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  األمريكتان
  املسألة املتعلقة اييت - ١٨

  عرض عام  

جملس األمن مثـاين  ، عقد ٢٠٠٩-٢٠٠٨خالل الفترة   
جلســـات بشـــأن املســـألة املتعلقـــة ـــاييت، مـــن بينـــها جلســـتان 

واختــذ قــرارين،   ،)٢٩٥(خاصــتان مــع البلــدان املســامهة بقــوات    
واعتمد بيانا رئاسيا واحدا. ويف هذه اجللسات، اسـتمع الـس   

ثـل اخلـاص لألمـني    إىل إحاطات إعالميـة نصـف سـنوية مـن املم    
العــام هلــاييت ورئــيس بعثــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف  
هــاييت، وإىل إحاطــة قــدمها مبعــوث األمــم املتحــدة اخلــاص إىل  

ــو    . ٢٠٠٩هــاييت، املعــني حــديثا، الــذي زار البلــد يف متوز/يولي
ــات        ــن االنتخاب ــة، فضــال ع ــل البعث ــس أيضــا يف عم ــر ال ونظ

لــــس الشــــيوخ والتمويــــل الــــدويل  اجلزئيــــة لثلــــث أعضــــاء جم
والتحـديات، وخاصـة املشـاكل االجتماعيـة واالقتصـادية املاثلــة      
ــيت ضــربتها سلســلة مــن األعاصــري مــن منتصــف      أمــام هــاييت ال

  .٢٠٠٨آب/أغسطس إىل أوائل أيلول/سبتمرب 
وقــام الــس، متصــرفا مبوجــب الفصــل الســابع مــن         

يثاق، بتمديد والية بعثة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف     امل
هاييت مرتني ملـدة عـام واحـد، وأجـرى تعـديالت علـى تشـكيل        

لتلبية االحتياجـات علـى أرض الواقـع     ٢٠٠٩البعثة يف عام قوة 
  .)٢٩٦(بشكل أفضل

__________ 

، ٢٠٠٨تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٨املعقـــودة يف  ٥٩٨٩اجللســـة   )٢٩٥(
  .٢٠٠٩أيلول/سبتمرب  ٤املعقودة يف  ٦١٨٥واجللسة 

). للحصول علـى  ٢٠٠٩( ١٨٩٢) و ٢٠٠٨( ١٨٤٠القراران   )٢٩٦(
اجلزء العاشر، القسم األول، فيما يتعلق  مزيد من املعلومات انظر

  ر يف هاييت.بوالية بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرا

ــا بعثـــة إىل هـــاييت     يف الفتـــرة مـــن وأوفـــد الـــس أيضـ
  .)٢٩٧(٢٠٠٩ارس آذار/م ١٤إىل  ١١

: ٢٠٠٨تشـرين األول/ أكتـوبر    ٨نيسان/أبريل و  ٨  
  االستقرار يف هاييت  التقدم احملرز يف حتقيق  

، اسـتمع الـس إىل إحاطـة    ٢٠٠٨نيسان/أبريل  ٨يف   
ــر     ــة مــن املمثــل اخلــاص لألمــني العــام الــذي عــرض تقري إعالمي

تقرار يف وتنـاول التقـدم احملـرز يف حتقيـق االسـ      )٢٩٨(األمني العـام 
هاييت وكذلك التحديات املتبقية. ويف حني أعرب عن االرتياح 
ــة وعلــى       ــاالت السياســية واألمني ــدم كــبري يف ا ــق تق إزاء حتق
صعيد بناء املؤسسـات، وإزاء املؤشـرات األوليـة لتحسـن احلالـة      
االجتماعية االقتصادية، حذر من أن التقدم ال يزال هشا للغايـة  

ــردي بســرعة.   ــابال للت ــق السياســي يتســم   وق وأضــاف أن التواف
باهلشاشة، وأن املظاهرات املناهضـة للحكومـة شـهدت تزايـدا،     
مما تطلب إخالء مكاتب بعثة األمم املتحدة يف يل كاي. ولفت 
املمثل اخلاص االنتباه إىل الزيادة يف تكلفة املعيشة، وذكر أنه يف 

اشـرة  حني أن املشاكل االجتماعية االقتصادية ال تقع بصورة مب
ــة إىل البعثــــة، فمــــن الواضــــح أن    ضــــمن املســــؤوليات املوكلــ

  .)٢٩٩(االستقرار والتنمية أمران مرتبطان ارتباطا ال ينفصم
ــوبر  ٨يف و   ، اســتمع الــس ٢٠٠٨تشــرين األول/أكت

ــل اخلــاص. وعــرض      ــة مــن املمث مــرة أخــرى إىل إحاطــة إعالمي
ــة      ــدم نقاطــا مرجعي ــر األمــني العــام الــذي ق املمثــل اخلــاص تقري

__________ 

، ٤٠للحصول على مزيد من املعلومات انظر هذا اجلزء، القسـم    )٢٩٧(
  فيما يتعلق ببعثات جملس األمن.

)٢٩٨(  S/2008/202.  
)٢٩٩(  S/PV.5862 ٧-٢، الصفحات.  
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ومؤشرات يف مخسة جمـاالت جيـب إحـراز التقـدم فيهـا لتوطيـد       
االســتقرار وهــي: احلالــة السياســية والدســتورية؛ وبســط ســلطة  
ــن؛     ــاع األمـ ــز قطـ ــدود؛ وتعزيـ ــا يف ذلـــك إدارة احلـ ــة، مبـ الدولـ
والنــهوض بالعدالــة واإلصــالحيات؛ وحتقيــق التنميــة االقتصــادية 

ــة األعاصـــري و .)٣٠٠(واالجتماعيـــة ــه يف جمموعـ  الـــيت أضـــاف أنـ
ــول/     ــع أيل  ضــربت هــاييت مــن منتصــف آب/أغســطس إىل مطل

مــواطن هــاييت منــازهلم أو  ٨٠٠ ٠٠٠ســبتمرب، فقــد أكثــر مــن 
تضرروا بصورة مباشرة. وأفاد بأن بعثة األمـم املتحـدة لتحقيـق    
االستقرار يف هاييت منحت أولوية لدعم االستجابة للكارثة اليت 

ســلطات الوطنيــة وقعــت خــالل الشــهر املاضــي بالتعــاون مــع ال 
وفريق األمم املتحدة القطري . وأشار إىل أنه بالرغم من وجود 
عمليـــة مســـتمرة بصـــورة سلســـة نســـبيا للوفـــاء باالحتياجـــات  
ــاء      ــح للوفـ ــامج واضـ ــع برنـ ــتعني وضـ ــه يـ ــذاك، فإنـ ــة آنـ العاجلـ
ــة األجــل إلعــادة اإلعمــار. وســلط أيضــا     باالحتياجــات الطويل

احلكومـة اجلديـدة بعـد     إقـرار تعـيني   املمثل اخلـاص الضـوء علـى   
  .)٣٠١(املواجهة السياسية بني الربملان واحلكومة

ــرئيس بشــأن   :٢٠٠٩نيســان/أبريل  ٦   ــان مــن ال بي
التحديات يف جمـال التنميـة االجتماعيـة واالقتصـادية     

  يف هاييت

، وبعد االستماع إىل إحاطة ٢٠٠٩نيسان/أبريل  ٦يف   
ــني        ــر األم ــذي عــرض تقري ــام ال ــني الع ــل اخلــاص لألم ــن املمث م

ناقش الـس التقـدم احملـرز والتحـديات فيمـا يتعلـق        ،)٣٠٢(العام
بتحقيـق االسـتقرار يف هـاييت. والحـظ املتحـدثون التقـدم الــذي       

د النقــاط املرجعيــة اخلمســة، مــا عــدا يف جمــال أحــرز علــى صــعي
التنمية االجتماعية االقتصـادية، وأبـدوا انزعـاجهم مـن التـدهور      
امللحوظ يف ظروف معيشة الغالبية العظمى من اهلايتيني. ولفت 

__________ 

)٣٠٠(  S/2008/586.  
)٣٠١(  S/PV.5990.  ٧-٢الصفحات.  
)٣٠٢(  S/2009/129.  

ــاه إىل الطبيعــة اهلشــة للمؤسســات     ــد مــن املتحــدثني االنتب العدي
د أن حذروا من ونظام األمن والضائقة االقتصادية السائدة. وبع

التضارب بني مستويات الفقر احلالية يف هاييت واالستقرار علـى  
املدى الطويل، أكد املتحدثون أن االستقرار الدائم يتوقف على 
ــن       ــد م ــن رأي العدي ــان م ــة االقتصــادية. وك ــة االجتماعي التنمي
املتحــدثني أن مــؤمتر املــاحنني الــدويل املقبــل، الــذي يستضــيفه       

، ٢٠٠٩نيسان/أبريل  ١٤دان األمريكية يف مصرف التنمية للبل
فرصة فريـدة لزيـادة التنسـيق وحتديـد سـبل االسـتفادة القصـوى        

  .)٣٠٣(من املوارد
فيـه الـس   أعـرب   )٣٠٤(وأدىل الرئيس ببيان بعـد ذلـك    

بالتقدم احملرز حىت اآلن يف اـاالت احلامسـة األمهيـة     ترحيبهعن 
لتوطيد االستقرار يف هاييت. وحث فيه الس مؤسسات هـاييت  
على أن تكثف جهودها لتلبية االحتياجـات األساسـية للسـكان    
اهلــايتيني، وأن تعمــل ســويا مــن أجــل تعزيــز احلــوار وســيادة        

ضا احلاجـة ألن تكـون   القانون واحلكم الرشيد. وأكد الس أي
االنتخابات القادمة لتجديد ثلث أعضاء جملـس الشـيوخ شـاملة    
وحــرة ونزيهــة، ودعــا مجيــع الفــاعلني السياســيني يف هــاييت إىل   

 كفالة إجراء االنتخابات يف جو يسوده السالم.

ــان مــن  ٢٠٠٩أيلول/ســبتمرب  ٩   ــان إعالميت : إحاطت
ــل اخلــاص لألمــ     ــاييت واملمث ــوث اخلــاص إىل ه ني املبع

  العام يف هاييت

، استمع الس إىل إحاطـة  ٢٠٠٩أيلول/سبتمرب  ٩يف   
إعالمية من مبعوث األمم املتحدة اخلاص إىل هاييت ومن املمثـل  
ــني       ــر األمـ ــرض تقريـ ــذي عـ ــاييت، الـ ــام هلـ ــني العـ ــاص لألمـ اخلـ

وأشـار املبعــوث اخلـاص إىل أنـه رغــم الـدمار الــذي      .)٣٠٥(العـام 
ورغم االفتقار  ٢٠٠٨تسببت فيه األعاصري والعواصف يف عام 

__________ 

)٣٠٣(  S/PV.6101   وresumption 1.  
)٣٠٤(  S/PRST/2009/4.  
)٣٠٥(  S/2009/439.  
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ــحية    ــة الصـ ــور يف الرعايـ ــه القصـ ــية وأوجـ ــل األساسـ إىل اهلياكـ
والتعليم وميـادين أخـرى، فإنـه مقتنـع بـأن هـاييت أمامهـا فرصـة         
هائلة للنجاة من أغالل ماضيها، ولكنه أكد أن ذلك لن يكون 
ممكنا بدون مساعدة جملس األمن واألمم املتحدة. وحـث مجيـع   

ــوا التزامــات ب  ــذين قطع ــاحنني    ال ــل خــالل مــؤمتر امل ــدمي التموي تق
علــى الوفــاء ــا يف أقــرب   الــدويل الــذي عقــد يف نيســان/أبريل 

مليـون دوالر يف   ٧٠٠وقت ممكـن، حيـث أنـه مت التعهـد مببلـغ      
ذلــك احلــدث، ولكــن مل يســدد منــه حــىت اآلن ســوى مبلــغ         

وأوجــــز املمثــــل اخلــــاص التطــــورات  .)٣٠٦(مليـــون دوالر  ٢١
قاط املرجعية اخلمسة، وأبـرز اـاالت   الرئيسية على مستوى الن

اليت يلـزم بـذل املزيـد مـن اجلهـود فيهـا. واعتـرب بـذل مزيـد مـن           
اجلهود لوضع األسـس لتحقيـق تقـدم طويـل األجـل يقـوم علـى        
أساس إحياء نشـاط القطـاع اخلـاص أمـرا حيويـا، ورأى فرصـة       

على مدى العام املاضـي. وأعـرب أيضـا عـن      تربز معاملهاساحنة 
ه أن إشراك املبعوث اخلاص ميكن أن يساعد يف خلـق  رأي مفاد

  .)٣٠٧(الدينامية والتنسيق الالزمني لتحقيق النجاح
ــة        ــة بتهيئـ ــها ملتزمـ ــاييت أن حكومتـ ــة هـ ــدت ممثلـ وأكـ

الظـروف الالزمـة الجتـذاب االسـتثمار يف هـاييت، وأثنـت علـى        
بعثة األمم املتحـدة يف حتقيـق االسـتقرار يف    التقدم الذي أحرزته 

ــع       ــن اتم ــدعم م ــى اســتعداد، ب ــاييت عل ــد. وذكــرت أن ه البل
الدويل، للمضي قدما حنو حتقيق التنمية املستدامة. وأشارت إىل 
أن هـاييت تقــف عنـد منعطــف حاسـم وأنــه جيـب عليهــا تفــادي     
االنتكاس، ونبهت إىل أن التحديات املقبلـة تشـمل االنتخابـات    
املرتقبة ومشروع التعديل الدسـتوري. وأبـرزت رئيسـة الـوزراء     
ــزام باالســتثمارات، وحتســني اهلياكــل األساســية،     ضــرورة االلت
وضمان توفري فرص العمل، واخلروج من احللقة املفرغة للفساد 

__________ 

)٣٠٦(  S/PV.6186 ٨-٣، الصفحات.  
  .١١-٨املرجع نفسه، الصفحات   )٣٠٧(

واإلفالت مـن العقـاب، وإثـارة اهتمـام الفـاعلني احمللـيني وإهلـام        
  .)٣٠٨(للشعبالشباب، وحتسني األحوال املعيشية 

ورحب املتحدثون بوجه عام بتعـيني املبعـوث اخلـاص،      
وأعربوا عن األمـل يف أن متكـن زيـادة االهتمـام الـدويل، مبـا يف       
ــاء الــديون        ــود حــديثا وإلغ ــدويل للمــاحنني املعق ــك املــؤمتر ال ذل
والزيارات الرفيعـة املسـتوى إىل هـاييت، مـن إحـداث انفـراج يف       

ــو الســال      ــق حن ــاييت علــى الطري ــتقرار والتنميــة  وضــع ه م واالس
املستدامة. ونظرا ألن احلالة يف هاييت ال تزال هشـة علـى الـرغم    
ــن املتحــدثني ضــرورة        ــدد م ــأى ع ــد ارت ــدم احملــرز، فق ــن التق م
استمرار املساعدة الدولية، مع اعتقاد الـبعض أن التركيـز ينبغـي    
أن ينصب على التنمية االجتماعيـة االقتصـادية، ودعـوة آخـرين     

التركيز على بناء املؤسسات واإلصالح القضـائي مـن    إىل زيادة
أجل مكافحة الفساد واالجتار غري املشروع بالبشر واملخـدرات  
واألســلحة بشــكل أفضــل. وعمومــا، أعــرب املتكلمــون عــن       
دعمهم لتمديد والية البعثة وإعادة التشكيل املقترح لبعثة األمم 

ر العسـكري  املتحدة لتحقيـق االسـتقرار يف هـاييت لتقليـل العنصـ     
وزيادة عنصر الشرطة، على حنو مـا أوصـى بـه األمـني العـام يف      

  .)٣٠٩(تقريره
: جتديـــد واليـــة ٢٠٠٩تشـــرين األول/أكتـــوبر  ١٣  

  بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت

 ، اختـــذ جملـــس٢٠٠٩تشـــرين األول/أكتـــوبر  ١٣يف   
)، الـــذي قـــرر فيـــه، يف مجلـــة  ٢٠٠٩( ١٨٩٢األمـــن القـــرار 

أمـور، متديــد واليـة بعثــة األمـم املتحــدة لتحقيـق االســتقرار يف     
، وأيــد توصــية ٢٠١٠تشــرين األول/أكتــوبر  ١٥هــاييت حــىت 

األمني العام باإلبقاء على املستويات احلاليـة لقـوة البعثـة بوجـه     
تـــيح تلبيـــة عـــام، مـــع إجـــراء تعـــديل يف تشـــكيل القـــوة مبـــا ي 

االحتياجات الراهنة يف امليدان على حنـو أفضـل. ودعـا الـس     
__________ 

  .١٤-١١املرجع نفسه، الصفحات   )٣٠٨(
)٣٠٩(  S/2009/439.  
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الدول األعضاء إىل تعزيز عملها مع حكومـة هـاييت، بالتنسـيق    
ــدود     ــرب احلـ ــروع عـ ــري املشـ ــار غـ ــدي لالجتـ ــة، للتصـ ــع البعثـ مـ
ــدرات     ــار باملخــ ــال، واالجتــ ــيما األطفــ ــخاص، وال ســ باألشــ

ــري القانو    ــطة غـ ــن األنشـ ــك مـ ــري ذلـ ــلحة وغـ ــة، وإىل واألسـ نيـ
ــذه       ــة يف ه ــة اهلايتي ــدرات الشــرطة الوطني ــز ق املســامهة يف تعزي
اــاالت. وأهــاب الــس أيضــا بالبعثــة وفريــق األمــم املتحــدة  

القطــري زيــادة تعزيــز التنســيق فيمــا بينــهما، واختــاذ خطــوات  
ــة      ــة االجتماعيـ ــال التنميـ ــدم يف جمـ ــراز التقـ ــاعدة يف إحـ للمسـ

يد اليت وضعها األمني العـام  االقتصادية الذي أقرت خطة التوط
بأمهيتــه األساســية يف حتقيــق االســتقرار يف هــاييت، ويف معاجلــة   

  املشاكل اإلمنائية امللحة.

    
    اجللسات: املسألة املتعلقة اييت

 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى فرعيالبند ال اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٦٢    
نيســـــــــــــــان/أبريل  ٨

٢٠٠٨ 

ام عــن تقريــر األمــني العــ 
ــدة   ــم املتحـــ بعثـــــة األمـــ
لتحقيــــق االســــتقرار يف  

  )S/2008/202هاييت (

  ٣٧املادة  
  هاييت
  ٣٩املادة 

ــني    ــاص لألمـ ــل اخلـ املمثـ
هلاييت ورئـيس بعثـة    العام

األمـــم املتحـــدة لتحقيـــق 
  االستقرار يف هاييت

ــاص  ــل اخلـــ املمثـــ
لألمني العام هلاييت 
ــة   ــيس بعثــــ ورئــــ
ــدة  ــم املتحـــ األمـــ
لتحقيق االستقرار 

 يف هاييت

 

٥٩٩٠  
ــرين األول/  ٨ تشـــــــــ

 ٢٠٠٨ر أكتوب

 تقريـر األمـني العـام عـن    

ــدة   ــم املتحـــ بعثـــــة األمـــ
لتحقيــــق االســــتقرار يف  

  (S/2008/586)هاييت 

  ٣٧املادة   
  هاييت
  ٣٩املادة 

ــني    ــاص لألمـ ــل اخلـ املمثـ
  العام هلاييت

ــاص  ــل اخلـــ املمثـــ
  لألمني العام هلاييت

 

٥٩٩٣    
تشـــــــرين األول/   ١٤

 ٢٠٠٨أكتوبر 

تقريــر األمــني العــام عــن  
ــدة   ــم املتحـــ بعثـــــة األمـــ
لتحقيــــق االســــتقرار يف  

  )S/2008/586هاييت (

مشروع قرار مقدم من 
مــن الــدول  دولــة ١٨

أ) (األعضـــــــــــــــــــــــــاء

(S/2008/642) 

  ٣٧املادة 
دولــــة مــــن الــــدول  ١٢

 (ب)األعضاء

) ٢٠٠٨( ١٨٤٠القـــــــــرار  
 ال أحد -ال أحد -١٥

٦١٠١  
نيســـــــــــــــان/أبريل  ٦

٢٠٠٩ 

تقريــر األمــني العــام عــن  
ــدة   ــم املتحـــ بعثـــــة األمـــ
لتحقيــــق االســــتقرار يف  

 (S/2009/129)هاييت 

تقريـــــر بعثـــــة جملـــــس 
ــن ــاييت األمــــــ  إىل هــــــ

(S/2009/175) 

  ٣٧املادة 
دولــــة مــــن الــــدول  ١٤

)ج(األعضاء
 

  ٣٩املادة 
ــني    ــاص لألمـ ــل اخلـ املمثـ

مدعوين  ٧العام هلاييت، و
)د(آخرين

 

ــاء   ــع أعضــــ مجيــــ
ــع  الــــس، ومجيــ

 املدعوين
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى فرعيالبند ال اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦١٨٦  
ــبتمرب  ٩ أيلول/ســـــــــــ

٢٠٠٩ 

تقريــر األمــني العــام عــن  
ــم  ــدة بعثـــــة األمـــ املتحـــ

لتحقيــــق االســــتقرار يف  
 )S/2009/439( هاييت

  ٣٧املادة  
دولــــة مــــن الــــدول  ١٧

  )ـه(األعضاء

  ٣٩املادة 
ــاييت،   املبعــوث اخلــاص هل
واملمثــل اخلــاص لألمــني   

 العام هلاييت

ــاء   ــع أعضــــ مجيــــ
ــع  الــــس، ومجيــ

 املدعوين

 

٦٢٠٠  
تشـــــــرين األول/   ١٣

 ٢٠٠٩أكتوبر 

تقريــر األمــني العــام عــن  
ــدة   ــم املتحـــ بعثـــــة األمـــ
لتحقيــــق االســــتقرار يف  

 (S/2009/439)هاييت 

مشروع قرار مقدم من 
دولـــة مـــن الـــدول  ٢١

(و) األعضــــــــــــــــــــــــاء

(S/2009/530) 

  ٣٧املادة 
دول مـــــن الـــــدول   ١٠

زاألعضاء 
 

) ٢٠٠٩( ١٨٩٢ القـــــــــرار هاييت
 أحد ال -ال أحد -١٥

  
 ،وفرنسـا  ،وغواتيمـاال  ،وشـيلي  ،وبـريو  ،وبنمـا  ،وبلجيكـا  ،والربازيل ،وباراغواي ،وإيطاليا ،وأوروغواي ،وإكوادور وإسبانيا، ،األرجنتني  (أ)  

  .املتحدة والواليات ،واملكسيك ،وكوستاريكا ،وكندا ،وكرواتيا
  .وهاييت ،واملكسيك ،وكندا ،وغواتيماال ،وشيلي ،وبريو ،ازيلوالرب ،وباراغواي ،وايوأوروغ ،وإكوادور ،وإسبانيا ،األرجنتني  (ب)  
 وفرتويـال  ،وشـيلي  ،الدومينيكيـة  واجلمهوريـة  ،التشـيكية  واجلمهوريـة  ،وجامايكـا  ،وبـريو  ،والربازيـل  ،وأوروغـواي  ،وإكوادور ،األرجنتني  (ج)  

  .وهاييت ،وكولومبيا ،وكوبا ،وكندا ، )البوليفارية - مجهورية(
لس االقتصـادي واالجتمـاعي، واألمـني العـام املسـاعد ملنظمـة الـدول األمريكيـة، ومـدير مكتـب أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر               رئيس ا  (د)  

بحر الكـارييب  الكارييب لربنامج األغذية العاملي، واملديرة القطرية ملنطقة البحر الكارييب يف البنك الدويل، واملدير العام إلدارة بلدان منطقة ال
رف التنمية للبلدان األمريكية، ونائب املدير اإلقليمـي للمكتـب اإلقليمـي ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب لربنـامج األمـم           يف مص

  .املتحدة اإلمنائي، ورئيس بعثة صندوق النقد الدويل املوفدة إىل هاييت
 ،وغواتيمـاال  ،وشـيلي  ،والسـويد  ،الدومينيكيـة  واجلمهوريـة  ،جامايكـا و ،وبـريو  ،والربازيـل  ،وأوروغـواي  ،وإكوادور ،وإسبانيا ،األرجنتني  )ـ(ه  

  ).الوزراء رئيسة( وهاييت ،والنرويج ،وكولومبيا ،وكوبا ،وكندا ،)البوليفارية - مجهورية( وفرتويال
 ،نــام وفييــت ،وفرنســا ،الوغواتيمــا ،وشــيلي ،وتركيــا ،وبــريو ،ســوفا وبوركينــا ،والربازيــل ،وأوغنــدا ،وأوروغــواي ،وإســبانيا ،األرجنــتني  (و)  

 والواليــات ،والنمسـا  ،الشـمالية  وأيرلنــدا العظمـى  لربيطانيـا  املتحــدة واململكـة  ،واملكسـيك  ،وكولومبيــا ،وكوسـتاريكا  ،وكنـدا  ،وكرواتيـا 
  .واليابان املتحدة،

  .وهاييت ،وكولومبيا ،وكندا ،وغواتيماال ،وشيلي ،وبريو ،والربازيل ،وأوروغواي ،وإسبانيا ،األرجنتني  (ز)  
    




