايتيـة للحفـاظ علـى االسـتقرار. و    
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 تقتـرن  خالل فترة الوالية املقبلة، خطـة موحـدة  البعثة ستضع، 

  عايري أساسية واضحة لقياس التقدم احملرز.  مب

ودعــــي كــــل مــــن ممثلــــي األرجنــــتني، وإســــبانيا،        
وإكــوادور، وأوروغــواي، والربازيـــل، وشــيلي، وغواتيمـــاال،    

الـرئيس (غانـا)    وجـه وكندا، وهاييت للمشاركة يف املناقشـة. و 
كـل مـن   اه الـس إىل مشـروع قـرار مقـدم مـن      بعد ذلك انتبـ 

ــتني ــبانيا ،األرجنـ ــوادور ،وإسـ ــواي ،وإكـ ــا ،وأوروغـ  ،وإيطاليـ
ــل  ،وغواتيمــاال ،وشــيلي ،وبنمــا ،وبــريو ،وبلجيكــا ،والربازي

طُـرح مشـروع   وقد  ؛)١١٦(والواليات املتحدة ،وكندا ،وفرنسا
دون مناقشـة  بـ لتصـويت واعتمـد باإلمجـاع و   ل القرار بعد ذلك

ــفه  ــرار البوصـ ــرر  ٢٠٠٧( ١٧٨٠قـ ــذي قـ ــ)، الـ ــسبـ  ،ه الـ
متصرفا مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، مجلـة  

  ما يلي:   منها أمور

ــىت         ــودان حـ ــدة يف السـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة بعثـ ــد واليـ ــرر متديـ قـ
  ، مع نِـيـة جتديدها لفترات أخرى؛  ٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر   ٣١

أن تظـل   قـرر وار هـذه البعثـة.   وأيد توصية األمني العام باستمر  
فــردا مـن مجيــع   ٧ ٠٦٠البعثـة تتـألف مــن عنصـر عســكري يبلـغ قوامـه      
  فردا؛   ٢ ٠٩١الرتب ومن عنصر للشرطة يبلغ جمموع أفراده 

عــرب عــن دعمــه الكامــل للممثــل اخلــاص لألمــني العــام يف  وأ  
  كوت ديفوار؛  

ة أعــاد تأكيــد دعوتــه إىل البعثــة ألن تــدعم العمليــة الدســتوري و  
  والسياسية اجلارية يف هاييت؛

ــة   و   طلــب إىل البعثــة أن تواصــل تقــدمي دعمهــا للشــرطة الوطني
  اهلايتية، حسبما يلزم لكفالة األمن يف هاييت؛

__________ 

)١١٦(  S/2007/601. 

ــة أن و   ــتمرطلـــب إىل البعثـ ــا لواليتـــها، تسـ ــاعدة م يف، وفقـ سـ
  حكومة هاييت على إصالح الشرطة الوطنية اهلايتية وإعادة تشكيلها؛

ة أن توفر اخلربات الفنية الالزمة لدعم اجلهـود  وطلب إىل البعث  
  اليت تبذهلا احلكومة التباع ج شامل يف إدارة احلدود؛

طلـــب إىل فريـــق األمـــم املتحـــدة القطـــري تعزيـــز العمليـــات و  
األمنية اليت تقوم ـا حكومـة هـاييت بـدعم مـن البعثـة بأنشـطة ترمـي إىل         

ب جبميــع اهــأو حتســني ظــروف معيشــة الســكان املعنــيني بشــكل فعلــي  
اجلهــات الفاعلــة املعنيــة يف اــالني اإلنســاين واإلمنــائي القيــام بــذلك،        

  وطلب إىل البعثة مواصلة تنفيذ املشاريع السريعة األثر؛  

  أدان أي اعتداء على موظفي البعثة؛و  

طلب إىل البعثة مواصلة النهج الـذي تتبعـه للحـد مـن العنـف      و  
احمللية؛ اداخل جمتمعا  

  جديد والية البعثة يف جمال حقوق اإلنسان؛ أكد منو  

أدان بشـــدة االنتـــهاكات اجلســـيمة املرتكبـــة ضـــد األطفـــال  و  
املتضررين مـن العنـف املسـلح، وكـذلك عمليـات االغتصـاب وأشـكال        
ــات،       ــيت تســتهدف البن ــداء اجلنســي األخــرى الواســعة االنتشــار ال االعت

  ة وحقوق الطفل؛وطلب إىل البعثة أن تواصل تعزيز ومحاية حقوق املرأ

ــا،     و   ــدويل أن يقوم ــع ال ــم املتحــدة واتم ــة األم أهــاب مبنظوم
بالتعاون مـع السـلطات اهلايتيـة، باسـتحداث ودعـم نظـام جمـدد لتنسـيق         

  تقدمي املعونة؛

طلب إىل األمني العام مواصـلة اختـاذ التـدابري الالزمـة لكفالـة      و  
املتحـدة املتمثلـة    امتثال مجيع أفراد البعثة على حنـو كامـل لسياسـة األمـم    

ــهاك اجلنســيني وإبقــاء       ــا إزاء االســتغالل واالنت ــدم التســامح إطالق يف ع
الس على علم بذلك، وحث البلدان املسـامهة بقـوات علـى أن تكفـل     
التحقيــق يف األعمــال الــيت ألفرادهــا ضــلع فيهــا ومعاقبــة مرتكبيهــا علــى  

  النحو املناسب؛

إىل الـس تقريـرا عـن    إىل األمـني العـام أن يقـدم    أيضاً طلب و  
تنفيذ والية البعثة كل ستة أشهر، وذلك قبـل تـاريخ انتـهاء واليـة البعثـة      

  .يوما على األقل ٤٥بـ 
    




