
 ٤٨٩ النظر في المسائل المندرجة ضمن نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين – الفصل الثامن

 

 قة بهايتيالمسألة المتعلِّ  - ١٣

 ٨٤١): القرار ٣٢٣٨(اجللسة  ١٩٩٣حزيران/يونيه  ١٦املؤرخ  المقرر
)١٩٩٣( 

ـوجَّهــــة إىل رئــــيس جملــــس  ١٩٩٣حزيران/يونيــــه  ٧برســــالة ـؤرخــــة 
96Fاألــــن

الـــرغم ــــن جهـــود التمـــع الـــدويل،  ه علـــى، ذكـــر ممثـــل هـــاييت أنَّـــ١
يف هـــاييت ألن ســـلطات األــــر  دائمـــاً ـســـتقراً  يكـــن النظـــام الدســـتوري مل

لـــب ــــن الواقـــع ال تـــزال تعرقـــل مجيـــع املبـــادرات الـــيت عرضـــت عليهـــا. وطـ 
جملس األـن أن يوافق على إضفاء صفة الامول واإللزام علـى اجلـزاءات 

ــــوزراء الــــيت فرضــــها ضــــد ســــلطات األـــــر الواقــــع االج تمــــاع املخصــــص ل
خارجيـــة ـنظمـــة البلـــدان األـريكيـــة والـــيت أوصـــى بـــا التمـــع الـــدويل يف 
خمتلف قرارات اجلمعية العاـة، ـع جعل األولوية للحظـر علـى املنتجـات 

 النفطية وتوريد األسلحة والذخائر. 
، أدرا ١٩٩٣حزيران/يونيـــه  ١٦، املعقـــودة يف ٣٢٣٨ويف اجللســـة 

يف جدول أعماله. وبعد إقـرار جـدول األعمـال دعـا اللس تلك الرسالة 
طلـبهم، إىل املاـاركة بنـاًء علـى  اللس ممثلي جزر البهاــا وكنـدا وهـاييت،

ـــــ ه الـــــرئيس يف املناقاـــــة بـــــدون أن يكـــــون هلـــــم احلـــــق يف التصـــــويت. ووجَّ
(إسبانيا) انتباه أعضاء اللس إىل ـاروع قرار ـقدَّم ــن فرنسـا وفنـزويال 

97Fاملتحــــــدةوالواليــــــات 

ــــــ٢  ١٤إىل رســــــالة ـؤرخــــــة أيضــــــاً  ه انتبــــــاههم. ووجَّ
98F، ـوجَّهــة إىل رئــيس اللــس ـــن ممثــل كوبــا١٩٩٣حزيران/يونيــه 

، أبلــغ ٣
ـــة بلـــده باـــأن ـاـــروع القـــرار املعـــروض علـــى  فيهـــا اللـــس بـــرأي حكـو

يف الوقت الذي بـذلت فيها حماوالت بأنَّه  اللس. وذّكر يف تلك الرسالة
للــــس األـــــن ســــلطة املوافقــــة علــــى ـــــنح املســــاعدة ـتكــــررة كــــي تكــــون 

كانــــــت جمموعــــــة أـريكــــــا   ١٩٩٠االنتخابيــــــة هلــــــاييت، يف أيلول/ســــــبتمرب 
نطقة البحر الكارييب ـجتمع يف الرأي علـى أن تقـدمي املسـاعدة  الالتينية ـو

لم واألـــــن الــــدوليني وال ميكــــن أن إىل هــــاييت لــــيس ـســــألة تتصــــل بالِســــ
ـن. ويف تلك املناسبة، وبعد ذلك، بـذلت تندرا حتت إشراف جملس األ

حمـــــاوالت جمـــــددة إلقحـــــام جملـــــس األــــــن يف تلـــــك املســـــألة عنـــــدـا وقـــــع 
ــــاالً  ــــد، وتقــــرر، اـتث مليثــــاق األـــــم املتحــــدة، أن تأخــــذ  االنقــــالب يف البل

اجلمعيــة العاـــة علــى عاتقهــا اختــاذ إجــراءات باــأن املســألة، فيمــا يتعلــق 
ـــدابري الـــيت باملوافقـــة علـــى املســـاعدة االنتخاب ـــة هلـــاييت، وكـــذلك دعـــم الت ي
مليثاقها الدستوري. وفيما يتعلق وفقاً  ستتخذها املنظمة اإلقليمية املناظرة

مباروع القرار املعروض على اللس ووصفه حلالة الالجئني اهلايتيني بأ�ا 
للســلم واألـــن يف املنطقــة، فــإن كوبــا تنظــر إليهــا كمســألة  ل تديــداً تاــكِّ 

يلـزم حلهـا عـن طريـق املنظمـات واهليئـات الدوليـة املختصـة.  إنسانية حبتة
وبالتـــايل فـــإن هـــذه املســـألة ال تنـــدرا ضـــمن الواليـــة الـــيت ـنحهـــا امليثـــاق 
للـــس األــــن. وتأييـــد كوبـــا لعـــودة النظـــام الدســـتوري إىل هـــاييت، وعـــودة 

________ 
١ S/25958. 
٢ S/25957. 
٣ S/25942. 

ممثله الوحيد والارعي، الرئيس أريستيد، ال حيـول دون أن تعـرتض باـدة 
د تــدابري تتعلــق باحلالــة الداخليــة يف هــاييت ـــن جانــب جملــس علــى اعتمــا

ــن  ٢٤ملا جـاء يف املـادة وفقاً  األـن، الذي تتمثل ـسؤوليته األساسية،
واألــــن الـــدوليني وال تنـــدرا يف الِســـلم  ـيثـــاق األــــم املتحـــدة، يف حفـــظ

ــــــرى وفــــــد بلــــــده أنَّ  ــــــة الســــــائدة اآلن يف هــــــاييت. وي  هــــــذا الســــــياق احلال
مللتمسـة اآلن ــن اللـس غـري شـرعية يف ضـوء امليثـاق وختلـق اإلجراءات ا

سابقة خطرية تتضافر ـع احملاوالت املتكـررة لتوسـيع نطـاق اختصاصـات 
 ووالية اللس بأكثر مما يرد يف امليثاق.

ـة الـرئيس  وقالت ممثلة كنـدا إنَّ  االنقـالب الـذي أطـاح بـالقوة حبكـو
واجـــه إدانـــة عامليـــة ــــن ِقبـــل  يـــاً أريســـتيد املنتخبـــة دميقراط دبرترانـــ -جـــان 

لبس فيه ـن جانب التمع الدويل  التمع الدويل. والرد احلاسم الذي ال
ـة لعـودة الدميقراطيـة إىل يـهو وحده الذي ميكـن أن يه يء الظـروف الالـز

ـــة صـــرباً  يف إدانـــة  وتصـــميماً  هـــاييت. وقـــد أبـــدت ـنظمـــة الـــدول األـريكي
فيذ تدابري ـلموسة تسـتهدف اسـتئناف تعطيل العملية الدميقراطية ويف تن

لـــألدوات  هنـــاك حـــدوداً بـــأنَّ  تلـــك العمليـــة ولكـــن ال بـــد ــــن االعـــرتاف
املتاحة ملنظمة الدول األـريكية. فاحلظر الذي فرضـته تلـك املنظمـة علـى 

ـــاً  علـــى البلـــدان غـــري األعضـــاء يف املنظمـــة  التجـــارة ــــع هـــاييت لـــيس ـلـز
للنظـام الالشـرعي يف بـورت أو بـرانس أن ل ـن أــره ويتـيح بالتـايل يقلِّ  مما

نظمـــة الـــدول األـريكيـــة، إذ تعـــرتف بـــذا الواقـــع،  يتمســـك بالســـلطة. ـو
وجـــدت ــــن الضـــروري التمـــاس دعـــم األــــم املتحـــدة. وتؤيـــد كنـــدا بقـــوة 
اجلهود اليت بذهلا املبعو  اخلاص ملنظمة الدول األـريكية واألـم املتحدة 

أن أيضـاً  إىل تسوية تفاوضية. وذكـرتيف األشهر الستة املاضية للتوصل 
ـــة  ـــة الظـــروف الالـز ـــل املســـؤولية عـــن تيئ التمـــع الـــدويل ياـــرتك يف حتمُّ
لنجــاح بعثــة الوســاطة الــيت يقــوم بــا ونيابــة املمثــل اخلــاص ملنظمــة الــدول 
ـــة واألــــم املتحـــدة. وبـــدعم اللـــس فـــرض جـــزاءات حمـــدودة يف  األـريكي

العمليــة التفاوضـية، فهــو إمنـا يبعــث ـاـروع القـرار، تــدف إىل النهـوض ب
بالنسـبة خطـراً  لاحلالة يف هاييت تاكِّ  برسالة واضحة. وأضافت قائلة إنَّ 

يـا لآلــار املرتتبـة  للسلم واألـن يف املنطقة وإن جريان هاييت يتعرضون يـو
ــــة كنــــدا أنَّ  ـــــن الضــــروري  علــــى ذلــــك. وهلــــذه األســــباب، تعتــــرب حكـو

علـى حظـراً  نداء الرئيس أريسـتيد فيفـرضواملاروع أن يستجيب اللس ل
توريد إـدادات النفط بغية وضع حد سـريع لتلـك احلالـة. وليسـت هنـاك 

العناصـــر الرئيســـية ملاـــروع  طريقـــة أخـــرى لوضـــع حـــد للنظـــام وقالـــت إنَّ 
نتجــات الــنفط واألســلحة والـــذخائر  -القــرار  أي حظــر توريــد الــنفط ـو

يف احلظــر الــذي وافقــت  ـاــمولة بالفعــل -وجتميــد أصــول دولــة هــاييت 
99Fعليه يف وقت سابق ـنظمة الدول األـريكية

٤ . 
مـد باإلمجـاع بوصـفه وبعد ذلـك طــرح ـاـروع القـرار للتصـويت واعتـ 

 )، ويف ـا يلي نصه: ١٩٩٣( ٨٤١القرار 
________ 

٤ S/PV.3238 ٧و  ٦، الصفحتان. 



 لد األولجالم –١٩٩٥ -١٩٩٣ملحق  –مرجع ممارسات مجلس األمن  ٤٩٠

  
 

 ، جملس األـن إنَّ 

إىل رئـــيس واملوجَّهـــة  ١٩٩٣حزيران/يونيـــه  ٧الرســـالة املؤرخـــة  موقـــد تســـلَّ 
املمثـل الـدائم هلـاييت لـدى األــم املتحـدة، الـيت يطلـب فيهـا أن جملس األـن ـن 

جيعل اللس احلظر التجاري الذي أوصت ـنظمة الدول األـريكية بفرضه ضـد 
 ،وإلزاـياً  هاييت عاملياً 

فيمــــا  ١٩٩٣حزيران/يونيــــه  ١٠إىل تقريــــر لألــــني العــــام يف  وقـــد اســــتمع
ة  يف هاييت، يتعلق باألـز

 MRE/RES.2/91و  MRE/RES.1/91بـــــــــالقرارات  علمـــــــــاً  حيـــــــــيطإذ و 
الــيت اختــذها وزراء خارجيــة البلــدان  MRE/RES.4/92و  MRE/RES.3/92 و

 CP/RES.594) ٩٢/٩٢٣األعضــــــاء يف ـنظمــــــة الــــــدول األـريكيــــــة والقــــــرار (
 CP/DEC.9 (931/93)و  CP/DEC.8 (927/93)واإلعالنـــــــــات 

ئم ملنظمـــــة الـــــدول الـــــيت اعتمـــــدها اللـــــس الـــــدا CP/DEC.10 (934/93) و
 األـريكية،

الــذي اختــذه يف  MRE/RES.5/93بصــفة خاصــة بــالقرار  علمــاً  حيــيطإذ و 
وزراء خارجيـــة البلـــدان األعضـــاء يف ـنظمـــة  ١٩٩٣حزيران/يونيـــه  ٦ــــانغوا يف 

 الدول األـريكية،

تاــــــــــرين  ١١املــــــــــؤرخ  ٤٦/٧إىل قــــــــــرارات اجلمعيــــــــــة العاـــــــــــة  وإذ ياــــــــــري
 ١٩٩١كـــانون األول/ديســـمرب   ١٧املـــؤرخ  ٤٦/١٣٨و  ١٩٩١األول/أكتـــوبر 

املــؤرخ  ٤٧/١٤٣و  ١٩٩٢تاــرين الثــاين/نوفمرب  ٢٤ألــف املــؤرخ  ٤٧/٢٠و 
نيســــان/أبريل  ٢٠بــــاء املــــؤرخ  ٤٧/٢٠ ، و١٩٩٢كــــانون األول/ديســــمرب   ١٨

١٩٩٣، 

روح القيـــــادة املســــتمرة الــــيت يبـــــديها األـــــني العــــام لألــــــم  وإذ يؤيــــد بقــــوة
ظمـــة الـــدول األـريكيـــة، واجلهـــود الـــيت يبـــذهلا التمـــع املتحـــدة واألــــني العـــام ملن

ة يف هاييت،  الدويل للتوصل إىل حل سياسي لألـز

علــــى اجلهــــود الــــيت يبــــذهلا الســــيد دانــــيت كــــابوتو املمثــــل اخلــــاص  وإذ يثــــين
ــــدول  هلــــاييت املوفــــد ـــــن األـــــني العــــام لألـــــم املتحــــدة واألـــــني العــــام ملنظمــــة ال

ـة يف األـريكية إلقاــة حـوار سياسـي  ــع األحـزاب اهلايتيـة بغيـة إجيـاد حـل لألـز
 هاييت،

ــة  وإذ يــدرك احلاجــة املاســة إىل إجيــاد تســوية ـبكــرة وشــاـلة وســلمية لألـز
 ألحكام ـيثاق األـم املتحدة والقانون الدويل،وفقاً  يف هاييت

الـذي الحـظ فيـه ــع  ١٩٩٣شـباط/فرباير  ٢٦إىل بيانـه املـؤرخ  وإذ ياـري
ــات اإلنســانية، مبــا يف ذلــك عمليــات التاــريد اجلمــاعي  القلــق أن ناــوب األـز

تديـدا للسـلم واألـــن الـدوليني أو يزيـد ــن حـدة هــذا ياـكِّل  للسـكان، أصـبح
 التهديد،

دويل، مل تـتم وإذ يعرب عن استيائه ألنه رغـم اجلهـود الـيت بـذهلا التمـع الـ
ة الرئيس جان   برتران أرستيد الارعية، -إعادة تنصيب حكـو

ـــن أن اســتمرار هــذه احلالــة يســهم يف خلــق ـنــاخ ـــن  وإذ يســاوره القلــق
اخلــوف ـــن االضــطهاد واالضــطراب االقتصــادي ممــا قــد يزيــد عــدد أهــايل هــاييت 

ورة الرجــوع عــن ـنــه بضــر  جــوء إىل الــدول األعضــاء الــاورة، واقتناعــاً الســاعني للِّ 
 املنطقة، هذا الوقع لتفادي انعكاساته السلبية على

إىل أحكــام الفصــل الثــاـن ـــن امليثــاق، ويؤكـــد  وإذ ياــري يف هــذا الصــدد
 بني املنظمات اإلقليمية واألـم املتحدة، الفعَّال  احلاجة إىل التعاون

أن طلـــــب ممثـــــل هـــــاييت املـــــذكور أعـــــاله، واملقـــــدم ضـــــمن إطـــــار  وإذ يـــــرى
اإلجراءات ذات الصلة اليت اختذتا فيما سبق ـنظمة الدول األـريكية واجلمعية 

، يـربر للمجلـس اختـاذ تـدابري واسـتثنائياً  فريـداً  العاـة لألـم املتحدة، حيدد وضـعاً 
 األـريكية، للجهود املضطلع با يف إطار ـنظمة الدولدعماً  استثنائية

أن اسـتمرار هـذه احلالــة، يف هـذه الظـروف الفريـدة واالســتثنائية،  وإذ يقـرر
 واألـن الدوليني يف املنطقة،الِسلم  يهدد

 ، لذلك، مبوجب الفصل السابع ـن امليثاق،وإذ يتصرف

ــة يف هــاييت ينبغــي أن يأخــذ يف اعتبــاره قــرارات  يؤكــد - ١ أن حــل األـز
 معية العاـة لألـم املتحدة املذكورة أعاله؛ـنظمة الدول األـريكية واجل

بطلـــــب اجلمعيـــــة العاــــــة أن يتخـــــذ األــــــني العـــــام التـــــدابري  يرحـــــب - ٢
ـــة يف  الضـــرورية ليســـاعد، بالتعـــاون ــــع ـنظمـــة الـــدول األـريكيـــة، يف حـــل األـز

 هاييت؛

 ١٤إىل  ٥أن يبـــــدأ ســـــريان األحكـــــام الـــــواردة يف الفقــــــرات  يقـــــرر - ٣
أدناه، اليت تتفق ـع احلظر التجاري الذي أوصـت بـه ـنظمـة الـدول األـريكيـة، 

حزيران/يونيـــــه  ٢٣بالتوقيـــــت القياســـــي الاـــــرقي ــــــن يـــــوم  ٠٠/١٠يف الســـــاعة 
يف االعتبـــــــــار آراء  ، ــــــــــا مل يبلـــــــــغ األــــــــــني العـــــــــام للمجلـــــــــس، واضـــــــــعاً ١٩٩٣
ه يف ضــــوء نتــــائج املفاوضــــات الــــيت ام ملنظمــــة الــــدول األـريكيــــة، أنَّــــالعــــ األـــــني

أجراها املمثل اخلاص هلاييت املوفد ـن األـني العام لألـم املتحـدة واألــني العـام 
ملنظمــة الــدول األـريكيــة، لــيس هنــاك ـــا يســتلزم فــرض هــذه اجلــزاءات يف ذلــك 

 الوقت؛

كـام الـواردة يف الفقـرات أن يبدأ على الفور سـريان األح أيضاً  يقرر - ٤
أدناه إذا ـا أبلغ األـني العام اللس، يف أي وقت بعد تقـدمي تقريـره  ١٤إىل  ٥

 املـــذكور أعــــاله، وبعــــد ـراعــــاة آراء األــــني العــــام ملنظمــــة الــــدول األـريكيــــة، أنَّ 
الســـــلطات الفعليـــــة يف هـــــاييت مل متتثـــــل بصـــــدق وإخـــــالص ملـــــا تعهـــــدت بـــــه يف 

 ه؛املفاوضات املذكورة أعال

أن متنــــع كـــــل الــــدول بيـــــع أو نقــــل أو توريـــــد الـــــنفط  يقــــرر كـــــذلك - ٥
املنتجـــات النفطيــــة أو األســـلحة والعتــــاد ذي الصـــلة جبميــــع أشـــكاله، مبــــا يف  أو

عـــدات الاـــرطة،  ذلـــك األســـلحة والـــذخائر، واملركبـــات واملعـــدات العســـكرية، ـو
سـتخدام السـفن ل رعاياهـا أو ــن أراضـيها أو بابَ وقطع الغيار اخلاصة با، ـن قِ 

أو الطائرات اليت ترفـع أعالـهـا سـواء كانـت هـذه املـواد ـناـؤها أراضـيها أم ال، 
ألي شخص أو هيئة لالستخدام يف أي عمل يتم يف هاييت أو يدار ـنهـا، وأن 

ل رعاياهــا أو يف أراضــيها تاــجع أو تســتهدف تاــجيع َبــمتنــع أي أناــطة ـــن قِ 
 أي بيع أو توريد ـن هذا القبيل؛

أن حيظر علـى كافـة أنـواع وسـائل النقـل دخـول أراضـي هـاييت  يقرر - ٦
أو ـنتجات نفطية أو أسلحة أو عتاد يتصل با  أو حبرها اإلقليمي حاـلة نفطاً 
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جبميــع أشــكاله، مبــا يف ذلــك األســلحة والــذخائر واملركبــات واملعــدات العســكرية 
عدات الارطة وقطع الغيار اخلاصة با  اله؛أع ٥للفقرة انتهاكاً  ـو

ه جيــوز للجنــة جملــس األـــن املناــأة مبوجــب الفقـــرة أنـَّـ أيضــاً  ويقــرر - ٧
أدنــاه أن تــأذن، بصــورة اســتثنائية ويف كــل حالــة علــى حــدة مبوجــب إجــراء  ١٠
، باســــترياد الــــنفط أو املنتجــــات النفطيــــة مبــــا يف ذلــــك غــــاز “عــــدم االعــــرتاض”

يـــل أو زجاجـــات الربوبـــني الـــالزم للطهـــي، وذلـــك بكميـــات غـــري جتاريـــة ويف براـ
برتتيبــات  فقــط، ألغــراض االحتياجــات اإلنســانية الــيت يــتم التحقــق ـنهــا، رهنــاً 

 ؛االً فعَّ  ـقبولة لرصد التوريد واالستعمال رصداً 
على الدول اليت توجـد بـا أــوال، مبـا يف ذلـك أي  أنَّ  يقرر كذلك - ٨

ــة هــاييت أو للســلطات الفعليــة يف  :أـــوال آتيــة ـــن املمتلكــات التابعــة (أ) حلكـو
ـة  هاييت أو (ب) الـيت تسـيطر عليهـا بصـورة ـباشـرة أو غـري ـباشـرة تلـك احلكـو
ة أو السلطات،  أو السلطات، أو كيانات متلكها أو تسيطر عليها تلك احلكـو

ا كــان ـوقعهــا أو تنظيمهــا، أن تطلــب ـــن كــل األشــخاص والكيانــات داخــل أيّــ
ــوا بتجميــدها لضــمان عــدم إتاحتهــا أراضــيها ممــن حبــ وزتم هــذه األـــوال أن يقـو

ــــدة تلــــك  ــــة يف هــــاييت أو لفائ بصــــورة ـباشــــرة أو غــــري ـباشــــرة للســــلطات الفعلي
 السلطات؛
وفقــاً  إىل كــل الــدول ومجيــع املنظمــات الدوليــة العمــل بدقــة يطلــب - ٩

 ألحكـــام هـــذا القـــرار، بغـــض النظـــر عـــن وجـــود أي حقـــوق ممنوحـــة أو التزاــــات
ـفروضــــــة مبوجــــــب أي اتفــــــاق دويل أو أي تعاقــــــد أو أي تــــــرخيص أو تصــــــريح 

 ؛١٩٩٣حزيران/يونيه  ٢٣ـعمول به قبل 
ــــــــداخلي  ٢٨للمــــــــادة وفقــــــــاً  أن يناــــــــا، يقــــــــرر - ١٠ ـــــــــن نظاـــــــــه ال
جلنـــة تابعـــة للـــس األــــن تتـــألف ــــن كـــل أعضـــاء اللـــس لالضـــطالع  املؤقـــت،

إىل اللـــــس ـاـــــفوعا مبالحظاتـــــا باملهـــــام التاليـــــة، وتقـــــدمي تقريـــــر عـــــن أعماهلـــــا 
 وتوصياتا:
 أدناه؛ ١٣دراسة التقارير املقدـة عمًال بالفقرة  ) أ (

ــات باــأن  (ب) احلصــول ـــن مجيــع الــدول علــى ـزيــد ـــن املعلـو
 التدابري اليت اختذتا ـن أجل تنفيذ هذا القرار بفعالية؛

ـــات توجـــه الـــدول انتباههـــا إليهـــا باـــأن  (ا) النظـــر يف أي ـعلـو
نتهاكات التدابري املفروضة مبوجب هذا القرار والتوصـية بالتـدابري املالئمـة ا

 للرد عليها؛
النظــــر يف طلبــــات املوافقــــة علــــى واردات الــــنفط واملنتجــــات  (د)

أعـــاله،  ٧للفقـــرة وفقـــاً  النفطيـــة لتلبيـــة االحتياجـــات اإلنســـانية األساســـية
 والبت فيها على وجه السرعة؛

ــات املقدـــة إليهــا تقــدمي تقــارير دوريــة إ (ه) ىل اللــس عــن املعلـو
ـــــة هلـــــذا القـــــرار، حتـــــدد، كلمـــــا أـكـــــن،  فيمـــــا يتعلـــــق باالنتهاكـــــات املزعـو
األشخاص احملتملني أو الكيانات احملتملة مبـا يف ذلـك السـفن، الـذين تـرد 

 أنباء عن ضلوعهم يف هذه االنتهاكات؛
 إعالن ـبادئ توجيهية لتيسري تنفيذ هذا القرار؛ (و)

إىل كـل الـدول التعـاون التــام ــع اللجنـة يف إجنـاز ـهاـهــا  يطلـب - ١١
ات اليت قد تطلبها اللجنة عمًال بذا القرار،  مبا يف ذلك توفري املعلـو

إىل الـــدول ـقاضـــاة أي شـــخص أو كيـــان ينتهـــك  أيضـــاً  يطلـــب - ١٢
 التدابري املفروضة مبوجب هذا القرار وتوقيع العقوبات املناسبة عليه؛

ـــن مجيـع الــدول أن تقـدم تقــارير إىل األــني العــام حبلــول  يطلـب - ١٣
عن التدابري اليت شرعت فيهـا للوفـاء بااللتزاــات الـواردة  ١٩٩٣متوز/يوليه  ١٦

 أعاله؛ ٩إىل  ٥يف الفقرات 
ـة إىل اللجنـة  يطلب - ١٤ إىل األــني العـام أن يقـدم كـل ـسـاعدة الـز

 ـة هلذا الغرض؛وأن يتخذ الرتتيبات الضرورية يف األـانة العا
إىل األـــــني العــــام أن يقــــدم إىل جملــــس األـــــن، يف  أيضــــاً  يطلــــب - ١٥

 ،، وقبـــل ذلـــك إذا رأى ذلـــك ـناســـباً ١٩٩٣متوز/يوليـــه  ١٥ـوعـــد ال يتجـــاوز 
يف اجلهـــود الـــيت يضـــطلع بـــا ــــع األــــني العـــام ملنظمـــة احملـــَرز  عـــن التقـــدمتقريـــراً 

ة يف هاييت،الدول األـريكية بغية التوصل إىل حل سياسي ل  ألـز
عــن اســتعداده إلعــادة النظــر يف مجيــع التــدابري الــواردة يف  يعــرب - ١٦

 ١٤إىل  ٥هذا القـرار بغيـة رفعهـا بعـد بـدء سـريان األحكـام الـواردة يف الفقـرات 
يف االعتبـــار آراء األــــني العـــام  أعـــاله، إذا ــــا أبلـــغ األــــني العـــام اللـــس، آخـــذاً 

ــــة، أنَّ  ــــدول األـريكي ــــة يف هــــاييت قــــد وقَّعــــت اتفاقــــاً  ملنظمــــة ال  الســــلطات الفعلي
ــ -إلعــادة تنصــيب الــرئيس جــان  تــه الاــرعية وبــدأت يف  دبرتران أرســتيد وحكـو

 تنفيذه بنية صادقة؛
 أن يبقي هذه املسألة قيد نظره. يقرر - ١٧

أعضـاء اللـس طلبـوا ـنـه أن يـذكر  وبعد التصويت، قال الرئيس إنَّ 
) كانــت تــربره احلالــة الفريــدة واالســتثنائية ١٩٩٣( ٨٤١اختــاذ القــرار  أنَّ 

 سابقة.ياكِّل  يف هاييت وينبغي عدم اعتبار أنه
ووصـــــف ممثـــــل فرنســـــا احلالـــــة املعروضـــــة علـــــى اللـــــس بأ�ـــــا تتســـــم 

وأعـرب عـن األــل يف أن يـؤدي اعتمـاد اجلـزاءات ضـد “ عرقلـة تاــة” ــب
هاييت إىل محـل القـائمني بـاالنقالب علـى اجللـوس إىل ـائـدة املفاوضـات 

أيضـــــاً  وأعـــــرب عـــــن األــــــلبغيـــــة إعـــــادة النظـــــام الدســـــتوري إىل هـــــاييت. 
يضــطر اللــس إىل تاــديد هــذه التــدابري يف حالــة عــدم التوصــل، ـــرة  أالَّ 

ـلموســـة يف احملادــــات الـــيت يرجـــو ممثـــل األــــني العـــام أخـــرى، إىل نتـــائج 
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٥. 
احلالــــة يف هــــاييت دون شــــك تديــــد للســــلم  وذكــــر ممثــــل فنــــزويال أنَّ 

ــــدوليني، وخباصــــة يف حــــوض الكــــارييب. فهــــي ليســــت ـســــألة  واألـــــن ال
ــة هــاييت الاــرعية  تــدخُّل يف الاــؤون الداخليــة هلــاييت. وقــد طلبــت حكـو

ـــة جـــان برترانـــد أريســـتيد  -لدســـتورية ا ــــن أعضـــاء اللـــس أن  -حكـو
ـــة إىل  يتصـــرفوا. وجيـــب أالَّ  تفـــرت اجلهـــود إىل أن تعـــود الصـــالحيات الرمسي

السلطات الاـرعية لـذلك البلـد وإىل أن تصـبح تلـك السـلطات الاـرعية 
حمــل نفــس االهتمــام والتأييــد اللــذين أبــدتما األـــم املتحــدة يف حــاالت 

رى يف أـــــاكن أخـــرى ــــن العــــامل. وقـــال كـــذلك إن أحكــــام شـــديدة أخـــ
ــة. رتم أل�ــا غــري ــ احلظــر الــذي فرضــته ـنظمــة الــدول األـريكيــة مل ـحتــ لـز

واإلجراء الذي قرر جملس األـن اليوم اختـاذه هـو دون شـك عالــة علـى 
________ 

 .١٠و  ٩املرجع نفسه، الصفحتان  ٥
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نظمــة إقليميـة، هــي يف هــذه احلالــة ـنظمــة  التعـاون بــني األـــم املتحــدة ـو
املــرة األوىل الــيت يتخــذ فيهــا جملــس األـــن أيضــاً  . وهــيالــدول األـريكيــة

بتطبيــق الفصــل الســابع فيمــا يتصــل ببلــد يف نصــف الكــرة األرضــية  قــراراً 
ـنظمة الدول األـريكية حاولت، ـنـذ بدايـة  األـريكي. وقال املتكلم إنَّ 

ــــي إىل حتقيــــق تســــوية تفاوضــــية.  ــــة يف هــــاييت، أن تطبــــق تــــدابري تـر األـز
ادرة أو بعثـــة أو اجتمـــاع أو إعـــالن مل ـيضـــطلع بـــه يف وليســـت هنـــاك ـبـــ

إطـــار ـنظمـــة الـــدول األـريكيـــة. وبالتـــايل فـــإن ــــا بقـــي كـــان اللجـــوء إىل 
ــاً جملــس األـــن. والطريقــة الوحيــدة لتعزيــز احلظــر هــي جعلــه ــ  ، وعامليــاً  لـز

ـن جانب جملس األـن. ويف هذا الصدد، أكد  لكن هذا يتطلب إجراءً 
احلظــر كغايــة يف حــد ذاتــه وإمنــا كوســيلة إلعطــاء  عــدم الســعي إىل فــرض

املمثــــل اخلــــاص ســــلطة رادعــــة إضــــافية حــــىت تســــتمر املفاوضــــات وحتقــــق 
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٦. 
 ٨٤١القــــرار  وفــــد بلــــده صــــّوت ـؤيــــداً  وأوضـــح ممثــــل باكســــتان أنَّ 

تتفـــق التـــدابري اإللزاـيـــة الـــواردة يف ذلـــك القـــرار بـــأنَّ  ـنـــه ) إميانــاً ١٩٩٣(
هـذه التــدابري  والتوصـيات الـيت أوصـت بـا ـنظمـة الـدول األـريكيـة وبـأنَّ 
واألـــن الِســلم  االســتثنائية للــس األـــن ميليهــا التهديــد الــذي يتعــرض لــه

وفــد  الــدوليان والنــاجم عــن اســتمرار الوضــع الــراهن يف هــاييت. وقــال إنَّ 
احلالـــة بلـــده يـــرى أن اللـــس تصـــّرف يف ظـــل ظـــروف اســـتثنائية يف هـــذه 
ر علـى  بالذات. ولذلك، فـإن تصـويت وفـد بلـده علـى هـذا القـرار ال يــؤ

يف  املوقف الـذي قـد يتخـذه باـأن أي قـرارات يتخـذها اللـس ـسـتقبالً 
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٧. 
ــــل إنَّ  ــــل الربازي  ) يوضــــح أنَّ ١٩٩٣( ٨٤١القــــرار  كــــذلك قــــال ممث

ـــــدة ــــــن نوعهـــــا واســـــتثنائية، وهـــــذا الطـــــابع ا ـــــة يف هـــــاييت فري لفريـــــد احلال
واالســــتثنائي يعــــود إىل التقــــاء عواـــــل خمتلفــــة، ـــــن بينهــــا الطلــــب الــــذي 

ــــة الاــــرعية هلــــاييت يقــــوم جملــــس األـــــن بإضــــفاء  بــــأن تقـــدـت بــــه احلكـو
الطــابع الاــمويل واإللزاـــي علــى التــدابري الــيت أوصــت بــا ـنظمــة الــدول 

مـة هناك إجراء سـبق واختذتـه بالفعـل يف هـذا االجتـاه ـنظ األـريكية، وأنَّ 
يـــربر  الــدول األـريكيـــة واجلمعيــة العاــــة، وياــكل اإلجـــراء الســابق إطـــاراً 

دراســة املســألة ــــن جانــب جملـــس األـــن دراســة ـتأنيـــة وكــذلك التطبيـــق 
االستثنائي للتدابري املنصـوص عليهـا يف الفصـل السـابع ــن ـيثـاق األــم 
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٨. 
صــرف حبــزم اللــس ت وذكــرت ممثلــة الواليــات املتحــدة األـريكيــة أنَّ 

ليؤكــد ـطلــب التمــع الــدويل بــالعودة إىل الاــرعية الدميقراطيــة يف هــاييت. 
وباختــاذ اللــس اخلطــوة البالغــة األمهيــة املتمثلــة يف فــرض جــزاءات إلزاـيــة، 

دوية. ويف الوقـت نفسـه، يـدرك و فإنَّ  د بلـدها فـه يبعث برسالة واضحة ـو
ة، بـــــل إن اعتمـــــاد للمأســـــاة اهلايتيـــــحـــــًال  اجلـــــزاءات وحـــــدها ليســـــت أنَّ 

________ 
 .١٣إىل  ١٠املرجع نفسه، الصفحات  ٦
 .١٤و  ١٣املرجع نفسه، الصفحتان  ٧
 .١٧و  ١٦املرجع نفسه، الصفحتان  ٨

ة ميثــل خطــوة أخــرى ـــن جانــب التمــع الــدويل ملمارســة  جــزاءات صــاـر
الضـــــغط علـــــى الـــــذين يعرقلـــــون احلـــــل. ويف التحليـــــل النهـــــائي، ال ميكـــــن 
ة يف هاييت. فاهلـايتيون هـم وحـدهم الـذين  للمجتمع الدويل أن حيل األـز

 ــن أجـلجـدياً  يستطيعون ذلك. وأهابـت جبميـع األطـراف أن تتفـاوض
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٩. 
ــة يف هــاييت هــي بصــورة أساســية ـســألة  وقــال ممثــل الصــني إنَّ  األـز

تنــــدرا ضــــمن الاــــؤون الداخليــــة هلــــذا البلــــد، ولــــذا ينبغــــي أن يعاجلهــــا 
ــة اهلايتيــة اكتســبت ـــع بـعــداً جديــداً  الاــعب اهلــاييت نفســه. غــري أن األـز

الـــذي التطـــورات األخـــرية. ويف ظـــل هـــذه التطـــورات، فـــإن ممثـــل هـــاييت، 
يعمــل يف إطـــار اإلجــراءات ذات الصـــلة الــيت اختـــذتا يف الســابق ـنظمـــة 
الدول األـريكية واجلمعية العاـة لألـم املتحدة، طلب ــن جملـس األــن 
ـة يف هـاييت. وقـد تقـدـت ـنظمـة  أن يتخذ تدابري عاجلة للتصـدي لألـز
ات الــدول األـريكيــة وبلــدان ـــن أـريكــا الالتينيــة والبحــر الكــارييب بطلبــ

مماـلــة إىل جملــس األـــن بغيــة دعــم اجلهــود الــيت تبــذهلا املنظمــة اإلقليميــة. 
ــة  أنَّ أيضــاً  أوضــح جبــالء والقــرار املتخــذ تــواً  اللــس، لــدى ـعاجلتــه األـز

اهلايتيــة، ســيبدي اهتماـــه بوجهــات نظــر املنظمــة اإلقليميــة ذات الصــلة 
ها يتخذه اللس ينبغي أن وأن أي إجراء متاـاً  والبلدان يف املنطقة وحيـرت

لإلجــراءات الــيت تتخــذها املنظمــة اإلقليميــة ذات  وداعمــاً  يكــون ـكمــالً 
) ١٩٩٣( ٨٤١تأييــد وفــد بلــده للقــرار  إنَّ قــائًال  الصــلة. واختــتم كلمتــه

 ذ ملعاجلـــة اللـــسيعـــين أي تغيـــري يف ـوقـــف الصـــني الثابـــت، غـــري احملبِّـــ ال
ه ال يقر جلوء دولة عضو، كما أنَّ ـن الاؤون الداخلية لأساساً  تعدأـوراً 
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١٠. 

ـــه  ١٥املـــؤرخ  ررـالمقـــ ـــرئيس إىل ١٩٩٣متوز/يولي : رســـالة ـوجَّهـــة ــــن ال
 األـني العام

قــدَّم  )،١٩٩٣( ٨٤١بــالقرار  وعمــال ً  ،١٩٩٣متوز/يوليــه  ١٢يف 
الدميقراطيـة وحقـوق اإلنسـان يف عـن حالـة تقريـراً  األـني العام إىل اللس

106Fهاييت

يف اجلهود اليت يارتك يف االضطالع احملَرز  ، أفاد فيه عن التقدم١١
بــــا ـــــع األـــــني العــــام ملنظمــــة الــــدول األـريكيــــة بغيــــة التوصــــل إىل حــــل 
ة يف هاييت. وأبلـغ األــني العـام اللـس أن املبعـو  اخلـاص  سياسي لألـز

ئد العـام للقـوات املسـلحة يف هـاييت حصل على ـوافقة رئيس هاييت والقا
اعتبــاراً  عقـد ـعـه يف جزيـرة غفرنـرز، نيويـورك،علـى االشـرتاك يف اجتمـاع يـ 

. ويف ختــام ذلـــك االجتمــاع، ـوقّــع اتفـــاق ١٩٩٣حزيران/يونيــه  ٢٧ـــن 
نظمة  )١يتضمن الرتتيبات التالية: ( القيام، حتت رعاية األـم املتحدة ـو

ر سياســي بــني ممثلــي األحــزاب السياســية الــدول األـريكيــة، بتنظــيم حــوا
) قيـــام رئـــيس ٢لـــة يف الربملـــان، ياـــرتك فيـــه ممثلـــو اللجنـــة الرئاســـية؛ (املمثَّ 

________ 
 .١٨املرجع نفسه، الصفحة  ٩
 .٢١إىل  ١٨املرجع نفسه، الصفحات  ١٠
١١ S/26063. 
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) قيـام الربملـان املعـاد تاـكيله بطريقـة ٣اجلمهورية بتعيـني رئـيس للـوزراء؛ (
قانونيـــة بـــإقرار تعيـــني رئـــيس الـــوزراء وتـــويل هـــذا ـهـــام ـنصـــبه يف هـــاييت؛ 

درة ـن األـني العام لألـم املتحدة، بتعليق اجلزاءات اليت القيام، مببا )٤(
ـــادرة ــــن ١٩٩٣( ٨٤١اعتمـــدها جملـــس األــــن يف قـــراره  ـــام، مبب )، والقي

األـــــني العــــام ملنظمــــة الــــدول األـريكيــــة، بتعليــــق التــــدابري األخــــرى الــــيت 
مــــدت يف االجتمــــاع املخصــــص الــــذي عقــــده وزراء خارجيــــة ـنظمــــة اعتـ 

لـــك يف وقـــت الحـــق ـباشـــرة إلقـــرار تعيـــني رئـــيس الـــدول األـريكيـــة، وذ
) بدء تنفيذ التعاون الدويل بعـد ٥الوزراء وتوليه ـهام ـنصبه يف هاييت؛ (

ـة الدســتورية، وذلــك يف جمـاالت تاــمل تقــدمي اتفاقـات تـ  عقــد ـــع احلكـو
املساعدة ـن أجل حتديث القوات املسلحة يف هـاييت وإناـاء قـوة شـرطة 

) إصدار ٦األـم املتحدة يف هذين الالني؛ (جديدة ـع وجود أفراد ـن 
اعتماد قانون  )٧يف إطار الدستور الوطين؛ (عاـاً  رئيس اجلمهورية عفواً 

يناـــا قـــوة الاـــرطة اجلديـــدة. وقيـــام رئـــيس اجلمهوريـــة، يف هـــذا اإلطـــار، 
) ممارسة القائم العـام للقـوات املسـلحة ٨بتعيني قائد عام لقوة الارطة؛ (

التقاعد املبكر، وقيام رئيس اجلمهورية بتعيني قائد عام يف هاييت حقه يف 
 - ) عـودة رئـيس اجلمهوريـة، جـان٩جديد للقوات املسلحة يف هاييت؛ (
؛ ١٩٩٣تاــــــــرين األول/أكتــــــــوبر  ٣٠برتــــــــران أريســــــــتيد، إىل هــــــــاييت يف 

نظمــة الــدول األـريكيــة ـــن الوفــاء جبميــع حتَ  )١٠( قُّــق األـــم املتحــدة ـو
107Fيف اتفــــاق جزيــــرة غفرنــــرز االلتزاـــــات املــــذكورة

. وفيمــــا يتعلــــق بالنقطــــة ١٢
األخرية، يعتزم األــني العـام أن يعهـد بـالتحقق ــن االـتثـال لالتفـاق إىل 
ــه اخلــاص. وفيمــا يتعلــق حبقــوق اإلنســان، ســيقرتح األـــني العــام أن  ـبعـو
يستمر سريان الرتتيبات باأن إنااء وتاغيل البعثة املدنية الدولية هلاييت 

نظمــــــة الــــــدول األـريكيــــــةالتابعــــــة ل 108Fألـــــــم املتحــــــدة ـو

. وفيمــــــا يتعلــــــق ١٣
يؤيــد جملـس األـــن االقــرتاح الــداعي  بــأن بـاجلزاءات، أوصــى األـــني العـام

إىل تعليـــق اجلـــزاءات وذلـــك فـــور إقـــرار تعيـــني رئـــيس الـــوزراء وتوليـــه ـهـــام 
يقرر اللس إ�اء تعليق  بأن أيضاً  ـنصبه يف هاييت. وأوصى األـني العام

ت بصــورة آليــة إذا أبلــغ اللــس، يف أي وقــت، ـــع ـراعــاة وجهــة اجلــزاءا
أطـــراف اتفـــاق اجلزيـــرة بـــأنَّ  نظـــر األــــني العـــام ملنظمـــة الـــدول األـريكيـــة،

متتثل حبسـن نيـة لالتفـاق. وحـدد يف  غفرنرز أو أي سلطات يف هاييت ال
هذا الصدد أن عدم االـتثال للتعهدات يامل، يف مجلة أــور، حـدو  

ــــــواردة يف انتهاكــــــات ع ديــــــدة حلقــــــوق اإلنســــــان واحلريــــــات األساســــــية ال
 فيها ويف دستور هاييت. وأضاف الصكوك الدولية اليت تكون هاييت طرفاً 

إىل جملـس تقريـراً  ه سيقدم، فور عودة الرئيس أريسـتيد إىل هـاييت،إنَّ قائًال 
األـن بغيـة رفـع اجلـزاءات بصـورة �ائيـة، وإن األــني العـام ملنظمـة الـدول 

فيمــــا يتعلــــق بالتــــدابري الــــيت  ـوازيــــاً  ســــيتخذ إجــــراءً بأنَّــــه  ـريكيــــة أبلغــــهاأل
اعتمــــدتا تلــــك املنظمــــة. وفيمــــا يتعلــــق مبســــألة وجــــود أفــــراد ـــــن األـــــم 

________ 
١٢ S/26063 ، ٥الفقرة. 
لعنصـــر األــــم املتحـــدة يف  ١٩٩٣نيســـان/أبريل  ٢٠أذنـــت اجلمعيـــة العاــــة يف  ١٣

نظمــة الــدول األـريكيــة، الــذي كــان يف  البعثــة املدنيــة الدوليــة املاــرتكة بــني األـــم املتحــدة ـو
يف جمـــال حقـــوق  ، بـــالتحقق ــــن االـتثـــال اللتزاــــات هـــاييت١٩٩٣البلـــد ـنـــذ شـــباط/فرباير 

 باء). ٤٧/٢٠رار اجلمعية العاـة اإلنسان (انظر ق

املتحـــدة يف هـــاييت للمســـاعدة يف حتـــديث القـــوات املســـلحة وإناـــاء قـــوة 
شــرطة جديــدة علــى النحــو املنصــوص عليــه يف االتفــاق، ســيقدم األـــني 

بتوصـــياته بعـــد إجـــراء املاـــاورات  إىل جملـــس األــــن ـاـــفوعاً ريـــراً تق العـــام
ة الدستورية هلاييت. ة ـع احلكـو  الالـز

١٩٩٣109Fمتوز/يوليــــــه  ١٥وبرســــــالة ـؤرخــــــة 

، أبلــــــغ رئــــــيس اللــــــس ١٤
 (اململكة املتحدة) األـني العام مبا يلي:

نظـر أعضــاء جملــس األـــن يف األجــزاء الــيت تــدخل يف نطــاق اختصاصــات 
متوز/يوليـه. وأعربـوا عـن تقـديرهم البـالغ جلهـودكم  ١٢تقريركم املـؤرخ اللس ـن 

ـة يف هـاييت.  كم اخلاص ــن أجـل التوصـل إىل تسـوية سـلمية لألـز وجهود ـبعـو
املوقَّــع  ويعلنــون عــن اســتعدادهم لتقــدمي الــدعم، علــى أوىف وجــه ممكــن، لالتفــاق

 .١٩٩٣متوز/يوليه  ٢يف جزيرة غفرنرز، نيويورك، يف 

اللـــــس حيـــــدوهم وطيـــــد األــــــل يف أن ييســـــر احلـــــوار فيمـــــا بـــــني  وأعضـــــاء
األطراف اهلايتيـة، الـذي يبـدأ يف نيويـورك هـذا األسـبوع، إحـراز تقـدم سـريع حنـو 
بلـوغ األهـداف الـواردة يف اتفـاق جزيـرة غفرنـرز. وهـم يتطلعـون إىل التنفيـذ التــام 

 املفروضـــة جلميـــع ـراحـــل ذلـــك االتفـــاق. ويؤكـــدون اســـتعدادهم لتعليـــق التـــدابري
) فــــور إقــــرار تعيــــني رئــــيس الــــوزراء وتوليــــه ـهــــام ١٩٩٣( ٨٤١مبوجــــب القــــرار 

الـنص علـى إ�ـاء أيضـاً  ـنصبه يف هاييت. وهـم يوافقـون علـى أن األــر سيسـتلزم
إذا أـبلــــغ اللــــس، يف أي وقـــت، ـــــع ـراعــــاة وجهــــة نظــــر  تعليـــق اجلــــزاءات آليــــاً 

أطـراف اتفــاق جزيــرة غفرنــرز أو أي  بــأنَّ  األــني العــام ملنظمــة الـدول األـريكيــة،
ســــلطات يف هــــاييت ال متتثــــل حبســــن نيـــــة لالتفــــاق. ويعلنــــون عــــن اســـــتعدادهم 

) لــــــدى ورود تقريــــــر ١٩٩٣( ٨٤١التــــــدابري املفروضــــــة مبوجــــــب القــــــرار  إل�ــــــاء
ــــرئيس أرســــتيد إىل هــــاييت ـباشــــرة. وأعضــــاء اللــــس علــــى  ـــــنكم بعــــد عــــودة ال

ــــــة ، علــــــى وجــــــه االســــــتعجال، لــــــدى ورود اســــــتعداد الختــــــاذ اإلجــــــراءات الالـز
توصـــياتكم باـــأن وجـــود أفـــراد األــــم املتحـــدة يف هـــاييت للمســـاعدة يف حتـــديث 

ــــن اتفـــاق جزيـــرة  ٥للبنـــد وفقـــاً  القـــوات املســـلحة وإناـــاء قـــوة شـــرطة جديـــدة،
 غفرنرز.

): القـــــرار ٣٢٧١(اجللســـــة  ١٩٩٣آب/أغســـــطس  ٢٧املـــــؤرخ  المقـــــرر
١٩٩٣( ٨٦١( 

 )،١٩٩٣( ٨٤١بـــالقرار  وعمـــال ً  ،١٩٩٣آب/أغســـطس  ١٣يف 
متوز/يوليـــه  ١٢يتـــابع تقريـــره املـــؤرخ تقريـــراً  األــــني العـــام إىل اللـــسقـــدَّم 
١٩٩٣110F

عقــب توقيــع اتفــاق بأنَّــه  . وأفــاد األـــني العــام يف تقريــر املتابعــة١٥
جزيــرة غفرنــرز، دعــا املبعــو  اخلــاص ممثلــي القــوى السياســية الرئيســية يف 

اسية يف الربملان إىل املااركة، إىل جانب أعضاء هاييت وممثلي الكتل السي
ـــوارد يف  اللجنـــة الرئاســـية، يف حـــوار سياســـي ملناقاـــة جـــدول األعمـــال ال

ـن االتفاق. وـعقد احلوار السياسي فيما بني األطراف اهلايتيـة  ١النقطة 
ختاـــــه  ، ويف١٩٩٣متوز/يوليــــه  ١٦إىل  ١٤يف نيويــــورك يف الفــــرتة ـــــن 

________ 
١٤ S/26085. 
١٥ S/26297. 
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يقـــــــ 111Fة جديـــــــدة، تعـــــــرف باســـــــم ـيثـــــــاق نيويـــــــوركوقّـــــــع املاـــــــاركون ـو

١٦ .
ــــنص ــــة سياســــية تســــتمر ســــتة شــــهور،  وت ــــى إقــــرار هدن يقــــة عل هــــذه الـو
ــــي إىل متكــــني الربملــــان ـــــن اســــتئناف ناــــاطه الطبيعــــي،  وهــــو إجــــراء يـر
اتفاقـــات للتعجيـــل بتثبيـــت رئـــيس الـــوزراء الـــذي يرشـــحه الــــرئيس  وعلـــى

ــــــة الوفــــــاق الــــــوطين، وعلــــــى اعتمــــــاد الصــــــكوك  القانونيــــــة لرئاســــــة حكـو
ـــــــة لضـــــــمان االنتقـــــــال. وختضـــــــع تلـــــــك التعهـــــــدات للتحقـــــــق ــــــــن  الالـز
نظمــــة الـــدول األـريكيــــة. وأفــــاد األـــــني العــــام جانـــب  األـــــم املتحــــدة ـو
الربملــــــــــان يف  يالــــــــــرئيس أريســــــــــتيد أبلــــــــــغ رئيســــــــــي جملســــــــــبــــــــــأنَّ  أيضــــــــــاً 
ــــــــباعت ١٩٩٣ هـــــــــــمتوز/يولي ٢٤ ــــــــيح روبـــــــــــزاـه ترشـــ ــــــــرت ـالفـــــــال رئيســـ  اً ـــ

 للوزراء.

تقريراً  األـني العام إىل اللسقدَّم  ،١٩٩٣آب/أغسطس  ٢٦ويف 
١٩٩٣112Fآب/أغســطس  ١٣يتــابع تقريــره املــؤرخ 

بــأنَّ  ، أبلــغ فيــه اللــس١٧
عمليــــة إقــــرار تعيــــني رئــــيس الــــوزراء املعــــّني، الســــيد روبــــرت ـالفــــال، قــــد 

 العــامذلـك يوصــي األـــني وبنــاًء علــى  األخــري تــوىل ـهاــه. اكتملـت وأنَّ 
أيضـاً  ). وأشـار١٩٩٣( ٨٤١التـدابري الـيت فرضـها القـرار فـوراً  تـعلقبأنَّ 
التعليق سيتوقف بصورة آلية ويعاد فرض اجلزاءات إذا قـام يف أي  إىل أنَّ 

ـــار رأي األــــني العـــام ملنظمـــة الـــدول األـريكيـــة،  وقـــت، آخـــذا يف االعتب
ا ــن السـلطات يف أيّـ أطراف اتفـاق جزيـرة غفرنـرز أوبأنَّ  بإبالغ اللس
متــوز/  ١٢متتثــل حبســن نيــة لالتفــاق. وتــرد يف تقريريــه املــؤرخني  هــاييت ال
بعـــض احلـــاالت الـــيت ــــن شـــأ�ا أن  ١٩٩٣آب/أغســـطس  ١٣يوليـــه و 

ـــــن ذلــــك النــــوع قــــد وقــــع  تــــؤدي بــــاألـني العــــام إىل اســــتنتاا أن خرقــــاً 
ر عــــودة فــــو تقريــــراً  ه ســــيقدم إىل اللــــسلالتفــــاق. وأشــــار كــــذلك إىل أنَّــــ
، بغيـــة ١٩٩٣تاـــرين األول/أكتـــوبر  ٣٠الـــرئيس أريســـتيد إىل هـــاييت يف 

 .رفع اجلزاءات �ائياً 

، أدرا ١٩٩٣آب/أغسطس  ٢٧، املعقودة يف ٣٢٧١ويف اجللسة 
يف جـدول  ١٩٩٣آب/ أغسـطس  ٢٦اللس تقرير األـني العـام املـؤرخ 

بنـــاًء  أعمالــه. وعقـــب إقـــرار جـــدول األعمـــال، دعــا اللـــس ممثـــل هـــاييت،
طلبــــــه، إىل املاــــــاركة يف املناقاــــــة بــــــدون أن يكــــــون لــــــه احلــــــق يف علــــــى 

هت الرئيسة (الواليات املتحدة) انتباه أعضاء اللس إىل التصويت. ووجَّ 
آب/ أغســـــطس  ١٣متوز/يوليـــــه و  ١٢تقريـــــري األــــــني العـــــام املـــــؤرخني 

١٩٩٣ 113F

ـوجَّهـــة  ١٩٩٣متــوز/ يوليـــه  ١٥، وكــذلك إىل رســـالة ـؤرخـــة ١٨
114Fـــــني العــــام ـــــن رئــــيس اللــــسإىل األ

إىل أيضــــاً  هــــت انتبــــاههم. ووجَّ ١٩
115Fـاروع قرار كان قد أـعد أـناء ـااورات اللس السابقة

٢٠. 

________ 
 املرجع نفسه، املرفق. ١٦
١٧ S/26361. 
١٨ S/26063  وS/26297. 
١٩ S/26085. 
٢٠ S/26364. 

وبعد ذلـك طــرح ـاـروع القـرار للتصـويت واعـتمـد باإلمجـاع بوصـفه 
 )، ويف ـا يلي نصه:١٩٩٣( ٨٦١القرار 

 ،جملس األـن إنَّ 
 ،١٩٩٣حزيران/يونيه  ١٦) املؤرخ ١٩٩٣( ٨٤١إىل قراره  إذ ياري
باجلهود اليت بـذهلا املمثـل اخلـاص هلـاييت املوفـد ــن األــني العـام  وإذ يايد

 لألـم املتحدة واألـني العام ملنظمة الدول األـريكية،
 ١٢يف األجــــزاء ذات الصــــلة ـــــن تقريــــر األـــــني العــــام املــــؤرخ  وقــــد نظــــر

 ،١٩٩٣متوز/يوليه 
ـع املوافقة باتفاق جزيرة غفرنرز بني رئيس مجهورية هاييت  علماً  حييطإذ و 

، الـــذي ٤والقائـــد األعلـــى للقـــوات املســـلحة هلـــاييت، مبـــا يف ذلـــك أحكـــام البنـــد 
اتفق الطرفان مبوجبه على وقف العمل باجلزاءات فـور إقـرار تعيـني رئـيس الـوزراء 

 وتوليه ـنصبه يف هاييت،
 ١٩٩٣آب/ أغســطس  ١٣األــني العــام املــؤرخ يف تقريــر  أيضــاً  وقـد نظــر

 ،١٩٩٣متوز/يوليه  ١٦باأن اتفاق نيويورك املؤرخ 
، الـــذي ١٩٩٣آب/أغســطس  ٢٦تقريــر األــــني العــام املـــؤرخ  وقــد تلقـــى

 يفيد فيه بإقرار تعيني رئيس وزراء هاييت وتوليه ـهام ـنصبه يف هاييت،
 تحدة،مبوجب الفصل السابع ـن ـيثاق األـم امل وإذا يتصرف

إىل  ٥وقـــف العمـــل بالتــــدابري املنصـــوص عليهـــا يف الفقــــرات  يقـــرر - ١
، ويطلــــب ـــــن ) علــــى أن يبــــدأ تنفيــــذ ذلــــك فــــوراً ١٩٩٣( ٨٤١ـــــن القــــرار  ٩

الــدول أن تتصــرف علـى حنــو يتفــق ــع أحكــام هــذا القـرار يف أقــرب وقــت  مجيـع
 ممكن؛
اسـتعداده، كمـا ورد يف رسـالة رئـيس اللـس إىل األــني العـام  يؤكد - ٢
ــــــه  ١٥املؤرخــــــة  ، ألن يقــــــوم باإل�ــــــاء الفــــــوري لوقــــــف العمــــــل ١٩٩٣متوز/يولي

أبلــغ األـــني العــام اللــس، يف  أعــاله، إذا ـــا ١ بالتــدابري املاــار إليهــا يف الفقــرة
بــأنَّ  األـريكيــة، يف االعتبــار آراء األـــني العــام ملنظمــة الــدول أي وقــت، واضــعاً 

ّــ ا ـــن طــريف اتفــاق جزيــرة غفرنــرز أو أنَّ أيّــ ا ـــن الســلطات األخــرى يف هــاييت أي
 يلتزم بنية صادقة باالتفاق املذكور؛ مل

عــــن اســــتعداده إلعــــادة النظــــر يف مجيــــع التــــدابري املنصــــوص  يعـــرب - ٣
 ) بـــدف رفعهـــا �ائيـــاً ١٩٩٣( ٨٤١ــــن القـــرار  ١٤إىل  ٥عليهـــا يف الفقـــرات 

يف االعتبار آراء األــني العـام ملنظمـة  مبجرد أن يبلغ األـني العام اللس، واضعاً 
تنفيـــذاً  قـــد مت تنفيــذ األحكـــام ذات الصــلة ــــن االتفــاقبأنـَّـه  الــدول األـريكيـــة،

 تاـاً.
 أن يبقي املسألة قيد النظر. يقرر - ٤

ـــة بلـــده يســـعدها أن  وبعـــد التصـــويت، ذكـــر ممثـــل فرنســـا أن حكـو
للدميقراطيــة يف هــاييت ـــن وقــف احملــَرز  جملــس األـــن إزاء التقــدميــتمكن 

)، كما ١٩٩٣( ٨٤١اجلزاءات املفروضة على ذلك البلد مبوجب القرار 
) وكمــا نــص اتفــاق جزيــرة غفرنــرز. وأعــرب ١٩٩٣( ٨٤١ورد يف القــرار 

عــن األـــل يف أن ـتســتكمل هــذه العمليــة وأن يــتمكن اللــس بــذلك ـــن 
ه اية املطاف. وبذه الطريقة يظهـر اللـس للجميـع أنـَّرفع اجلزاءات يف �



 ٤٩٥ النظر في المسائل المندرجة ضمن نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين – الفصل الثامن

 

تقـــدم  إىل أنَّ أيضـــاً  للتطـــورات الــيت ياـــهدها. وأشـــاروفقـــاً  ميكنــه العمـــل
هاييت صوب الدميقراطية يعترب يف جزء كبري ـنه نتيجة التعاون بني األــم 
نظمة الدول األـريكية. وهذا ـثال يستفيد اجلميع ـن تكـراره  املتحدة ـو

116Fعهوتوس

٢١. 

اللـس  وحتدـت الرئيسة بصفتها ممثلة الواليات املتحدة، فقالـت إنَّ 
وهو املساعدة علـى واضحاً  عندـا فرض جزاءات على هاييت كان هدفه

ة الدميقراطية اليت ـسرقت ــن شـعب هـاييت. وجـاء اتفـاق  استعادة احلكـو
لـى عدلـيًال واضـحاً  جزيرة غفرنـرز، الـذي مت التوقيـع عليـه بعـد أسـبوعني،

أن اجلــــزاءات حققــــت ـفعوهلــــا. واملصــــادقة بــــاألـس علــــى تعيــــني رئــــيس 
. فهــــي انتصــــار كبــــرياً   الــــوزراء الــــذي اختــــاره الــــرئيس أريســــتيد تعــــد إجنــــازاً 

اســـــية املتعـــــددة األطـــــراف، يف ـنظمـــــة الـــــدول األـريكيـــــة واألــــــم  للدبلـو
اســــية الــــيت ـســــخِّ  رت خلدـــــة الدميقراطيــــة والكراـــــة املتحــــدة، تلــــك الدبلـو

فحســــب بــــل ســــابقة  اإلنســــانية. وتعليــــق اجلــــزاءات اليــــوم ال يعــــد جناحــــاً 
ــ م للـس األــن يف السـنوات األخــرية، كمـا أظهـر فيهــا أعضـاء اللـس أ�َّ
سيكونون جديني يف االستجابة للتقدم اجلـاد. وتلـك هـي رسـالة ـوجَّهـة 
ــــــــق  ــــــــس. وبتعلي ــــــــذين يســــــــتمرون يف عــــــــدم االســــــــتجابة هلــــــــذا الل إىل ال

ــــــس اجلــــــزاءات، هــــــذه األداة االقتصــــــادية  أنَّ أيضــــــاً  أظهــــــر أعضــــــاء الل
هــــذا اللــــس ميكــــن أن يعمــــل بســــرعة  بــــني املرونــــة والفعاليــــة، وأنَّ  جتمــــع

حملــــــــة أيضــــــــاً  النجــــــــاح يعطــــــــي وبطريقــــــــة حامســــــــة. وأضــــــــافت قائلــــــــة إنَّ 
ـــــــة بلـــــــدها لألــــــــم  عـــــــن املســـــــتقبل، حملـــــــة لرؤيـــــــة أعظـــــــم تتوقعهـــــــا حكـو

علــــــــــى إصــــــــــالح الــــــــــدول الــــــــــيت تقتصــــــــــر  وهــــــــــذه الرؤيــــــــــة ال املتحــــــــــدة.
ـــدميقراطيات اجلديـــدة  اســـتخفت مبجتمـــع الـــدول، وال علـــى الرتحيـــب بال

إصـــالح أيضـــاً  يف هـــذا التمـــع، بـــل صـــاحلاً  تـــود أن تصـــبح عنصـــراً  الـــيت
ـــــــالــــــدول الفاش حــــــال لة لتــــــتمكن هــــــي األخــــــرى ـــــــن العــــــودة إىل هــــــذا ــ
117Fالتمع

٢٢. 

س الـوزراء الـذي عينـه إقـرار الربملـان اهلـاييت لـرئي وذكر ممثـل هـاييت أنَّ 
ملنظمـة الـدول األـريكيـة ولألــم املتحـدة، نصراً كبـرياً  الرئيس أرستيد يعد

 ) قــــراراً ١٩٩٣( ٨٤١وبصــــورة خاصــــة للــــس األـــــن الــــذي كــــان قــــراره 
مبخــــاطر   أن الوضــــع ال يــــزال حمفوفــــاً يف تطــــور هــــذه القضــــية. إالَّ  حامســــاً 

ان، كمـا ورد يف شديدة، نتيجة لتجدد حـدو  انتهاكـات حلقـوق اإلنسـ
التقريــر األخــري للبعثــة املدنيــة الدوليــة. ويأـــل وفــد بلــده أن يبقــى جملــس 

يف وجــــــه أيــــــة حماولــــــة إلفاــــــال عمليــــــة إقاـــــــة الدميقراطيــــــة  األـــــــن يقظــــــاً 
118Fهاييت يف

٢٣. 

أمهيــــة التعــــاون بــــني األـــــم املتحــــدة أيضــــاً  وأبــــرز ـتكلمــــون آخــــرون
نظمة الدول األـريكيـة, وضـرورة ـواصـلة هـذه الاـراكة إىل أن يتحقـق  ـو
ة يف هاييت. وأعرب البعض عن قلقهم إزاء حالة حقوق  حل �ائي لألـز

________ 
٢١ S/PV.3271 ٨و  ٧، الصفحتان. 
 .١٧و  ١٦املرجع نفسه، الصفحتان  ٢٢
 .١٨و  ١٧املرجع نفسه، الصفحتان  ٢٣

119Fاإلنســان يف هــاييت

. وأكــد آخــرون علــى الــدور الــذي ينبغــي أن تؤديــه ٢٤
مـــا يتعلـــق بتقـــدمي املســـاعدة األجهـــزة األخـــرى التابعـــة لألــــم املتحـــدة في

120Fاالقتصادية واالجتماعية هلاييت

٢٥. 

): القـــــرار ٣٢٧٢(اجللســـــة  ١٩٩٣آب/أغســـــطس  ٣١املـــــؤرخ  المقـــــرر
١٩٩٣( ٨٦٢( 
تقريـراً  األــني العـام إىل اللـسقـدَّم  ،١٩٩٣آب/أغسطس  ٢٥يف 

121Fباــأن هــاييت

، عـــرض فيــه توصـــيات، كيمــا ينظــر فيهـــا اللــس، تتعلـــق ٢٦
ـها األــــــم املتحـــــدة يف حتـــــديث القـــــوات املســـــلحة باملســـــاعدة الـــــيت تقـــــد

وإنااء قـوة شـرطة جديـدة، علـى النحـو املنصـوص عليـه يف اتفـاق جزيـرة 
ــه  غفرنــرز. وقــال إنَّ  ســند هــذه التوصــيات هــو املاــورة املقدـــة ـــن ـبعـو

وريثمـــا يــــتم “. هـــاييت باــــأن ـســـألةأصـــدقاء األــــني العـــام ” اخلـــاص و
قوة الاـرطة اجلديـدة، مبـا يف ذلـك قيـام اعتماد التاريع الضروري إلنااء 

جمموعــه  يقــدر مبــا رئــيس هــاييت بتعيــني قائــد عــام للاــرطة، سيســاعد ـــا
ــة يف رصــد أناــطة أفــراد  ٥٦٧ ـــن ـراقبـــي شــرطة األـــم املتحــدة احلكـو

القــــوات املســــلحة الــــذين يــــؤدون وظــــائف الاــــرطة. ويف ـرحلــــة الحقــــة 
ــة هــاييت ســتقوم األـــم املت حــدة بتقــدمي ـســاعدة يف وبالتاــاور ـــع حكـو

إناــاء أكادمييــة للاــرطة، ويف تــدريب جيــل جديــد ـــن ضــباط الاــرطة. 
ـهمة حتـديث القـوات املسـلحة فسـتقوم بـا أفرقـة تـدريب ـكونـة ــن  أـا
يف الفريــــــق الواحــــــد، حبيــــــث يبلــــــغ ـتوســــــط عــــــدد املــــــدربني  ـــــــدرباً  ١٢

 ريعن ذلك، سيج . وفضالً ـدرباً  ٦٠املوجودين يف هاييت يف أي وقت 
فــرد  ٥٠٠وحــدة لإلناــاءات العســكرية قواـهــا علــى وجــه التقريــب زْع وَ 

ـن مجيـع الرتـب لتعمـل ــع القـوات املسـلحة يف هـاييت يف تنفيـذ ـاـاريع 
بعثـة األــم املتحـدة ”اإلنااءات. وستقوم بذه املهام بعثـة تعـرف باسـم 

ة يأذن بإنااء بعث بأن ولذا أوصى األـني العام جملس األـن“. يف هاييت
األـم املتحدة يف هاييت لفرتة ـبدئيـة ــدتا سـتة أشـهر، حبيـث ـتوفـد فـور 
اســتيفاء الاـــروط احملــددة يف اتفـــاق جزيـــرة غفرنــرز. وســـيجري اســـتعراض 

رز ــــــن تقـــــدم علـــــى صـــــعيد إعـــــادة ، يف ضـــــوء ــــــا ـحيـــــــــــدة البعثـــــة تباعـــــاً 
 الدميقراطية يف هاييت.
أدرا  ،١٩٩٣آب/أغسطس  ٣١، املعقودة يف ٣٢٧٢ويف اجللسة 

ــــه. وعقــــب إقــــرار جــــدول  ــــر األـــــني العــــام يف جــــدول أعمال اللــــس تقري
ه الرئيس انتباه أعضاء اللس إىل ـاروع قرار كان قد أـعد األعمال، وجَّ 
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٢٧. 
وبعد ذلـك طــرح ـاـروع القـرار للتصـويت واعـتمـد باإلمجـاع بوصـفه 

 )، ويف ـا يلي نصه:١٩٩٣( ٨٦٢القرار 
________ 

 ١٦إىل  ١٢(فنـــــــزويال)؛ والصــــــفحات  ١٢و  ١١املرجـــــع نفســــــه، الصـــــفحتان  ٢٤
 (الربازيل).
 (إسبانيا). ١٠إىل  ٨املرجع نفسه، الصفحات  ٢٥
٢٦ S/26352. 
٢٧ S/26384. 
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 ،جملس األـن إنَّ 
 ١٩٩٣حزيران/يونيـــــــه  ١٦) املــــــؤرخ ١٩٩٣( ٨٤١إىل قراريــــــه  إذ ياــــــري

 ،١٩٩٣آب/أغسطس  ٢٧) املؤرخ ١٩٩٣( ٨٦١ و
إىل اتفــاق جزيــرة غفرنــرز املــربم بــني رئــيس مجهوريــة هــاييت  أيضــاً  وإذ ياــري

الـوارد يف تقريـر  ١٩٩٣متوز/يوليـه  ٣والقائد األعلـى للقـوات املسـلحة هلـاييت يف 
متوز/يوليـــــه  ٢٤والرســــالة املؤرخـــــة  ١٩٩٣متوز/يوليـــــه  ١٢األـــــني العـــــام املــــؤرخ 

 إىل األـني العام ـن رئيس هاييت،واملوجَّهة  ١٩٩٣
علــى اجلهــود الــيت يبــذهلا املمثــل اخلــاص هلــاييت املوفــد ـــن األـــني  وإذ يثــين

 العام لألـم املتحدة واألـني العام ملنظمة الدول األـريكية،
ــــة  ٥ن البنــــد أ وإذ يالحــــظ ـــــن االتفــــاق يــــدعو إىل تقــــدمي ـســــاعدة دولي

لتحـديث قــوات هــاييت املســلحة وإناــاء قــوة شـرطة جديــدة ـــع وجــود أفــراد ـــن 
 األـم املتحدة يف هذين الالني،

ــة يف هــاييت، مبــا يف ذلــك  وإذ يؤكــد جمــدداً  التــزام التمــع الــدويل حبــل األـز
 إعادة الدميقراطية،
  هـــاييت وإىل اســـتمرار ـســـؤولية اللـــس عـــن صـــونإىل احلالـــة يف وإذ ياـــري

 واألـن الدوليني مبوجب ـيثاق األـم املتحدة،الِسلم 
املقــدم ـــن  ١٩٩٣آب/أغســطس  ٢٥بــالتقرير املــؤرخ  علمــاً  حيــيط - ١

األــــني العـــام إىل جملـــس األــــن، الـــذي يتضـــمن توصـــيات باـــأن تقـــدمي األــــم 
وكـذلك إلناـاء قـوة شـرطة جديـدة املتحدة ـساعدة لتحديث القوات املسلحة 

 يف هاييت يف إطار بعثة ـقرتحة لألـم املتحدة يف هاييت؛
علــى أن ترســل يف أقــرب وقــت ممكــن فرقــة ـتقدـــة ال يزيـــد  يوافــق - ٢

لتقيــيم االحتياجــات واإلعــداد الحتمــال إرســال عناصــر  اً قواـهــا عــن ـالـــني فــرد
 ـم املتحدة املقرتحة يف هاييت؛الارطة املدنية والعون العسكري التابعة لبعثة األ

أن تنتهي فرتة والية الفرقة املتقدـة يف غضون شـهر، ويتصـور  يقرر - ٣
إـكانية إدـاا هذه الفرقـة املتقدــة يف بعثـة األــم املتحـدة املقرتحـة يف هـاييت يف 

 ، وحينما يقرر ذلك؛حالة قيام اللس بإنااء هذه البعثة رمسياً 
ر آخر ـن األـني العام عن اقـرتاح إناـاء بعثـة إىل تلقي تقري يتطلع - ٤

األـــم املتحــدة يف هــاييت، مبــا يف ذلــك علــى وجــه اخلصــوص تقــديرات تفصــيلية 
ــين لتنفيــذها واملوعــد املنتظــر إل�ائهــا،  لتكــاليف ونطــاق هــذه العمليــة وإطــار ـز
وكيفيــــــة تــــــأـني التنســــــيق، يف مجلــــــة أـــــــور، بينهــــــا وبــــــني عمــــــل ـنظمــــــة الــــــدول 

ـــا قــرر اللــس  دف إناــاء البعثــة املقرتحــة علــى وجــه الســرعة إذااألـريكيــة، بــ
 ذلك؛
األـني العام على أن يـدخل علـى وجـه السـرعة يف ـباحثـات  حيث - ٥

ـــة هـــاييت حـــول اتفـــاق باـــأن ـركـــز البعثـــة لتيســـري إرســـال بعثـــة األــــم  ــــع حكـو
 املتحدة إىل هاييت يف ـوعد ـبكر يف حالة ـا إذا قرر اللس ذلك؛

 إبقاء هذه املسألة قيد النظر. قرري - ٦
) يسمح ١٩٩٣( ٨٦٢القرار  وبعد التصويت، ذكر ممثل فرنسا أنَّ 

إرادتـــه لعــودة الدميقراطيـــة إىل هـــاييت.  يؤكــد جمـــدداً  بـــأن للمجتمــع الـــدويل
وهو يأـل أن يكون ـن املمكن إرسال الفريق املتقدم املنصوص عليـه يف 

للتمهيــد لوصــول بعثــة أكــرب تابعــة لألـــم إىل ـســرح عملياتــه فــوراً  القــرار
ــــات اإلضــــافية الــــيت  ــــن املهــــم تزويــــد اللــــس بســــرعة باملعلـو املتحــــدة. ـو

123Fباأن بعثة األـم املتحدة يف هاييت �ائياً  طلبها، لكي يتخذ قراراً 

٢٨. 
ــــــزويال إنَّ  ـــــال ممثـــــل فن ـــــنص عليهـــــا القـــــرار  وق  ٨٦٢التـــــدابري الـــــيت ي

يتيون أنفســــهم. وبــــذلك فــــإن ) قــــد حــــددها واتفــــق عليهــــا اهلــــا١٩٩٣(
ـع االحـرتام الكاــل لسـيادة هـاييت. وفقاً  اللس يعمل هلـذه التفامهـات ـو

هـــذه  إنَّ  قـــائالً  وأكــد علـــى احلاجـــة إىل ـتابعـــة توصــيات الفريـــق املتقـــدم،
املبادرة ـن جانب اللس جزء ــن عمليـة، وهـي بوصـفها نتيجـة لـإلرادة 

ة هاييت فقد اشرتكت فيهـا نظمـة الـدول  الصرحية حلكـو األــم املتحـدة ـو
األـريكيـــة ـنـــذ البدايـــة. وعلـــى غـــري شـــاكلة العمليـــات األخـــرى املماـلـــة، 
فإ�ــا جســدت تــدابري األـــن والضــمانات الــيت اعتربتــا األطــراف ـالئمــة 
واتفقــت عليهــا يف العمليــة الــيت وجهــت املبعــو  اخلــاص. وهلــذا الســبب 

يــة الــواردة يف الفقــرات الثالثــة فهــو يعتقــد أن الضــمانات التنظيميــة وامليزان
 تفســـر ) ينبغـــي أالَّ ١٩٩٣( ٨٦٢والرابعـــة واخلاـســـة ــــن ـنطـــوق القـــرار 

بأ�ــــا تقييديــــة أو بأ�ــــا شــــروط لاللتــــزام بإناــــاء بعثــــة لألـــــم املتحــــدة يف 
124Fهاييت على وجه السرعة

٢٩. 
)، ١٩٩٣( ٨٦٢اللــــس، باختــــاذه القــــرار  وذكــــر ممثــــل إســــبانيا إنَّ 

ـــة الاـــرعية هلـــاييت  يبـــدي تصـــميمه علـــى تقـــدمي ـســـاعدة ناـــطة للحكـو
وشــعب هـــاييت يف ـهمتهمـــا املتمثلـــة يف اســـتعادة املؤسســـات الدميقراطيـــة 

إضـفاء الطـابع الـدميقراطي علـى قـوات  وتعزيزها. ويف هذا الصدد قال إنَّ 
ـــرتبط بال ـــيت بـــدأت الاـــرطة واملؤسســـة العســـكرية ي ـــة ال ـــة املدنيـــة الدولي بعث

عملها بالفعل يف هاييت حتت رعاية األـم املتحدة وذلك لإلشراف علـى 
ســـاعدة األــــم املتحـــدة يف هـــذه  االحـــرتام احلقيقـــي حلقـــوق اإلنســـان. ـو
األــــور، بالتعـــاون ــــع ـنظمـــة الـــدول األـريكيـــة، وبالتنســـيق ــــن جانـــب 

األــــــم املتحـــــدة تســـــتجيب  ، أنَّ املبعـــــو  اخلـــــاص، هاــــــة لســـــببني. أوالً 
ـــة يف  ـــة الاـــرعية هلـــاييت وتؤيـــد رغبـــة تلـــك احلكـو وبســـرعة لطلـــب احلكـو

وفقــــاً  حتــــديث قــــوات األـــــن وكــــذلك القــــوات املســــلحة وجعلهــــا حمرتفــــة،
إضـــــفاء الطـــــابع الدميقراطيـــــة  ، أنَّ ألحكـــــام اتفـــــاق جزيـــــرة غفرنـــــرز. ـانيـــــاً 

ـــــى ـــــة عل ـــــرتة الدميقرطي الـــــيت  هـــــذه املؤسســـــات عنصـــــر أساســـــي إلداــــــة ف
125Fاآلن بدأت

٣٠. 
وحتدـت الرئيسة، بصفتها ممثلة الواليات املتحدة، فذكرت أن توفري 
األفراد العسكريني والارطة ـن جانب األـم املتحدة دليل ـلموس على 
ــة الدســتورية، بــل  أن التــزام اللــس لــن يتوقــف ـــع إعــادة تنصــيب احلكـو

ه حضــور مــا أنَّــه سيســتمر حــىت يــتم ترســيخ املؤسســات الدميقراطيــة. كإنَّــ
تقريـر األــني العـام  يبعث على اهلدوء خالل الفـرتة االنتقاليـة. وقالـت إنَّ 

لتاــجيع جيــداً  ر صــيغة ـدروســةيــوفِّ  ١٩٩٣آب/أغســطس  ١٥املــؤرخ 
________ 

٢٨ S/PV.3272 ٣، الصفحة. 
 .٦و  ٥ ناتاملرجع نفسه، الصفح ٢٩
 .١٠إىل  ٨املرجع نفسه، الصفحات  ٣٠



 ٤٩٧ النظر في المسائل المندرجة ضمن نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين – الفصل الثامن

 

التوصــل إىل حــل ـابــت، وأعربــت عــن تطلعهــا إىل اإليفــاد الســريع لفريــق 
نااء بعثة األـم األـم املتحدة املتقدم وإىل تقييمه للحالة، الذي سيليه إ

126Fاملتحدة يف هاييت

٣١. 

ـــالمق ): بيــان ـــن ٣٢٧٨(اجللســة  ١٩٩٣أيلول/ســبتمرب  ١٧املــؤرخ  ررـ
 الرئيس

، ١٩٩٣أيلول/ســــــــــــبتمرب  ١٧، املعقــــــــــــودة يف ٣٢٧٨يف اجللســـــــــــة 
اســــتأنف اللــــس نظــــره يف البنــــد. وبعــــد إقــــرار جــــدول األعمــــال، أعلــــن 

فيما بني ـأجريت  أعقاب ـااوراتله، يف قد أـذن  هس (فنـزويال) أنَّ ـــالرئي
127Fيديل بالبيان التايل نيابة عن اللسبأنَّ  أعضاء اللس،

٣٢: 
يف هــــاييت، ال ســــيما ـــــؤخراً  ياــــجب جملــــس األـــــن العنــــف الــــذي انــــدلع

ي   غتيـــــل اـنـــــا عاـــــر، حيـــــث اـ ١٩٩٣أيلول/ســـــبتمرب  ١٢و  ١١أحـــــدا  يــــــو
اس لبارزين أـناء قدَّ على األقل، ـن بينهم أحد أنصار الرئيس أريستيد اشخصاً 

 يف الكنيسة.
ويساور اللس قلق بالغ إزاء هذه التطورات وإزاء وجود مجاعـات ـنظمـة 
ــــة الدســـــتورية  ـــــن املــــدنيني املســـــلحني يف العاصــــمة حتـــــاول عرقلــــة تـــــويل احلكـو

 اجلديدة ـهاـها على الوجه السليم.
ة هاييت الدستو  ويرى جملس األـن أنَّ  رية ـقاليد ـن احملتم أن تتوىل حكـو

الســـــيطرة علـــــى قـــــوات األــــــن يف البلـــــد، وأن حياســـــب املســـــؤولون عـــــن أناـــــطة 
مجاعـــات املـــدنيني املســـلحني املنظمـــة يف مجيـــع أحنـــاء البلـــد، وخباصـــة يف ـدينـــة 

حــــــوا عــــــن نَ بــــــرانس، عــــــن تصــــــرفاتم حماســــــبة شخصــــــية، وأن يــ  -أو  -بــــــورت 
فوريــة لتجريـــد ـناصــبهم. كمــا حيـــث اللــس ســـلطات هــاييت علـــى اختــاذ تـــدابري 

 تلك اجلماعات ـن السالح.
ــــن أيضـــاً  يـــدعو اللـــس بقـــوة القائـــد األعلـــى للقـــوات املســـلحة، بصـــفته

املــــوقعني علــــى اتفــــاق جزيــــرة غفرنــــرز، إىل االضــــطالع مبســــؤولياته علــــى الوجــــه 
 .وروحاً  األكمل وذلك بكفالة االـتثال الفوري التفاق جزيرة غفرنرز نصاً 

الســــلطات العســــكرية واألـنيــــة يف هــــاييت ـســــؤولة ولســــوف يعــــد اللــــس 
 عن سالـة مجيع ـوظفي األـم املتحدة يف هاييت. شخصياً 

ــــــــا مل تقــــــــم قــــــــوات األـــــــــن جبهــــــــود واضــــــــحة وفوريــــــــة للقضــــــــاء علــــــــى  ـو
ــــات آنفــــة  املســــتويات ــــا مل تســــتوف املتطلب ــــة ـــــن العنــــف والتخويــــف، ـو احلالي
اعتبـــــــــار أن فلــــــــن يكــــــــون أـــــــــام جملــــــــس األـــــــــن ـــــــــن خيــــــــار ســــــــوى  الــــــــذكر،
املسؤولة عن النظام العام يف هاييت ال متتثل بنية صادقة التفاق جزيرة  السلطات
 غفرنرز.

ن مث فإنه إذا قام األــني العـام لألــم املتحـدة، لقـرار جملـس األــن وفقـاً  ـو
) وبعد تلقي آراء األـني العـام ملنظمـة الـدول األـريكيـة، بـإبالغ ١٩٩٣( ٨٦١

ســتمر التفــاق هنــاك بــأنَّ  جملــس األـــن يف رأيــه عــدم اـتثــال علــى حنــو خطــري ـو
جزيرة غفرنرز، فإن جملس األـن سيعيد على الفور تطبيق ـا يقتضـيه احلـال ــن 

________ 
 .١١و  ١٠املرجع نفسه، الصفحتان  ٣١
٣٢ S/26460. 

)، ــــــــع التاـــــــديد بوجـــــــه ١٩٩٣( ٨٤١التـــــــدابري املنصـــــــوص عليهـــــــا يف قـــــــراره 
علــى التــدابري الــيت تســتهدف ــــن يعتــربون ـســؤولني عــن عــدم االـتثـــال  خــاص
 لالتفاق.

ه يتعـــني علـــى مجيـــع األطـــراف يف هـــاييت االـتثـــال أنَّـــ للـــس جمـــدداً ويؤكـــد ا
عـن االلتزاــات املنصـوص عليهـا فضـًال  اللتزاـاتا مبوجب اتفاق جزيـرة غفرنـرز،

فيها ويف مجيع قرارات جملس األـن  يف املعاهدات الدولية اليت تكون هاييت طرفاً 
 ذات الصلة.

 ثب يف األيام القادـة.ولسوف يرصد اللس احلالة يف هاييت عن ك

): القـــــرار ٣٢٨٢(اجللســـــة  ١٩٩٣أيلول/ســـــبتمرب  ٢٣املـــــؤرخ  المقـــــرر
١٩٩٣( ٨٦٧( 

 )،١٩٩٣( ٨٦٢بــــالقرار  وعمــــال ً  ،١٩٩٣أيلول/ســــبتمرب  ٢١يف 
ــات تقريــراً  األـــني العــام إىل اللــسقــدَّم  باــأن هــاييت، عــرض فيــه ـعلـو

128Fيف هــــاييتإضــــافية عــــن اإلناــــاء املقــــرتح لبعثــــة األـــــم املتحــــدة 

. وأفــــاد ٣٣
) توجـه إىل هـاييت ١٩٩٣( ٩٨٣للقـرار وفقاً بأنَّه  األـني العام يف التقرير

ـن األخصـائيني يف عدداً  فريق ـتقدم يضم ١٩٩٣أيلول/سبتمرب  ٨يف 
ــــه  الاــــؤون العســــكرية وشــــؤون الاــــرطة والاــــؤون املدنيــــة، برئاســــة ـبعـو

اســـة استقصـــائية ، تلقـــى الفريـــق تعليمــات باالضـــطالع بدر اخلــاص. وأوالً 
انيـاً أساساً  ـفصلة تكون ، بقيـت جمموعـة صـغرية إلعـداد هـذا التقريـر؛ ـو

ــــن الضـــباط العســـكريني وضـــباط الاـــرطة يف هـــاييت بعـــد عـــودة القســـم 
لفـت ، حيـث كـ ١٩٩٣أيلول/سبتمرب  ١٢الرئيسي ـن الفريق املتقدم يف 
ــــة لــــَوزْع  تلــــك الموعــــة مبهمــــة اإلعــــداد ــــة يف هــــاييت يف �اي األـــــر. البعث

ــــه اخلــــاص بعــــدد ـــــن املســــؤولني اهلــــايتيني الــــذين ميثلـــــون  واجتمــــع ـبعـو
ــة الدســتورية، عــن القــوات املســلحة. وكــان ـــن بــني أولئــك فضــًال  احلكـو

املســؤولني رئــيس الــوزراء. والقائــد العــام للقــوات املســلحة يف هــاييت. وقــد 
، مبـا يف أكد كال اجلانبني رغبتهما يف ـواصلة تنفيـذ اتفـاق جزيـرة غفرنـرز
ه علـى الــرغم ذلـك األحكـام الـيت تتعلـق مباـاركة األــم املتحـدة. وقـال إنـَّ

ـن التأكيدات اليت قدـها اجلانبـان فيمـا يتعلـق باسـتعدادمها للتعـاون ــع 
األـــم املتحــدة يف تنفيــذ األحكــام ذات الصــلة ـــن اتفــاق جزيــرة غفرنــرز 

ويف الوقــت ذاتـــه،  ب العميقــة ال تـــزال تفــرِّق بينهمـــا.يَـــرِ فــإن الاــكوك وال
يـــــــــزال املنـــــــــاخ السياســـــــــي واالجتمـــــــــاعي يف هـــــــــاييت يتســـــــــم باتســـــــــاع  ال

انتهاكـــات حقـــوق اإلنســـان وغريهـــا ــــن شـــواهد العنـــف. واتفــــق  نطـــاق
ـــــه وهـــــو أنَّ متاــــــاً  األــــــني العـــــام ـــــه اخلـــــاص يف رأي مثـــــة حاجـــــة  ــــــع ـبعـو

ــ ظهــر التمــع الــدويل، ـــن خــالل خطــوات ـلموســة، التزاـــه ألن يـ  ةـلحَّ
ــة هــاييت. وقــال إنَّــ حبــل أن يوافــق جملــس األـــن علــى  ه، لــذلك، يأـــلأـز

لتوصـــياته وفقـــاً  إناـــاء بعثـــة األــــم املتحـــدة يف هـــاييت علـــى حنـــو عاجـــل،
 السابقة.

________ 
٣٣ S/26480أيضاً  ، وانظر S/26480/Add.1. 
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اهلــدف الرئيســي لتعــاون األـــم املتحــدة يف بــأنَّ  وذّكــر األـــني العــام
ة قطــاع الاــرطة يتمثــل يف املســاعدة يف إناــاء وتنظــيم قــوة وطنيــة للاــرط
ـستقلة عن القـوات املسـلحة. ويف املرحلـة األوىل، وريثمـا يـتم إناـاء قـوة 
الارطة، سيقوم أفراد الارطة يف بعثة األـم املتحدة يف هاييت مبراقبة أداء 

عـــن نـــص وروح فضـــًال  قـــوات األــــن احلاليـــة يف جمـــال حقـــوق اإلنســـان،
هـــذه املرحلـــة املبدئيـــة ــــن البعثـــة  اتفاقـــات الوفـــاق السياســـي. ويقـــّدر أنَّ 

ستحتاا إىل ستة أشهر. وقبل اكتمال املرحلة املبدئية، ومبجرد أن يتسىن 
ذلــك، ســيتم، إذا أـكــن، توســيع نطــاق أناــطة البعثــة يف قطــاع الاــرطة 

129Fلتامل تدريب أفراد قوة الاـرطة اجلديـدة

. وفيمـا يتعلـق باملسـاعدة يف ٣٤
العــام أن عمليــة تقــدمي املســاعدة حتــديث القــوات املســلحة، ذكــر األـــني 

نفذ علــى ـــال  ـراحــل: املرحلــة األوىل وهــي تاــتمل علــى العســكرية ســتـ 
حتريــك الوحـــدات العســـكرية وإناـــاء خمــيم قاعـــدة؛ واملرحلـــة الثانيـــة وهـــي 
تاـمل تــدريب األفــراد العســكريني يف ختصصــات خمتلفــة والبــدء يف تنفيــذ 

املرحلة الثالثـة واألخـرية  أنَّ  ـااريع للمساعدة اهلندسية والطبية؛ يف حني
ســتنطوي علــى توســيع نطــاق التــدريب، وكــذلك علــى ـاــاريع هندســية 
وطبيــة لتمكــني األفــراد العســكريني اهلــايتيني ـــن اســتخدام املهــارات الــيت 

ــن املقــدَّ اكتســبوها حــديثاً  ر أن يكــون ـــن املمكــن االضــطالع بــذه . ـو
ناــطة خــالل ـــدة األناــطة مجيعهــا يف وقــت واحــد واســتكمال تلــك األ

130Fأشهر ٦

. والتدريب الذي سيقدم إىل القوات املسلحة اهلايتية ـقصود ٣٥
يف أساسـاً  به تعزيز قدرات تلك القوات يف املهارات غري القتالية، وذلـك

131Fجمــــاالت تتصـــــل بالتأهـــــب للكـــــوار  وتقــــدمي اإلغاــــــة عنـــــد وقوعهـــــا

٣٦ .
يف هاييت، مبا وستلزم زيادة قوام العنصر العسكري يف بعثة األـم املتحدة 

، سيكون املمثل . وأخرياً فرد تقريباً  ٧٠٠يامل املدربني العسكريني، إىل 
عــن تنســيق أعمــال بعثــة األـــم املتحــدة يف  اخلــاص لألـــني العــام ـســؤوالً 

هــاييت وأعمــال بعثــة املــراقبني املــدنيني يف هــاييت، وســتعمل البعثتــان حتــت 
 سلطته العاـة.

بعثـة األــم املتحـدة يف بـَوزْع  ه املتعلقـةتوصـيات وقال األــني العـام إنَّ 
الـة ــن حيـث التكلفـة. هاييت مت تطويرها بغية كفالة أن تكون العمليـة فعَّ 

وســــوف يتعــــني أن متــــول باــــكل ـنفصــــل، عــــن طريــــق إناــــاء صــــناديق 
اســتئمانية أو ـــن خــالل ترتيبــات أخــرى، بعــض عناصــر األناــطة املرتــآة 

132Fلبعثــة األـــم املتحــدة يف هــاييت

يوافــق جملــس األـــن  بــأن توصــيته . وكــرر٣٧
 على إنااء بعثة األـم املتحدة يف هاييت لفرتة ـبدئية ـدتا ستة أشهر.

، أدرا ١٩٩٣أيلول/سـبتمرب  ٢٣، املعقـودة يف ٣٢٨٢ويف اجللسة 
ــــه. وعقــــب إقــــرار جــــدول  ــــر األـــــني العــــام يف جــــدول أعمال اللــــس تقري

ــ ه الــرئيس انتبــاه أعضــاء اللــس إىل ـاــروع قــرار ـقــدَّم ـــن األعمــال، وجَّ
________ 

٣٤ S/26480 ٩، الفقرة. 
 .١٦املرجع نفسه، الفقرة  ٣٥
 .١٧املرجع نفسه، الفقرة  ٣٦
 .٢٦و  ٢٥املرجع نفسه، الفقرتان  ٣٧

133Fالواليات املتحدة

وتال تنقيحات جيب إدخاهلا على املاروع يف شكله  ٣٨
ائق أخرىأيضاً  هاملؤقت. ووجَّ  134Fانتباههم إىل عدة ـو

٣٩. 
شــفوياً  وبعــد ذلــك طـــرح للتصــويت ـاــروع القــرار، بصــيغته املنقحــة

)، ويف ١٩٩٣( ٨٦٧باإلمجاع بوصـفه القـرار يف شكله املؤقت، واعـتمد 
 ـا يلي نصه:
 ،جملس األـن إنَّ 

 ١٩٩٣حزيران/يونيــــــه  ١٦) املــــــؤرخ ١٩٩٣( ٨٤١إىل قراراتــــــه  إذ ياــــــري
) ١٩٩٣( ٨٦٢و  ١٩٩٣آب/أغســـــــــــــــطس  ٢٧) املــــــــــــــؤرخ ١٩٩٣( ٨٦١ و

 ،١٩٩٣آب/أغسطس  ٣١املؤرخ 

ــــيت اختــــذتا  أيضــــاً  وإذ ياــــري ــــة العاـــــة إىل القــــرارات ذات الصــــلة ال اجلمعي
نظمة الدول األـريكية،  لألـم املتحدة ـو

 ١٩٩٣أيلول/ســبتمرب  ٢٢و  ٢١تقريــر األـــني العــام املــؤرخ  وإذ يالحــظ
آب/أغســـــــطس  ٢٦آب/أغســـــــطس و  ٢٥وتقريـــــــري األــــــــني العـــــــام املـــــــؤرخني 

 ١٩٩٣متوز/يوليـــه  ١٢، املقـــدـني عمـــًال بتقريريـــه إىل اللـــس املـــؤرخني ١٩٩٣
 ،١٩٩٣آب/أغسطس  ١٣ و

هة إىل رئيس املوجَّ  ١٩٩٣متوز/يوليه  ٢٤بالرسالة املؤرخة  علماً  حييطإذ و 
ـة هـاييت تطلـب فيـه ــن اقرتاحـاً  اللس ـن األـني العام اليت حييل با ــن حكـو

األـــم املتحــدة تقــدمي املســاعدة يف إناــاء قــوة شــرطة جديــدة ويف حتــديث قــوات 
 هاييت املسلحة،

بــني  ١٩٩٣متوز/يوليــه  ٣غفرنــرز املعقــود يف  أمهيــة اتفــاق جزيــرة وإذ يؤكــد
 رئـــيس مجهوريـــة هـــاييت والقائـــد العـــام لقـــوات هـــاييت املســـلحة بغيـــة تعزيـــز عـــودة

الــيت تطلـب األطــراف  ٥واالســتقرار يف هـاييت، مبــا يف ذلـك أحكــام البنـد الِسـلم 
مبوجبهــا املســاعدة ـــن أجــل حتــديث قــوات هــاييت املســلحة وإناــاء قــوة شــرطة 

 الالني، وجود أفراد ـن األـم املتحدة يف هذينجديدة ـع 

اجلهـود املبذولـة لتنفيـذ ذلـك االتفـاق، والسـماح باسـتئناف  وإذ يؤيـد بقـوة
ـــة هـــاييت ألعماهلـــا الطبيعيـــة، مبـــا يف ذلـــك ـهـــام الاـــرطة واجلـــيش، حتـــت  حكـو

 اإلشراف املدين،

ســؤولية اللــس املســـتمرة مبوجــب ـ وإذ ياــري يثـــاق إىل احلالــة يف هـــاييت ـو
 واألـن الدوليني،الِسلم  األـم املتحدة عن صون

________ 
٣٨ S/26484. 
 ١٩٩٣آب/أغســــــطس  ١٣متوز/يوليــــــه و  ١٢تقريــــــرا األـــــــني العــــــام املؤرخــــــان  ٣٩

)S/26063  وS/26297 هــة ـــن األـــني العــام ـوجَّ  ١٩٩٣متوز/يوليــه  ٢٦)؛ ورســالة ـؤرخــة
هـة ـوجَّ  ١٩٩٣متوز/يوليـه  ٢٤)، حييـل بـا رسـالة ـؤرخـة S/26180إىل رئيس جملـس األــن (

هـــة ــــن ـوجَّ  ١٩٩٣أيلول/ســـبتمرب  ١٤ــــن رئـــيس هـــاييت إىل األــــني العـــام؛ ورســـالة ـؤرخـــة 
يف هــاييت  باــأن احلالــة )، حييــل بــا إعالنــاً S/26471األـــني العــام إىل رئــيس اجلمعيــة العاـــة (

؛ ورســالة ـؤرخــة ١٩٩٣أيلول/ســبتمرب  ٨اعتمــده اللــس الــدائم ملنظمــة الــدول األـريكيــة يف 
)، حييـل بـا S/26482هة إىل األـني العام ـن ممثـل بلجيكـا (ـوجَّ  ١٩٩٣أيلول/سبتمرب  ٢١
 .١٩٩٣أيلول/سبتمرب  ٢٠اجلماعة األوروبية يف  صدرتهأباأن هاييت  بياناً 
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إزاء تصــــعيد أعمـــــال العنــــف ذات الــــدوافع السياســـــية  وإذ يســــاوره القلــــق
هــــــــاييت يف هــــــــذا الوقــــــــت ـــــــــن املرحلــــــــة االنتقاليــــــــة السياســــــــية احلرجــــــــة؛ وإذ  يف
ـــــــيا ـــــــهــــــذا الص يف ريــ ــــــس املــــــؤرخ ـدد إىل بيـــــــــ أيلول/ســــــبتمرب  ١٧ان رئــــــيس الل

١٩٩٣، 

هنــاك حاجــة عاجلــة لتهيئــة الظــروف ـــن أجــل التنفيــذ التــام  أنَّ  يــرىوإذ 
التفاق جزيرة غفرنرز واالتفاقات السياسية املتضـمنة يف ـيثـاق نيويـورك والـواردة 

 ،١٩٩٣آب/أغسطس  ١٣يف ـرفق تقرير األـني العام املؤرخ 

 ٢٥علـــى توصـــية األــــني العـــام الـــواردة يف تقريريـــه املـــؤرخني  يوافـــق - ١
بـــــاإلذن بإناـــــاء  ١٩٩٣أيلول/ســـــبتمرب  ٢٢و  ٢١و  ١٩٩٣غســــطس آب/ أ

لفـــرتة ــــدتا ســـتة بعثـــة األــــم املتحـــدة يف هـــاييت وإيفادهـــا علـــى الفـــور، وذلـــك 
اً  متدد أكثر ـن مخسة وسبعني أشهر، شريطة أالَّ  بعد استعراض يقـوم بـه  إالَّ يـو

قــد حتقــق تقــدم  إذا كــان إىل تقريــر يقدـــه األـــني العــام باـأن ـــااســتناداً  اللـس
ـلموس يف تنفيذ اتفاق جزيرة غفرنـرز واالتفاقـات السياسـية املتضـمنة يف ـيثـاق 

 نيويورك؛

ــــــــــر األـــــــــــني العــــــــــام املــــــــــؤرخ وفقــــــــــاً  ه،أنَّــــــــــ يقــــــــــرر - ٢  ٢٢ و ٢١لتقري
، تتألف بعثة األـم املتحـدة يف هـاييت ــن عـدد يصـل إىل ١٩٩٣أيلول/سبتمرب 

حـدة، ووحـدة إناـاءات عسـكرية قواـهـا ـن ـراقبـي شرطة األــم املت فرداً  ٥٦٧
 ؛عسكرياً  ـدرباً  ٦٠ـن بينهم تقريباً  فرد ٧٠٠

أن يقوم ـراقبو شرطة األـم املتحدة بتقدمي التوجيه والتدريب  يقرر - ٣
للفقـــرة وفقـــاً  لكافـــة ـســـتويات شـــرطة هـــاييت، ومبراقبـــة طريقـــة تنفيـــذ العمليـــات،

 ؛١٩٩٣أيلول/سبتمرب  ٢٢ و ٢١ـن تقرير األـني العام املؤرخ  ٩

أن يقوم العنصر العسكري للبعثة، املسؤول عن حتديث  أيضاً  يقرر - ٤
 القوات املسلحة باألدوار التالية:

ــــــــــــــوفِّ  ) أ ( ــــــــــــــدريب العســــــــــــــكري التــــــــــــــدريب يف أن ت ــــــــــــــة الت ر أفرق
ــــة، كمــــا هــــو ـبــــني يف الفقــــرة  جمــــال ـــــن تقريــــر  ١٧املهــــارات غــــري القتالي

، لتلبيـــــــــــــة ١٩٩٣لول/ســـــــــــــبتمرب أي ٢٢و  ٢١العـــــــــــــام املـــــــــــــؤرخ  األــــــــــــــني
االحتياجـــات الــــيت يــــتم حتديــــدها ـــــن خــــالل التنســــيق بــــني رئــــيس البعثــــة 

ة هاييت؛  وحكـو
أن تعمــل وحــدة اإلناــاءات العســكرية ـــع جــيش هــاييت يف  (ب)

ـــن تقريــر األـــني العــام  ١٥تنفيــذ املاــاريع علــى النحــو احملــددة يف الفقــرة 
ـــن  ١٦يف الفقــرة هــو ـوصــوف  وكمــا ١٩٩٣آب/أغســطس  ٢٥املــؤرخ 

 ؛١٩٩٣أيلول/سبتمرب  ٢١تقريره املؤرخ 

حتـت إشـراف الِسـلم  باعتزام األـني العـام وضـع بعثـة حفـظ يرحب - ٥
ل األــني العـام لألــم املتحـدة واألــني العـام ملنظمـة بَـقِ د ــن ِ املمثل اخلـاص املوفَـ

املدنيـة الدوليـة اإلشراف علـى أناـطة البعثـة أيضاً  الدول األـريكية، الذي يتوىل
االسـتفادة ممـا سـبق للبعثـة املدنيـة أن الِسـلم  يف هاييت، حبيث يتسىن لبعثة حفظ
ات؛ علـو  اكتسبته ـن خربات ـو

ــــــة هــــــاييت أن تتخــــــذ كافــــــة اخلطــــــوات املالئمــــــة  يطلــــــب - ٦ إىل حكـو
لضمان سالـة أفـراد األــم املتحـدة، وكـذلك لضـمان حريـة بعثـة األــم املتحـدة 

ـــة فضـــًال  ادهـــا يف التحـــرك واالتصـــال،يف هـــاييت أو أفر  عـــن ســـائر احلقـــوق الالـز

ألداء ـهمتهـا، وحيــث، يف هــذا الصــدد، علــى إبـرام اتفــاق باــأن ـركــز البعثــة يف 
 أقرب وقت ممكن؛

تلــك الســالـة واحلريــات شــرط أساســي لتنفيــذ ـهــام  إىل أنَّ  ياــري - ٧
اللس يف حالة عـدم  إىلتقريراً  البعثة بنجاح، ويطلب إىل األـني العام أن يقدم

 فر تلك الظروف؛اتو 

كافـــــة الفصـــــائل يف هـــــاييت إىل أن تتخلـــــى، بصـــــورة صـــــرحية   يـــــدعو - ٨
ـ ه أنصـارها حنـو وعلنية، عن استخدام العنف كوسيلة للتعبري السياسي، وأن توجِّ

 التخلي عنه؛

 إىل األـني العام أن يوفد البعثة على وجه السرعة؛ يطلب - ٩

، أو يضـع اسـتئمانياً  األـني العام على أن يناـا صـندوقاً  ياجع - ١٠
ترتيبـــات أخـــرى، للمســـاعدة يف متويـــل البعثـــة، مبـــا يتفـــق ــــع الاـــروط املبينـــة يف 

، ١٩٩٣أيلول/ســـبتمرب  ٢٢ و ٢١ــــن تقريـــر األــــني العـــام املـــؤرخ  ٢٦الفقـــرة 
سـامهات ــن الـدول  وأن يلتمس هلذا الغرض احلصول على إعالن بالتربعات ـو

ألعضـــــاء وغريهـــــا، وياـــــجع الـــــدول األعضـــــاء علـــــى تقـــــدمي تربعـــــات إىل هـــــذا ا
 الصندوق؛

إىل األــــني العــــام أن يســـعى للحصــــول علـــى ـســــامهات  يطلـــب - ١١
بــاألفراد ــــن الــدول األعضـــاء يف عنصــر الاـــرطة املدنيــة والعنصـــر العســـكري يف 

 ٢٥ــــــــن تقريـــــــره املـــــــؤرخ  ١٨د يف الفقـــــــرة البعثـــــــة، وذلـــــــك علـــــــى النحـــــــو احملـــــــدَّ 
 ؛١٩٩٣آب/أغسطس 

ــة هــاييت  يعــرب - ١٢ عــن األـــل يف أن تقــدم الــدول ـســاعدتا حلكـو
يف تنفيــذ التــدابري الــيت تتفــق ـــع اســتعادة الدميقراطيــة،  قانونيــاً  املاــكلة تاــكيالً 

يثــــاق نيويــــورك وســــائر  علــــى النحــــو الــــذي دعــــا إليــــه اتفــــاق جزيــــرة غفرنــــرز، ـو
 القرارات واالتفاقات ذات الصلة؛

ـــاء الـــذي تقـــوم بـــه ـنظمـــة الـــدول  يعـــرب - ١٣ عـــن تقـــديره للـــدور البّن
ـــة السياســـية  األـريكيـــة بالتعـــاون ــــع األــــم املتحـــدة يف العمـــل علـــى حـــل األـز
واســـتعادة الدميقراطيـــة يف هـــاييت، وياـــدد، يف هـــذا الســـياق، علـــى أمهيـــة كفالـــة 
نظمـــة الـــدول األـريكيـــة يف عملهمـــا يف  يـــق بـــني األــــم املتحـــدة ـو التنســـيق الـو

 اييت؛ه

ـــــرين  يطلـــــب - ١٤ إىل األــــــني العـــــام أن يقـــــدم إىل جملـــــس األــــــن تقري
كــانون الثاين/ينــاير  ٢٥ و ١٩٩٣كــانون األول/ديســمرب   ١٠ـــرحليني، حبلــول 

ـــــذلك اللـــــس ١٩٩٤ ـــــذ هـــــذا القـــــرار، كـــــي يبقـــــى ب ـــــم  عـــــن تنفي ـــــى ِعل تـــــام عل
 باإلجراءات املتخذة لتنفيذ ـهام البعثة؛

 إبقاء هذه املسألة قيد نظره الناط. يقرر - ١٥

بعــــــد التصـــــــويت، إىل ـتحـــــــدـاً  وأشــــــار ممثــــــل الواليـــــــات املتحــــــدة،
ـــــــدور ـــــــدول  ال نظمـــــــة ال ـــــــات املتحـــــــدة ـو ـــــــه كـــــــل ــــــــن الوالي ـــــــذي يؤدي ال

البلـــــــــــد يـــــــــــدخل اآلن فـــــــــــرتة تغيـــــــــــري  يف هـــــــــــاييت. وقـــــــــــال إنَّ  األـريكيـــــــــــة
عــــــاد تأهيــــــل أهــــــم ـؤسســــــاته املدنيــــــة بوصــــــفها وينبغــــــي أن يـ  أساســــــي،
الزاويـــة يف جمتمـــع دميقراطـــي. بيـــد أن هـــذه املؤسســـات ال ميكـــن  أحجـــار
ـــــرض ــــــن اخلـــــارا. ولكـــــن، مبوافقـــــة زعمـــــاء هـــــاييت،  أن ميكـــــن لغـــــري و تـف
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ــــى ذلــــك، فــــإن إناــــاء  أهــــل هــــاييت أن يســــاعدوا ـواطنيهــــا. وعــــالوة عل
وصيانة النظام املدين باألساليب الدميقراطية أـر أساسي بالنسبة ملستقبل 

ســاعدة يف هــذا تعتــرب الغــرض األساســي لبعثــة األـــم املتحــدة. هــاييت، وامل
ويتوقـــع التمــــع الـــدويل ـــــن املـــوقعني علــــى اتفـــاق جزيــــرة غفرنـــرز الوفــــاء 
بالتزاـــــاتم بالكاـــــل، وال ســــيما فيمــــا يتعلــــق بضــــمان حقــــوق اإلنســــان 
ملـــــــواطين هـــــــاييت وضـــــــمان ســـــــالـة العـــــــاـلني يف بعثـــــــة األــــــــم املتحـــــــدة 
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٤٠. 
وفد بلده ياعر بإحلاحية التصويت على القرار  فرنسا أنَّ وذكر ممثل 

التطــورات اإلجيابيــة الــيت شــهدتا هــاييت ـنــذ  ). وقــال إنَّ ١٩٩٣( ٨٦٧
شـــهر متوز/يوليـــه تاـــهد علـــى روح الوفـــاق ــــن جانـــب زعمـــاء الفصـــائل 
ن املؤسف أن يتدهور هذا املناخ بصورة دائمة، األـر الذي  املختلفة. ـو

ليـــة لعمليـــة الوفـــاق الـــوطين. ويـــدين بلـــده ازات األوَّ يعـــرِّض للخطـــر اإلجنـــ
يف ــؤخراً  بادة أعمال العنف وانتهاكـات حقـوق اإلنسـان الـيت حـدـت

هـــاييت، ويطالـــب املســـؤولني بضـــبط الـــنفس وبـــاحرتام قواعـــد الدميقراطيـــة. 
قــرار إرســال وحــدة إناــاءات عســكرية غــري ـنصــوص عليــه  ويف حــني أنَّ 

رنرز فمن شـأنه أن ـياـرك القـوات املسـلحة يف يف اتفاق جزيرة غف حتديداً 
املاـاريع الـيت  العمل املدين الراــي إىل إعـادة إعمـار البلـد. وأشـار إىل أنَّ 

يتوجب تنفيذها يف هذا اإلطار سيتم متويلها ـن خالل صندوق خاص، 
ينبغــي متويلـــه إىل حـــد كبــري ــــن جانـــب املاــرتكني يف وحـــدة اإلناـــاءات 
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٤١. 
إناــاء بعثــة األـــم  س، بوصــفه ممثــل فنــزويال، فــذكر أنَّ وحتــد  الــرئي

عهــا ميــثالن عمليــة عاجلــة ويرجــع ذلــك إىل احلالــة زْ املتحــدة يف هــاييت ووَ 
اخلطــرية املتمثلــة يف العنــف والتخويــف السياســي الــيت عــادت ـــرة أخــرى 
ـة الاـرعية لسـلطاتا بفعاليـة  إىل هاييت. وهـذه احلالـة تعيـق ممارسـة احلكـو

خ ــن اهلـدوء واالسـتقرار. وتعطـل يف الوقـت ذاتـه جهـود األــم وتيئة ـنا 
املتحـــــدة الســـــتعادة الدميقراطيـــــة يف هـــــاييت. ولقـــــد التـــــزم التمـــــع الـــــدويل 
يثاق نيويورك، ولن يسـمح بأعمـال  بضمان تنفيذ اتفاق جزيرة غفرنرز ـو
التحــدي هــذه الــيت ســيجربه اســتمرارها علــى إعــادة تطبيــق اجلــزاءات الــيت 

ــــنص عليهــــا  ــــد وفــــد ١٩٩٣( ٨٤١القــــرار ي ). وكــــرر اإلعــــراب عــــن تأيي
، والـــــذي ١٩٩٣أيلول/ســـــبتمرب  ١٧للبيـــــان الرئاســـــي الصـــــادر يف  بلـــــده

ــل كــل ـــن حيــاول إيـــذاء ـــوظفي األـــم املتحــدة يف هــاييت املســـؤولية  حيمِّ
) هـــو ١٩٩٣( ٨٦٧اختـــاذ اللـــس للقـــرار  ، قـــال إنَّ الاخصـــية. وختاــــاً 

ضــــــرورية الســــــتعادة الدميقراطيــــــة خطـــــوة واحــــــدة فقــــــط ـــــــن اخلطــــــوات ال
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٤٢. 

________ 
٤٠ S/PV.3282 ، ١٢و  ١١الصفحتان. 
 .١٦إىل  ١٢املرجع نفسه، الصفحات  ٤١
 .٢٣و  ٢٢املرجع نفسه، الصفحتان  ٤٢

ـــــالمق ): ٣٢٨٩(اجللســــة  ١٩٩٣تاــــرين األول/أكتــــوبر  ١١املــــؤرخ  ررـ
 بيان ـن الرئيس

، ١٩٩٣تارين األول/أكتـوبر  ١١، املعقودة يف ٣٢٨٩يف اجللسة 
اســــتأنف اللــــس نظــــره يف البنــــد. وبعــــد إقــــرار جــــدول األعمــــال، أعلــــن 

فيمـا بـني ـأجريـت  له، يف أعقاب ـااوراتقد أـذن  الرئيس (الربازيل) أنه
138Fيصدر البيان التايل باسم اللس بأن أعضاء اللس،

٤٣: 
ياــعر جملــس األـــن بقلــق بــالغ إزاء احلالــة يف هــاييت، ويعــرب عــن اســتيائه 

عنــــدـا  ١٩٩٣تاــــرين األول/أكتــــوبر  ١١الاــــديد لألحــــدا  الــــيت وقعــــت يف 
بتهديــــــد  )“attachés”املســــــلحني (قاـــــــت جمموعــــــات ـنظمــــــة ـــــــن املــــــدنيني 

اسـيني الـذين كـانوا ينتظـرون ـقابلـة وحـدة تابعـة لبعثـة األــم  الصحفيني والدبلـو
). وعــالوة ١٩٩٣( ٨٦٧وفــدت عمــًال بقــرار جملــس األـــن املتحــدة يف هــاييت أـ 

على ذلك، فإن االضطرابات اليت تسببت فيها هذه الموعات املسـلحة وعـدم 
أو  -ل دون رسو السفينة اليت تقـل الوحـدة يف بـورت ال الرصيف حاوجود عمَّ 

ه يتعــــني علـــــى القـــــوات املســـــلحة يف هـــــاييت بــــرانس. ويـــــرى جملـــــس األــــــن أنَّـــــ -
تضــــطلع مبســــؤولياتا املتمثلــــة يف ضــــمان أن تنتهــــي علــــى الفــــور أي عراقيــــل   أن

كتلــك الــيت حالــت دون النجــاح يف إيفــاد بعثــة األـــم املتحــدة يف هــاييت بصــورة 
 آـنة.

أيلول/سبتمرب  ١٧لبيان رئيسه الصادر يف وفقاً  ؤكد اللس ـن جديد،وي
ــــرز ســــيحمل  ١٩٩٣ ــــرة غفرن ــــال اخلطــــري واملســــتمر التفــــاق جزي أن عــــدم االـتث

 ٨٤١إىل تطبيـــق التــــدابري املنصـــوص عليهـــا يف قــــراره فـــوراً  اللـــس علـــى العــــودة
ـــة ــــع الرتكيـــز بصـــفة خاصـــة علـــى تلـــ١٩٩٣( ك ) علـــى النحـــو املناســـب للحال

التــدابري املوجهــة حنــو أولئــك الــذين يعتــربون ـســؤولني عــن عــدم االـتثــال هــذا. 
ويف هـــذا الســـياق، يطلـــب جملـــس األــــن إىل األــــني العـــام أن يقـــدم إىل اللـــس 

تاــــرين األول/أكتــــوبر  ١١عمــــا إذا كانــــت أحــــدا  تقريــــراً  علـــى وجــــه الســــرعة
جانــب القــوات  تاــكل عــدم اـتثــال ـــن هــذا القبيــل التفــاق جزيــرة غفرنــرز ـــن

 املسلحة هلاييت.

ويتطلــــع اللــــس إىل تلقــــي تقريــــر األـــــني العــــام وســــيظل يراقــــب احلالــــة يف 
 القادـة. هاييت عن كثب يف األيام

): ٣٢٩١(اجللســـــة  ١٩٩٣تاـــــرين األول/أكتـــــوبر  ١٣املـــــؤرخ  المقـــــرر
 )١٩٩٣( ٨٧٣القرار 
بالبيــــــان الرئاســــــي وعمــــــًال  ،١٩٩٣تاــــــرين األول/أكتــــــوبر  ١٣يف 

، والــذي طلــب فيــه جملــس ١٩٩٣تاــرين األول/أكتــوبر  ١١الصــادر يف 
األـن إىل األـني العام أن يبلغه عما إذا كانت األحدا  اليت وقعـت يف 

ســـتمراً  خطـــرياً  اليـــوم ذاتـــه تعتـــرب إخـــالالً  ــــن جانـــب القـــوات املســـلحة  ـو
139Fباـــأن هـــاييتتقريـــراً  األــــني العـــامقـــدَّم  هلــاييت باتفـــاق جزيـــرة غفرنـــرز،

٤٤ .
________ 

٤٣ S/26567. 
٤٤ S/26573. 
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تاـــرين  ١١األحـــدا  الـــيت وقعـــت يف  قـــال األــــني العـــام يف التقريـــر إنَّ و 
جــزء ـــن العنصــر العســكري يف زْع وَ  وحالــت دون ١٩٩٣األول/أكتــوبر 

 Harlanبعثــة األـــم املتحــدة يف هــاييت الــذي وصــل علــى ـــنت الســفينة 
County ـــن رفــض ـــن جانــب  لــوحظ ـــراراً  تعتــرب ذروة حلالــة تتســم مبــا

بعثــة األـــم املتحــدة يف هــاييت زْع وَ  قيـادة القــوات املســلحة هلــاييت لتســهيل
ة الدستورية، ووضع �اية للعنـف الـذي  وعملها، واتباع تعليمات احلكـو

مبهامجـــــة أيضــــاً  يرتكبــــه ـــــدنيون ـســــلحون بتواطــــؤ الاــــرطة. واستاــــهد
ن الاــرطة، يــوم ـــدنيني ـســلحني ملكتــب رئــيس الــوزراء، مباــاركة أفــراد ـــ

تاـــرين  ٧تاـــرين األول/أكتـــوبر، وباإلضـــراب العـــام الـــذي أـعلـــن يـــوم  ٥
األول/أكتوبر ضد بعثة األـم املتحدة يف هاييت مببادرة ـن مجاعـة تـدعى 

 .“جبهة النهوض والتقدم يف هاييت”
بـــأنَّ  ــــن إبـــالغ اللـــس ونتيجـــة لـــذلك، مل جيـــد األــــني العـــام ـفـــراً 

ســــلحة هلــــاييت، بصــــفته أحــــد أطــــراف االتفــــاق، القائــــد العــــام للقــــوات امل
برانس املرتوبولية، بصفته ـن  -أو  - تورئيس الارطة وقائد ـنطقة بور 

مل يفيــا بالتعهــدات امللتــزم بــا مبوجــب اتفــاق جزيــرة  ،“ســلطات هــاييت”
 خطـرياً  غفرنرز. وعلـى ضـوء مجيـع احلقـائق آنفـة الـذكر، الـيت تعـد إخـالالً 

ستمراً  آلراء األــني العـام ملنظمـة الـدول  فرنرز، واعتباراً باتفاق جزيرة غ ـو
) إ�ـاء ١٩٩٣( ٨٦١للقـرار وفقـاً  ـن الضروري األـريكية، فهو يرى أنَّ 

 ٨٤١ـن القـرار  ٩إىل  ٥وقف العمل بالتدابري املاار إليها يف الفقرات 
)١٩٩٣.( 

تاـــــــــرين األول/ أكتـــــــــوبر  ١٣، املعقـــــــــودة يف ٣٢٩١ويف اجللســـــــــة 
س تقريـر األــني العـام يف جـدول أعمالـه. وبعـد إقـرار ، أدرا الل١٩٩٣

ينيكـــــا،  جـــــدول األعمـــــال، دعـــــا اللـــــس ممثلـــــي بربـــــادوس، وبليـــــز، ودـو
طلــبهم، بنــاًء علــى  وغرينــادا، وســانت فنســنت وجــزر غرينــادين، وهــاييت،

ــ ه إىل املاــاركة يف املناقاــة بــدون أن يكــون هلــم احلــق يف التصــويت. ووجَّ
لـــــس إىل ـاـــــروع قـــــرار كـــــان قـــــد أـعـــــد أـنـــــاء الـــــرئيس انتبـــــاه أعضـــــاء ال
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٤٥. 
وقبــــــل التصــــــويت، ذكــــــرت ممثلــــــة الواليــــــات املتحــــــدة، ـاـــــــرية إىل 

الزعماء  ، أنَّ ١٩٩٣تارين األول/أكتوبر  ١١األحدا  اليت وقعت يوم 
العسكريني يف هاييت قاـوا بانتهاك اتفاق رمسي، وهذا االتفاق سـعى إىل 
ــــام ـتظــــاهرون  ــــة يف بالدهــــم بطريقــــة ســــلمية. وق ي ــــة احلكـو حســــم األـز
ـسلحون، بدعم شرطي وعسكري، مبنع قوات الواليات املتحدة العاـلة 
يت يف بعثة األـم املتحدة ـن دخول هاييت. وهذه القوات دعاهـا إىل هـاي

رئيس وزراء هاييت، ومل تـرسل ملواجهة الارطة أو العسكريني، وإمنا لتقدمي 
 غفرنرز. ةر ياتفاق جز بناًء على  املساعدة التقنية والتدريبية

ـاـاركتها تعتمـد علــى  وقـد قالـت الواليـات املتحـدة ـنــذ البدايـة إنَّ 
تعاونة. ومل تقرت  ح التدخل استعداد العسكريني اهلايتيني لتوفري بيئة آـنة ـو

إزاء ـعارضة القوات العسكرية. ومل يقر الرئيس  يف هاييت أو تدد به أبداً 
القيام بذا العمـل. وتطرقـت املتكلمـة إىل ـاـروع  يقرتح أبداً  أريستيد ومل

________ 
٤٥ S/26578. 

يـتخـــــذ  قـــــرار إعـــــادة فـــــرض اجلـــــزاءات االقتصـــــادية مل القـــــرار، فقالـــــت إنَّ 
ـــة بلـــدها علـــى الضـــغط ــــن أجـــل التغيـــري  باســـتخفاف. وســـتبقي حكـو

الـــدميقراطي بكـــل الوســـائل املمكنـــة، باســـتثناء التـــدخل العســـكري الـــذي 
إلجيــــاد حــــل الـســــبل  يرغــــب فيــــه أحــــد. وستواصــــل استكاــــاف كافــــة ال
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٤٦. 
ـــأنَّ  لمـــاً عِ  ه يأخـــذوقـــال ممثـــل فنـــزويال إنَّـــ الســـلطات العســـكرية يف ب

ــ هــاييت مل اتفــاق حبســن نيــة التعهــدات الــيت أخــذتا علــى عاتقهــا يف ذ تـنفِّ
جزيــــرة غفرنــــرز. وعــــدم االـتثــــال لاللتزاـــــات املفروضــــة يف االتفــــاق يعــــرب 

واألـن يف املنطقة للخطر، وتتطلـب ــن الِسلم  بوضوح عن حالة تعّرض
مبوجـب الفصـل السـابع ــن امليثـاق. لـذلك يؤيـد  اللس أن يتخـذ إجـراءً 

ن الضروري إرسال إشار  ة وفد بلده إعادة فرض اجلزاءات على هاييت. ـو
ون بتحدي سلطة جملس األـن والتمع  واضحة ال لبس فيها للذين يقـو
ــــذ اتفــــاق جزيــــرة غفرنــــرز. وهــــدف  ــــا بضــــمان تنفي ــــدويل، اللــــذين التـز ال
املساعدة يف عودة الدميقراطية يف هاييت راسخ، ولن نـرتدد يف اختـاذ مجيـع 
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٤٧. 
ويت واعـتمـد باإلمجـاع بوصـفه وبعد ذلـك طــرح ـاـروع القـرار للتصـ

 ). ويف ـا يلي نصه:١٩٩٣( ٨٧٣القرار 
 ،جملس األـن إنَّ 

 ١٩٩٣حزيــــران/ يونيــــه  ١٦) املــــؤرخ ١٩٩٣( ٨٤١إىل قراراتــــه  إذ ياــــري
) ١٩٩٣( ٨٦٢ و ١٩٩٣آب/أغســـــــــــــــطس  ٢٧) املــــــــــــــؤرخ ١٩٩٣( ٨٦١ و

 ٢٣) املـــــــــــــــــــــــؤرخ ١٩٩٣( ٨٦٧و  ١٩٩٣آب/أغســـــــــــــــــــــــطس  ٣١املـــــــــــــــــــــــؤرخ 
 ،١٩٩٣أيلول/سبتمرب 
بانزعاا بالغ إزاء اسـتمرار عرقلـة وصـول بعثـة األــم املتحـدة يف  وإذ ياعر

)، وإزاء عـدم اضـطالع قـوات ١٩٩٣( ٨٦٧هاييت، اليت أـوفدت عمـًال بـالقرار 
 هاييت املسلحة مبسؤولياتا عن متكني البعثة ـن بدء أعماهلا،

، ١٩٩٣تاــرين األول/أكتــوبر  ١٣تقريــر األـــني العــام املــؤرخ  وقــد تلقــى
ســلطات هـاييت العسـكرية، مبــا يف ذلـك الاــرطة، مل بـأنَّ  الـذي يبلـغ فيــه اللـس

 تلتزم بنية صادقة باتفاق جزيرة غفرنرز،

للسـلم  تديـداً ياـكِّل  أن عدم وفائها بالتزاـاتا مبوجب االتفـاق وإذ يقرر
 املنطقة، واألـن يف

 مبوجب الفصل السابع ـن ـيثاق األـم املتحدة، وإذ يتصرف
ـــالفقرة قـــرري - ١ )، إ�ـــاء وقـــف ١٩٩٣( ٨٦١ــــن القـــرار  ٢، عمـــًال ب

 )١٩٩٣( ٨٤١ـــــــن القــــــرار  ٩إىل  ٥العمــــــل بالتــــــدابري املــــــذكورة يف الفقــــــرات 
تاـــرين  ١٨بالتوقيـــت القياســـي الاـــرقي ــــن يـــوم  ٥٩/٢٣الســـاعة اعتبـــاراً ــــن 
ء يف االعتبـار آرا ، ـا مل يبلغ األـني العـام اللـس، واضـعاً ١٩٩٣األول/أكتوبر 

األطـــراف يف اتفـــاق جزيـــرة غفرنـــرز بــأنَّ  األـــني العـــام ملنظمـــة الـــدول األـريكيـــة،
________ 

٤٦ S/PV.3291 ٦إىل  ٣، الصفحات. 
 .٨و  ٧املرجع نفسه، الصفحتان  ٤٧
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ــــ وأيـــة ســــلطات أخـــرى يف هــــاييت ــــة ذ تـنفِّ بالكاــــل االتفــــاق علـــى إعــــادة احلكـو
ـة لتمكــني  -الاـرعية للـرئيس جـان  برتـران أريسـتيد، وأ�ـا اختـذت التـدابري الالـز

 بواليتها؛بعثة األـم املتحدة يف هاييت ـن االضطالع 
ـــــن  ٨أن األـــــوال املطلــــوب جتميــــدها عمــــًال بــــالفقرة  أيضــــاً  يقــــرر - ٢
طلـــب الـــرئيس أريســـتيد بنـــاًء علـــى  ) جيـــوز اإلفـــراا عنهـــا١٩٩٣( ٨٤١القـــرار 
 طلب ـالفال، رئيس وزراء هاييت؛ أو

أن تكــون للجنــة جملــس األـــن املناــأة عمــًال مبوجــب  يقــرر كــذلك - ٣
)، عــالوة علــى الســلطة املنصــوص عليهــا ١٩٩٣( ٨٤١ـــن القــرار  ١٠الفقــرة 

يف تلك الفقرة، سلطة ـنح استثناءات ـن احلظر (خالف املاار إليه يف الفقرة 
أعــاله، علــى أســاس كــل حالــة علــى  ١أعــاله) علــى النحــو املبــني يف الفقــرة  ٢

حــــدة مبوجــــب إجــــراء عــــدم االعــــرتاض، وذلــــك اســــتجابة لطلبــــات ـــــن جانــــب 
 ـالفال، رئيس الوزراء؛الرئيس أريستيد أو ـن جانب 

اســــتعداده للنظــــر علــــى وجــــه االســــتعجال يف فــــرض تــــدابري  يؤكــــد - ٤
ة إضــــافية إذا أبلــــغ األـــــني العــــام جملــــس األـــــن أن األطــــراف يف االتفــــاق أو أيَّــــ
ســلطات أخــرى يف هــاييت ـــا زالــت تعرقــل أناــطة البعثــة أو تتــدخل يف حريتهــا 

ــــــة أفرادهــــــا يف التنقــــــل واالتصــــــال وكــــــذلك يف ــــــة  وحري احلقــــــوق األخــــــرى الالـز
متتثــل بالكاـــل لقــرارات اللــس  هــذه الســلطات مل لالضــطالع بواليتهــا، أو أنَّ 

 ذات الصلة وال بأحكام االتفاق؛
 إبقاء هذه املسألة قيد نظره. يقرر - ٥

عـن إعـادة فـرض بديًال  ه ال يرىوبعد التصويت، قال ممثل فرنسا إنَّ 
. وأشــار ١٩٩٣آب/ أغسـطس  ٢٧اجلـزاءات الـيت كانــت قـد رـفعــت يف 

إىل ـنح بضعة أيام كمهلة قبل دخـول هـذه اجلـزاءات حيـز النفـاذ، وقـال 
ه يأـــل أن يســتغل املســؤولون يف اجلــيش والاــرطة هــذا الوقــت فيمتثلــوا إنَّــ

التفـــاق جزيـــرة غفرنـــرز، الـــذي ينبغـــي أن يـــؤدي إىل عـــودة كـــاـًال   اـتثـــاالً 
تاـرين األول/أكتـوبر  ٣٠يف السلطات القانونية وعـودة الـرئيس أريسـتيد 

املســـؤولني عــن املـــأزق احلـــايل  . وحــىت ميكـــن رفــع اجلـــزاءات، فــإنَّ ١٩٩٣
بد أن يقدـوا ضمانات رمسية بتعاو�م الكاـل ـع بعثة األـم املتحدة  ال

يف هاييت. وال بـد أن يـدللوا علـى التـزاـهم باالـتثـال الـدقيق لألواــر الـيت 
ة الدستورية النقاط فوراً  ذواينبغي أن ينفِّ  . وأخرياً تصدر إليهم ـن احلكـو

بأنـَّه  ـن اتفاق جزيرة غفرنرز، وهي تقضي، بصـفة خاصـة، ٩و  ٨و  ٧
ينبغي، قبل عودة الرئيس أريسـتيد، اسـتبدال القائـد العـام لقـوات الاـرطة 

ه يف حالــة عــدم تطبيــق هــذه والقائــد العــام للقــوات املســلحة. وأوضــح أنَّــ
ين الالزم، فـإن فرنسـا لـن تـرتدد يف اعتمـاد تـدابري  األحكام يف اإلطار الـز
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٤٨. 
ـــرئيس بصـــفته ممثـــل الربازيـــل، فـــذكر أنَّـــ  ه ــــن الواضـــح أنَّ وحتـــد  ال

واجــــب الســــلطات العســــكرية واألـنيــــة يف هــــاييت ضــــمان الظــــروف الــــيت 
تســمح ألفــراد بعثــة األـــم املتحــدة يف هــاييت بالوصــول بســالم إىل هــاييت 
وبعد ذلـك بـأداء ـهاـهـا دون أيـة ـعوقـات. ولقـد أدانـت ـنظمـة الـدول 

________ 
 .٧و  ٦املرجع نفسه، الصفحتان  ٤٨

تاــرين األول/أكتــوبر  ١١األـريكيــة أعمــال التخويــف الــيت ارتكبــت يــوم 
عـــدم تـــوافر التعـــاون ــــن جانـــب الســـلطات العســـكرية  ، وكـــذلك١٩٩٣

وسلطات الارطة لتمكني فرقة األـم املتحدة ـن النـزول ــن السـفينة يف 
) أن تـــدابري ١٩٩٣( ٨٦١اللـــس أوضـــح يف القـــرار بـــأنَّ  هـــاييت. وذّكـــر

ــــــ وقفــــــت يف ذلــــــك الوقــــــت ســــــيعاد فرضــــــها إذا ملاجلــــــزاءات الــــــيت أـ  ذ تـنفِّ
حبســن نيــة أحكــام اتفــاق جزيــرة غفرنــرز. ولقــد  الســلطات األـنيــة اهلايتيــة 

كان علـى اللـس بالتـايل أن يتصـرف علـى النحـو الواجـب، ــع توضـيح 
ه سيواصـل وبعـزم دعـم اسـتعادة املاـروعية والدميقراطيـة وحكـم القـانون أنَّ 

بــــادئ  يف هــــاييت. فالقيــــام بغــــري ذلــــك لــــن يكــــون ـتفقــــاً  ـــــع أهــــداف ـو
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٤٩. 

): ٣٢٩٣(اجللســـــة  ١٩٩٣األول/أكتـــــوبر  تاـــــرين ١٦املـــــؤرخ  المقـــــرر
 )١٩٩٣( ٨٧٥القرار 

، ١٩٩٣تارين األول/أكتـوبر  ١٦، املعقودة يف ٣٢٩٣يف اجللسة 
اســـتأنف اللــــس نظــــره يف البنــــد. وعقــــب إقــــرار جــــدول األعمــــال، دعــــا 

طلبهمــا، إىل املاــاركة يف املناقاــة بنــاًء علــى  اللــس ممثلــي كنــدا وهــاييت،
ـــبـــدون أن يكـــون هلمـــا  ه الـــرئيس انتبـــاه أعضـــاء احلـــق يف التصـــويت. ووجَّ

ــــات  اللــــس إىل ـاــــروع قــــرار ـقــــدَّم ـــــن فرنســــا وفنــــزويال وكنــــدا والوالي
145Fاملتحدة

ـوجَّهـة  ١٩٩٣تاـرين األول/أكتـوبر  ١٥وإىل رسـالة ـؤرخـة  ٥٠
146Fإىل األــــني العـــام ــــن رئـــيس هـــاييت

أشـــار فيهـــا إىل انتهاكـــات اتفـــاق  ٥١
 ١٣ي يؤكــده تقريــر األـــني العــام املــؤرخ جزيــرة غفرنــرز، علــى النحــو الــذ

، وناشــــــد اللــــــس أن يطلــــــب، مبوجــــــب ١٩٩٣تاــــــرين األول/أكتــــــوبر 
السـلطة الــيت مينحهـا لــه الفصــل السـابع ـــن امليثـاق، إىل الــدول األعضــاء 

ة لتعزيز أحكام القرار   ).١٩٩٣( ٨٧٣اختاذ التدابري الالـز

رنرز تان جمموعات ه ـنذ توقيع اتفاق جزيرة غفوقال ممثل هاييت إنَّ 
اً  ـن املدنيني املسلحني، املعروفني ، وهم قـوات ”attache's“باسم عمـو

ـساعدة تابعة للقوات املسلحة والارطة، محلة إرهاب لتخويـف أي فـرد 
خارجهــا، أن يســاعد علــى  يريــد بــأي طريقــة كانــت، ـــن داخــل البلــد أو

كبــري  إىل حــدإقــرار الدميقراطيــة يف هــاييت. واغتيــال وزيــر العــدل يكاــف 
املعارضــــة املنتظمــــة ـــــن جانــــب ذلــــك القطــــاع لعمليــــة االنتقــــال ولعــــودة 
الــرئيس أريســتيد. ويتعــني علــى التمــع الــدويل أن يــدين بأشــد العبــارات 
هذا العمل وهؤالء املسؤولني عن ارتكابه، وجيب على التمع الدويل أن 

ــــ عــــازم علــــى  هللاــــك ملــــرتكيب تلــــك اجلرميــــة أنَّــــ ح مبــــا ال يــــدع جمــــاالً يوضِّ
ــن املهــم  االضــطالع حــىت النهايــة بعمليــة إعــادة الدميقراطيــة يف هــاييت. ـو
أن يرصد اللس على حنو صـارم تطبيـق التـدابري املفروضـة جمـدداً مبوجـب 

ازداد احــرتام هــذه التــدابري، زادت ســرعة  ). وكلمــا١٩٩٣( ٨٧٣القــرار 
________ 

 .١٢و  ١١املرجع نفسه، الصفحتان  ٤٩
٥٠ S/26586. 
٥١ S/26587. 



 ٥٠٣ النظر في المسائل المندرجة ضمن نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين – الفصل الثامن

 

وقيتهــا. وجيــب أن ـو الــدويل ضــغطاً يفـرض التمــع  التوصـل إىل النتــائج ـو
ليكفــــل االلتــــزام جبميــــع أحكــــام اتفــــاق جزيــــرة غفرنــــرز واتفــــاق نيويــــورك، 
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٥٢. 
وحتدـت ممثلة الواليات املتحدة األـريكية تعليًال للتصويت، فقالـت 

اللـــس جيتمـــع للمـــرة الثانيـــة يف غضـــون أربعـــة أيـــام لـــيعلن ــــن جديـــد  إنَّ 
جزيرة غفرنرز وبالعودة السلمية للـرئيس املنتخـب أريسـتيد.  التزاـه باتفاق

م أعضاء اللس باحلاجة إىل التصـرف علـى حنـو سـريع وحاسـم. فقد سلَّ 
اروع القرار الذي سيصوت عليه اليوم يدعو مجيع الدول إىل التعاون  ـو

ــــة أالَّ  للجــــزاءات االقتصــــادية انتهاكــــاً   تصــــل أي ســــفن إىل هــــاييتلكفال
 فيما سبق.املفروضة 

ـــع أن القـــرار قـــد يتســـبب يف ـعانـــاة إضـــافية لاـــعب هـــاييت، فـــإن  ـو
الغرض ـن هذه اجلزاءات هـو يف �ايـة املطـاف التخفيـف ــن املصـاعب 
ــــيت تفرضــــها اآلن جمموعــــة صــــغرية  وحتريــــر هــــاييت ـــــن القبضــــة اخلانقــــة ال

ــــذين ضــــلوا ســــواء الســــبيل  . وأشــــارت إىل أنَّ ٥٢ـتاــــددة ـــــن الرجــــال ال
تاـــــرين  ١٨القتصـــــادية لـــــن تـــــدخل حيـــــز النفـــــاذ حـــــىت يـــــوم اجلـــــزاءات ا

األول/أكتـوبر ودعــت زعمـاء هــاييت العســكريني إىل اختـاذ خطــوات فوريــة 
يف �ايــة هــذا األســبوع بغيــة إعــادة تأكيــد التــزاـهم باتفــاق جزيــرة غفرنــرز 

 يكــــون هنـــــاك أي شــــك يف تصـــــميم ه ينبغـــــي أالَّ إىل أنـَّـــأيضـــــاً  وأشــــارت
ــة بلــدها ستســتخدم  مــع األـــم، ـضــيفة أنَّ الواليــات املتحــدة وجمت حكـو

اســية والعســكرية كــي تكفــل أن تفعــل اجلــزاءات االقتصــادية  قوتــا الدبلـو
فعلهـــا وتضـــمن أن حتمـــي هـــذه اجلـــزاءات الاـــعلة املتوهجـــة للدميقراطيــــة 
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٥٣. 
التـــزام التمـــع الـــدويل بالدميقراطيـــة يف هـــاييت  وقـــال ممثـــل فنـــزويال إنَّ 

ويبــدو أن االلتــزام الــذي قطعــه التمــع الــدويل هلــاييت بــات  حميــد عنــه. ال
على حافة االخفاق التام نتيجة سلوك السلطات العسـكرية والاـرطة يف 
هـــاييت، هـــذه الســـلطات الـــيت تواصـــل تاـــجيع ارتكـــاب أعمـــال املضـــايقة 

ـــة هـــاييت املنتخبـــة دســـتورياً  وضـــد التمـــع الـــدويل،  واالعتـــداء ضـــد حكـو
ـــــدو  ـــــات األــــــم املتحـــــدة يف هـــــاييت. املمثـــــل مبنظمـــــة ال ـــــة وبعث ل األـريكي

يف هـاييت يف اآلونـة األخـرية وحالـة انعـدام األــن ـأجريـت  واألحدا  اليت
ســـافراً إلرادة التمـــع الـــدويل كمـــا  الســـائدة يف هـــذا البلـــد تاـــكل حتـــدياً 

ت عنهــــا قــــرارات جملــــس األـــــن وجهــــوده ـــــن أجــــل إعــــادة النظــــام عــــربَّ 
ــــــدميقراطي يف هــــــاييت وال ــــــيت تعــــــزِّ ال ــــــأـني الظــــــروف ال ز الاــــــرعية تزاـــــــه بت

الدميقراطية يف ذلك البلد. وبوجه خاص توحي التطورات اجلديدة البالغة 
اخلطـــــورة باســـــتحالة ترمجـــــة االلتـــــزام بضـــــمان عـــــودة الـــــرئيس أريســـــتيد يف 

إىل حقيقـــة واقعـــة وتعـــّرض يف الوقـــت  ١٩٩٣تاـــرين األول/أكتـــوبر  ٣٠
تــه  ــي إىل إعــادة الدميقراطيــة يف نفســه للخطــر اجلهــد الــدويل بـر الــذي يـر
يوجد بديل سوى ممارسة اخليارات  هاييت. ويف ـواجهة هذه التطورات ال

)، ١٩٩٣( ٨٧٣هلــذا اختــذ اللــس القــرار  الــيت يتيحهــا امليثــاق. وتوخيــاً 
________ 

٥٢ S/PV.3293 ٣و  ٢، الصفحتان. 
 .٦و  ٥املرجع نفسه، الصفحتان  ٥٣

اـروع القـرار الــذي  وأوضـح بـذلك التصـميم احلـازم للمجتمـع الـدويل. ـو
ـــــي إىل تكملـــــة ذلـــــك تنفيـــــذاً  القـــــرار وكفالـــــة تنفيـــــذه هـــــو قيـــــد النظـــــر يـر

149Fاالً فعَّ 

٥٤ . 
ـاـروع القـرار املطـروح علـى اللـس يسـتند  وقال ممثـل (إسـبانيا) إنَّ 

إىل الفصــــلني الســــابع والثــــاـن ـــــن امليثــــاق؛ وغرضــــه الوحيــــد هــــو كفالــــة 
) ١٩٩٣( ٨٤١لتــدابري احلظــر املتخــذة مبقتضــى القــرارين الفعَّــال  اإلنفــاذ
ه التـــدابري ال تســتهدف شــعب هـــاييت ). وأكــد أن هــذ١٩٩٣( ٨٧٣و 
ــة هــاييت الاــرعية، الــذي طلــب رئيســها ـــن اللــس أن يطلــب  أو حكـو

ـن الدول األعضاء يف األـم املتحدة اختاذ الالزم لتنفيذ هـذه األحكـام، 
بـــــل تســـــتهدف أقليـــــة تقمـــــع شـــــعب هـــــاييت وتقـــــف يف طريـــــق االـتثـــــال 

انطبـــاق البيـــان لالتفاقـــات، الـــيت وافقـــت عليهـــا. وأكـــد كـــذلك اســـتمرار 
ر اللـس فيـه ، الـذي حيـذِّ ١٩٩٣أيلول/سـبتمرب  ١٧الرئاسي الصادر يف 

ســتكون ـســؤولة عــن ســالـة وأـــن ـــوظفي  ســلطات األـــر الواقــع بأ�ــا
150Fاألـم املتحدة يف هاييت

٥٥. 
مـد باإلمجـاع بوصـفه رح ـاـروع القـرار للتصـويت واعتـ وبعد ذلـك طــ

 )، ويف ـا يلي نصه:١٩٩٣( ٨٧٥القرار 
 ،جملس األـن إنَّ 

حزيــــــــران/ يونيــــــــه  ١٦) املــــــــؤرخ ١٩٩٣( ٨٤١تأكيــــــــد قراراتــــــــه  إذ يعيــــــــد
 ٨٦٢، و ١٩٩٣آب/أغســـــــــــــــطس  ٢٧) املــــــــــــــؤرخ ١٩٩٣( ٨٦١ ، و١٩٩٣

 ٢٣) املـــــؤرخ ١٩٩٣( ٨٦٧، و ١٩٩٣آب/أغســـــطس  ٣١) املـــــؤرخ ١٩٩٣(
تاــــــرين األول/أكتــــــوبر  ١٣) املــــــؤرخ ١٩٩٣( ٨٧٣ و ١٩٩٣أيلول/ســــــبتمرب 

١٩٩٣، 

 MRE/RES.2/91 و MRE/RES.1/91رارات القـــــــــــــــــــــــــــــ وإذ يالحـــــــــــــــــــــــــــــظ
الــــيت اختــــذها وزراء خارجيــــة ـنظمـــــة  MRE/RES.4/92 و MRE/RES.3/92 و

ـــــــــــــــــــة، والقـــــــــــــــــــرار  ـــــــــــــــــــدول األـريكي واإلعالنـــــــــــــــــــات  CP/RES.594 (923/92)ال
CP/DEC.8 (927/93) و CP/DEC.9 (931/93) و CP/DEC.10 (934/93)  و

CP/DEC.15 (967/93) األـريكية،  الدائم ملنظمة الدول، اليت اعتمدها اللس 
بــالغ إزاء اســتمرار عرقلــة إيفــاد بعثــة األـــم املتحــدة يف  وإذ ياــعر بانزعــاا
ــــــالقرار  )، وإزاء عــــــدم اضــــــطالع قــــــوات هــــــاييت ١٩٩٣( ٨٦٧هــــــاييت عمــــــًال ب

 املسلحة مبسؤولياتا عن السماح للبعثة ببدء أعماهلا.
ـــة  وإذ يـــدين ـــه ـســـؤولو حكـو  -الـــرئيس جـــان االغتيـــال الـــذي تعـــرض ل

 أريستيد الارعية،  دبرتران
ــــــوبر  ١٥بالرســــــالة املؤرخــــــة  علمــــــاً  حيــــــيطإذ و   ١٩٩٣تاــــــرين األول/أكت

برتــران أريســتيد، الــيت طلــب فيهــا  -املوجهــة إىل األـــني العــام ـــن الــرئيس جــان 
ــــة لتعزيــــز  ـــــن اللــــس أن يطلــــب إىل الــــدول األعضــــاء اختــــاذ اإلجــــراءات الالـز
 ).١٩٩٣( ٨٧٣أحكام القرار 

________ 
 .١١إىل  ٨املرجع نفسه، الصفحات  ٥٤
 .١٢و  ١١املرجع نفسه، الصفحتان  ٥٥



 لد األولجالم –١٩٩٥ -١٩٩٣ملحق  –مرجع ممارسات مجلس األمن  ٥٠٤

  
 

تاـــــــرين األول/  ١٣تقريـــــــر األــــــــني العـــــــام املـــــــؤرخ  وإذ يضـــــــع يف اعتبـــــــاره
الـــــذي يبلــــغ فيـــــه اللــــس أن الســـــلطات العســــكرية يف هـــــاييت،  ١٩٩٣ أكتــــوبر
 متتثل بالكاـل التفاق جزيرة غفرنرز، فيها الارطة، مل مبا

ــــــدة ـــــــا قــــــرره ـــــــن أنَّــــــ وإذ يؤكــــــد ـــــــن جديــــــد ه، يف هــــــذه الظــــــروف الفري
عـــدم وفـــاء ســـلطات هـــاييت العســـكرية بالتزاـاتـــا مبوجـــب ياـــكِّل  ،واالســـتثنائية

 االتفاق تديداً للسلم واألـن يف املنطقة، 
 مبوجب الفصلني السابع والثاـن ـن ـيثاق األـم املتحدة،  وإذ يتصرف

إىل الـدول األعضـاء أن تسـتخدم، علـى الصـعيد الــوطين أو  يطلـب - ١
ـة هـاييت الاــرعية،   عـن طريـق وكـاالت أو ترتيبـات إقليميــة، وبالتعـاون ــع حكـو

يلزم ـن تدابري مبقتضى سلطة جملس األـن مبا يتالءم ـع هـذه الظـروف  ـا كل
 ٨٧٣) و ١٩٩٣( ٨٤١احملــــــــددة لكفالــــــــة التنفيــــــــذ التــــــــام ألحكــــــــام القــــــــرارين 

) باــــــــأن إـــــــــدادات الــــــــنفط أو املنتجــــــــات النفطيــــــــة أو األســــــــلحة أو ١٩٩٣(
يتصل بـا ــن مجيـع أنـواع العتـاد، وبصـفة خاصـة، وحسـب االقتضـاء، وقـف  ـا

ـن  أي سفن حبرية ـتجهة إىل هاييت ـن أجل تفتيش شـحناتا والتحقـق ـنهـا ـو
 جهات وصوهلا؛

رى تلــزم أنــه علــى اســتعداد للنظــر يف اختــاذ تــدابري ضــرورية أخــ يؤكـد - ٢
 لكفالة االـتثال التام ألحكام قرارات اللس ذات الصلة؛ 

 إبقاء هذه املسألة قيد نظره. يقرر - ٣
 ٨٧٥االختاذ االمجـاعي للقـرار  وبعد التصويت، ذكر ممثل فرنسا أنَّ 

)، ١٩٩٣( ٨٧٣)، الــــــذي يــــــدعم التــــــدابري الــــــواردة يف القــــــرار ١٩٩٣(
يتزعــزع علــى ضــمان التنفيــذ  ياــهد علــى تصــميم جملــس األـــن الــذي ال

ــــدابري جــــزء ـــــن اســــرتاتيجية  ــــرز، وتلــــك الت الكاـــــل التفــــاق جزيــــرة غفرن
األسـاس لــردود فعــل التمــع الــدويل إزاء أيضــاً  لسياسـية واضــحة ستاــكَّ 

ــــــة يف هــــــاييت. وذّكــــــر علــــــى الســــــلطات بــــــأنَّ  التطــــــورات التاليــــــة يف احلال
ـــــة العســـــكرية أن تعيـــــد النظـــــام العـــــام، وتضـــــمن ســـــالـة أعضـــــا ء احلكـو

بعثــــة األــــــم املتحـــــدة يف هــــاييت دومنـــــا تـــــأخري، زْع وَ  الاــــرعية، وأن تتـــــيح
وليســت هــذه هــي املــرة األوىل الــيت ينفــذ فيهــا جملــس األـــن تــدابري تــدعو 
إىل استخدام املراقبـة البحريـة لتنفيـذ جـزاءات. ويـرى وفـد بلـده أن قواعـد 

قواعد ـوضوعة. االشتباك هذه، اليت ـبتت فعاليتها، جيب أن تقوم على 
انســــحاب القائــــد العــــام لقــــوة الاــــرطة والقائــــد العــــام  إنَّ قــــائًال  وأضــــاف

ــن  ٨و  ٧للبنـدين وفقـاً  للقوات املسـلحة هلـاييت جيـب أن يتحقـق فـوراً،
ـة بلـده اختـاذ خطـوات للمسـاعدة  اتفاق جزيرة غفرنرز. وستواصل حكـو

ـــــرئيس أريســـــتيد يـــــوم  بر، تاـــــرين األول/أكتـــــو  ٣٠علـــــى حتقيـــــق عـــــودة ال
151Fواالستعادة الكاـلة حلكم القانون يف هاييت

٥٦. 
جملــــس األـــــن، يف تناولــــه للمســــألة اهلايتيــــة،  ورأى ممثــــل الصــــني أنَّ 

ينبغي أن يطلب وحيرتم احرتاـاً تاـاً آراء ـنظمة الدول األـريكية وبلـدان 
 علــــى أنَّ وشــــدَّد  أـريكــــا الالتينيــــة ويضــــع دورمهــــا ـوضــــع التنفيــــذ التــــام.

) هــــي إجــــراءات خاصــــة ١٩٩٣( ٨٧٥التـــدابري املــــرخص بــــا يف القـــرار 
________ 

 .١٦املرجع نفسه، الصفحة  ٥٦

 ترســـي ـتخـــذة يف ظـــل ظـــروف فريـــدة واســـتثنائية يف هـــاييت، وينبغـــي أالَّ 
يف ـوقفهــا، فهــي  ســابقة. وتصــويت الصــني تأييــداً للقــرار ال يعــين تغيــرياً 

ترى دائماً أن مجيع النزاعات الدوليـة ينبغـي تسـويتها بالوسـائل السـلمية، 
 -عـــارض اســـتخدام القـــوة أو التهديـــد باســـتخداـها. وينبغـــي للبلـــدان وت

 تتخــــذ ســــوى أالَّ  -ص بــــا مبقتضــــى القــــرار عنــــد قياـهــــا بالتــــدابري املــــرخَّ 
عـزز اإلجراءات املناسبة لألوضاع احملددة السائدة يف ذلـك الوقـت، وأن تـ 
 لمــــاً التنســــيق ـــــع جهــــود األـــــني العــــام وممثلــــه اخلــــاص وحتــــيط اللــــس ع

152Fـنتظم باكل

٥٧. 
الســلطات العســكرية يف هــاييت تتبــع  وقــال ممثــل االحتــاد الروســي إنَّ 

ة املباشرة جلهود األــم املتحـدة الراـيـة إىل إعـادة الدميقراطيـة  طريق املقاـو
) خطــوة أساســية لإلعــراب عــن ١٩٩٣( ٨٧٥ يف البلــد. وياــكل القــرار

مان تصميم جملس األـن علـى إكمـال التسـوية السياسـية يف هـاييت، وضـ
ـة املطولـة  تنفيذ قراراته السابقة وحتقيق جهود التمـع الـدويل لتسـوية األـز
يف هاييت. وتستهدف هذه اخلطوة أوًال وقبل كل شيء ـنع تفـاقم احلالـة 
يف هاييت، املهددة بزيـادة التـدهور. وطالـب السـلطات العسـكرية بـالعودة 

لــــــة الفوريــــــة إىل التنفيـــــذ الصــــــارم ألحكـــــام اتفــــــاق جزيــــــرة غفرنـــــرز وباإلزا
بعثـــــة األــــــم املتحـــــدة وتيئـــــة مجيـــــع زْع وَ  للعقبـــــات الـــــيت تقـــــف يف طريـــــق

ة للبعثة لكي تبدأ عملها 153Fالظروف الالـز

٥٨. 
ــــل، فقــــال إنَّ  أعضــــاء اللــــس  وحتــــد  الــــرئيس بصــــفته ممثــــل الربازي

واجهــوا حالــة فريــدة واســتثنائية بتــدابري اســتثنائية وفريــدة أيضــاً، وال ســيما 
اء حــق اســتخدام الوســائل الــيت قــد تتضــمن وقــف ختويــل الــدول األعضــ

املالحــــة البحريــــة، لغــــرض وحيــــد هــــو تطبيــــق اجلــــزاءات املتصــــلة بــــالنفط 
). ١٩٩٣( ٨٧٣) و ١٩٩٣( ٨٤١واألســـــــــلحة الـــــــــواردة يف القـــــــــرارين 

وذلك الطـابع الفريـد واالسـتثنائي مل يظهـر فقـط نتيجـة للحالـة السياسـية 
السـائدة يف هـاييت. فهـو واإلنسانية اليت تستحق الاجب باكل خـاص 
اإلجراء الذي اختـذه جملـس  ـتجسد، أوًال وقبل كل شيء، يف حقيقة أنَّ 

ـة  األـن اليوم إمنا اختذه استجابة لطلب رمسي وصريح ـن جانـب احلكـو
). وهـذا ١٩٩٣( ٨٧٣الارعية يف هـاييت ــن أجـل تعزيـز أحكـام القـرار 

ــاً  ن. وباإلضــافة لكــي يعمــل جملــس األـــن ـــا عملــه اآل الطلــب كــان الـز
) يف حقيقــة ١٩٩٣( ٨٧٥إىل ذلــك، انعكســت الطبيعــة الفريــدة للقــرار 

التــدابري الــيت يعتــزم فرضــها تنبــع أصــًال ـــن ـنظمــة الــدول األـريكيــة،  أنَّ 
تعطـــي للجــزاءات الـــيت اعتمـــدت علـــى  بـــأن الــيت أوصـــت األــــم املتحــدة

) ١٩٩٣( ٨٧٥الصـــعيد اإلقليمـــي طـــابع اإللـــزام. وتؤيـــد الربازيـــل القـــرار 
ســــابقة إلجــــراءات األـــــم املتحــــدة. ياــــكِّل  ولــــنياــــكِّل  ه المبفهــــوم أنَّــــ
) جيـب فهمـه علـى أســاس ١٩٩٣( ٨٧٥اختـاذ القــرار  إنَّ قـائًال  وأضـاف

ه وســيلة فقــط لضــمان التنفيــذ الصــارم لتــدابري اجلــزاءات الــيت ســبق أن أنَّــ
فرضــــــــها اللــــــــس فيمــــــــا يتصــــــــل بإـــــــــداد هــــــــاييت بــــــــالنفط، واملنتجــــــــات 

ـــــــة، واألســـــــلحة واملـــــــواد املتصـــــــلة بـــــــا. لـــــــذلك ــــــــن الواضـــــــح أن  النفطي
________ 

 .١٧املرجع نفسه، الصفحة  ٥٧
 .٢١إىل  ١٨املرجع نفسه، الصفحات  ٥٨
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ــن ـنطـوق القـرار ختويـل حمـدود، ــن حيـث  ١الـوارد يف الفقـرة  التخويل
ــــان، بــــالغرض احملــــدد بوضــــوح الــــذي كــــان ســــبب  النطــــاق واملكــــان والـز

ســـيكون ســـارياً حـــىت تعليـــق إجـــراءات اجلـــزاءات هـــذه  هأنَّـــ إصـــداره، أي
154Fإ�ائها أو

٥٩. 

): ٣٢٩٨(اجللســــة  ١٩٩٣تاــــرين األول/أكتــــوبر  ٢٥املــــؤرخ  ررـالمقــــ
 بيان ـن الرئيس

، ١٩٩٣تارين األول/ أكتـوبر  ٢٥املعقودة يف  ٣٢٩٨اجللسة  يف
إقــــرار جــــدول األعمــــال، أعلــــن  اســــتأنف اللــــس نظــــره يف البنــــد. وبعــــد

بـني أعضـاء  فيمـاـأجريـت  له، يف أعقاب ـاـاوراتد أـذن ـــق هــس أنــــالرئي
155Fيديل بالبيان التايل بالنيابة عن اللسبأنَّ  اللس،

٦٠: 
يؤكد جملس األـن ـن جديد ضرورة االـتثال التام التفـاق جزيـرة غفرنـرز. 
ويـدين اللـس أفعـال الســلطات العسـكرية يف هـاييت، الــيت تواصـل عرقلـة التنفيــذ 
لك التام لالتفاق، وخباصة عن طريق السـماح بتطـور أعمـال العنـف ـنتهكـة بـذ

التزاـاتــا مبوجــب االتفــاق, ويــويل اللــس كــل املســاندة ملــا يبذلــه املمثــل اخلــاص 
ـــة وكفالـــة  ـــي إىل إ�ـــاء األـز لألــــني العـــام، الســـيد دانـــيت كـــابوتو، ــــن جهـــود تـر

 عودة الدميقراطية وحكم القانون دون إبطاء إىل هاييت.
ة غفرنــرز ـــن اتفــاق جزيــر  ٨و  ٧جملــس األـــن، إذ ياــري إىل البنــدين  وإنَّ 

باــأن ـغــادرة قائــد القــوات املســلحة اهلايتيــة وتعيــني قائــد جديــد لقــوة الاــرطة، 
 يصر على تنفيذ هذين احلكمني دون ـزيد ـن اإلبطاء.

ــة الاـرعية هلــاييت وينبـه إىل أنَّــ ه ويكـرر جملــس األــن تأكيــد تأييـده للحكـو
ــــة وأـــــن أعضــــاء  ــــرب الســــلطات العســــكرية ـســــؤولة عــــن أـــــن تلــــك احلكـو يعت

يـزال يعتـرب السـلطات العسـكرية ـسـؤولة عـن سـالـة  الربملان. كما أن اللس ال
 وأـن مجيع األفراد التابعني لألـم املتحدة يف هاييت. 

ه نَّــتاـــاً، فإتنفيــذاً  ه إذا مل ينّفــذ اتفــاق جزيــرة غفرنــرزوحيــذر اللــس ـــن أنَّــ
ســـينظر يف فـــرض تـــدابري أخـــرى إضـــافة إىل التـــدابري املفروضـــة مبوجـــب القـــرارات 

 ).١٩٩٣( ٨٧٥) و ١٩٩٣( ٨٧٣ ) و١٩٩٣( ٨٤١
ويؤكـــد جملـــس األــــن علـــى أمهيـــة التنفيـــذ التـــام للتـــدابري املنصـــوص عليهـــا 

ــــك البلــــدان  يف ــــدول، مبــــا يف ذل ــــع ال القــــرارات املــــذكورة أعــــاله ـــــن جانــــب مجي
 الاورة.

 صل اللس رصد احلالة يف هاييت عن كثب يف األيام املقبلة.وسيوا

): ٣٣٠١(اجللســــة  ١٩٩٣تاــــرين األول/أكتــــوبر  ٣٠املــــؤرخ  ررـالمقــــ
 بيان ـن الرئيس

، ١٩٩٣تارين األول/أكتـوبر  ٣٠، املعقودة يف ٣٣٠١يف اجللسة 
اســــتأنف اللــــس نظــــره يف البنــــد. وبعــــد إقــــرار جــــدول األعمــــال، أعلــــن 

________ 
 .٢٣إىل  ٢١املرجع نفسه، الصفحات  ٥٩
٦٠ S/26633. 

فيمـا بـني أعضـاء ـأجريـت  لـه، يف أعقـاب ـاـاوراتقـد أـذن  هــس أنَّ ــــالرئي
156Fيديل بالبيان التايل باسم اللس بأن اللس،

٦١: 
يواصــل جملـــس األــــن إصـــراره علـــى االـتثـــال التـــام وغـــري املاـــروط التفـــاق 
جزيـــرة غفرنـــرز وعلـــى العـــودة املبكـــرة للـــرئيس أريســـتيد والدميقراطيـــة الكاـلـــة إىل 

رات اللس وبيانات رئيسه ذات الصلة. ويعيـد اللـس التأكيـد لقراوفقاً  هاييت،
بوصـفه اإلطــار الصــحيح  تاـــاً  نفــاذاً  يــزال نافـذاً  علـى أن اتفــاق جزيـرة غفرنــرز ال

ــــة يف هــــاييت الــــيت تواصــــل تديــــد واألـــــن يف املنطقــــة. الِســــلم  الوحيــــد حلــــل األـز
شــعب هــاييت والــيت وجملــس األـــن يســاوره بــالغ القلــق للمعانــاة الــيت يتعــرض هلــا 

 تنجم ـباشرة عن رفض السلطات العسكرية االـتثال لعملية جزيرة غفرنرز.
ــــرز ال يزالــــون  أنَّ األـــــن  جملــــسويؤكــــد  ــــرة غفرن املــــوّقعني علــــى اتفــــاق جزي

ني باالـتثــال التــام ألحكاـــه. ويــدين  كــون اجلنــرال ســيدراس األـــن   جملــسـلـــز
لالتفــــاق. ويأســــف طبقــــاً  ـــــاتميفــــوا حــــىت اآلن بالتزا والســــلطات العســــكرية مل

زوا، وأطـــالوا أــــد، قـــادة هــاييت العســـكريني قـــد عــزَّ  عــن ذلـــك ألنَّ فضـــًال  اللــس
 وجود ـناخ سياسي وأـين يف هاييت حيول دون عودة رئيس اجلمهورية إىل هـاييت

 ـن اتفاق جزيرة غفرنرز. ٩ملا تنص عليه الفقرة وفقاً 
هـــة ــــن املبعـــو  اخلـــاص املوجَّ عـــن تأييـــده للـــدعوة األــــن  جملـــسويعـــرب 

نظمــة الــدول األـريكيــة إىل مجيــع األطــراف  لألـينــني العــاـْني لألـــم املتحــدة ـو
لالجتمــــاع يف األســــبوع القــــادم لغــــرض وحيــــد هــــو إزالــــة العقبــــات املتبقيــــة أـــــام 
التنفيـذ التــام التفــاق جزيـرة غفرنــرز. وكــذلك يعيــد اللـس تأكيــد تصــميمه علــى 

إىل أن تسـتوىف  االً ت املفروضة على هاييت وإنفاذها إنفاذاً فعَّ اإلبقاء على اجلزاءا
لقراريـه وفقـاً  االلتزاـات املتعهد با يف جزيرة غفرنرز، وعلى النظر يف تاديدها،

 تاــــــــــــرين ٢٥) وبيانــــــــــــه الرئاســــــــــــي املــــــــــــؤرخ ١٩٩٣( ٨٧٥) و ١٩٩٣( ٨٧٣
)، إذا ظلــــــت الســـــلطات العســــــكرية تعطــــــل S/26633( ١٩٩٣األول/أكتـــــوبر 

 أن يقــدمالعــام  األـــنيعمليــة االنتقــال الــدميقراطي. ويف هــذا الصــدد يطلــب إىل 
 إىل اللس على وجه السرعة.تقريراً 

): ٣٣١٤(اجللســــة  ١٩٩٣الثــــاين/نوفمرب  تاــــرين ١٥املــــؤرخ  ررـــــــالمق
 بيان ـن الرئيس

بالبيان الرئاسي املؤرخ  وعمالً  ،١٩٩٣الثاين/نوفمرب  تارين ١١يف 
تقريــراً  إىل اللــسالعــام  األـــنيقــدَّم  ،١٩٩٣األول/أكتــوبر  تاــرين ٣٠

157Fعـــــن املســـــألة املتعلقـــــة بـــــاييت

ـــــت ٦٢ ـــــيت أعقب ـــــه التطـــــورات ال ، وصـــــف في
يف هـاييت والبعثـة املتحـدة  األـموانسحاب بعثة  Harlan County رحيل

نظمــة الــدول األـريكاملتحــدة  األـــماملاــرتكة بــني  يــة إىل هــاييت. وقــال ـو
ـــر إنَّ العـــام  األــــني ـــة” يف التقري ـــة حلـــل األـز ـــادة رئـــيس جملـــس “جلن ، بقي

 ٢٣النـــواب وتضـــم الربملـــانيني املعارضـــني للـــرئيس أريســـتيد، اقرتحـــت يف 
نقطــة يــدعو،  ١١ــن  ـكونــاً  توفيقيــاً حـًال  ١٩٩٣األول/أكتــوبر  تاـرين

قــانونْني املتعلقــني يف مجلـة أـــور، إىل إجــراء تصــويت يف آن واحـد علــى ال
________ 

٦١ S/26668. 
٦٢ S/26724. 
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ــــــة بوضــــــع  ــــــة، وقيــــــام احلكـو بــــــالعفو والاــــــرطة، وتوســــــيع نطــــــاق احلكـو
 ،األول/أكتــوبر تاــرين ٢٦بروتوكــول حيكــم وجــود البعثــات الدوليــة. ويف 

تقــــدـت الكتلــــة الربملانيــــة التابعــــة للجبهــــة الوطنيــــة للتغيــــري والدميقراطيــــة، 
املؤيدة للرئيس أريستيد، حبل توفيقي ـن جانبها ـكـّون ــن مثـاين نقـاط. 

 ، ألقــــى الــــرئيس أريســــتيد خطابــــاً ١٩٩٣األول/أكتــــوبر  تاــــرين ٢٨ويف 
أــــام اجلمعيـــة العاــــة دعـــا فيـــه، يف مجلـــة أــــور، إىل فـــرض حصـــار كاــــل 

ي علــى هــاييت وإىل ـغــادرة القــادة العســكريني اهلــايتيني، وبعــدها فإنــه كلّــو 
سيدعو الربملان إىل االنعقاد للتصويت على ـاروعي القـانونْني املتعلقـني 
بالاــرطة والعفــو. وأعــرب املمثــل اخلــاص لألـــني العــام، يف بيــان أدىل بــه 

، ١٩٩٣األول/أكتــوبر  تاــرين ٢٩يف العــام  األـــنيللصــحافة نيابــة عــن 
ين املنصـوص عليـه يف اتفـاق جزيـرة  عن األسف لعدم احرتام اجلـدول الــز

ـــــن دســــتور هــــاييت  ١٤٩اللجــــوء إىل تطبيــــق املــــادة  غفرنــــرز، وأعلــــن أنَّ 
على أن يوصي اللس بتعزيز اجلزاءات، واقرتح عقد العام  األـنيسيجرب 

ـــــن اتفـــــاق جزيــــرة غفرنـــــرز.  ٩إىل  ٥اجتمــــاع ملناقاــــة تنفيـــــذ الفقــــرات 
 تاــرين ٥والحقــاً عقــد املمثــل اخلــاص ذلــك االجتمــاع ولكنــه تأجــل يف 

، نتيجــــة لعــــدم حضــــور ممثــــل للجــــيش فيــــه. وبعــــد ١٩٩٣الثــــاين/نوفمرب 
وصــــــف املمثـــــــل اخلــــــاص، يف بيــــــان أصـــــــدره للصــــــحافة، غيـــــــاب  ذلــــــك
أـــــــــر ـؤســــــــف. بأنَّــــــــه  القــــــــوات املســــــــلحة هلــــــــاييت يف االجتمــــــــاع متثيــــــــل
نــــــــرز ال يــــــــزال هــــــــو أســــــــاس أي اتفــــــــاق جزيــــــــرة غفر  أنَّ أيضــــــــاً  وأوضــــــــح
ـــة هـــاييت وأكـــد جمـــدداً  تســـوية تصـــميم التمـــع الـــدويل علـــى املثـــابرة  ألـز

ـــــــف ـــــــالس يــــ ـــــــعي إىل إجيــــ ـــــــاد تســــ ـــــــق التفـوية عــــــن طريـــــــــ ـــــــاوض يف ســ ياق ـــ
 اق.ــاالتف

ــــــــوفمرب  الثــــــــاين/ تاــــــــرين ١٥، املعقــــــــودة يف ٣٣١٤ويف اجللســــــــة  ن
يف جـدول أعمالـه. وبعـد إقـرار العـام  األــني، أدرا اللس تقريـر ١٩٩٣

جدول األعمال، وّجه الرئيس (الرأس األخضر) انتباه أعضاء اللس إىل 
ـوجَّهة إىل رئيس اللـس  ١٩٩٣الثاين/نوفمرب  تارين ١٢رسالة ـؤرخة 
158Fـن ممثل هاييت

 ١١إىل  ٩، حييل با تقرير اجتمـاع ـعقـد يف الفـرتة ــن ٦٣
ي، اعتمدا  ١٩٩٣الثاين/نوفمرب  تارين بني الرئيس أريستيد ووفد حكـو
ـة روبـرت عدداً  فيه ـن القرارات اليت أكدا فيها يف مجلة أــور، أن حكـو

ـالفــال رئــيس الــوزراء باقيــة يف الســلطة وحتظــى بثقــة رئــيس هــاييت املطلقــة 
فرنــرز ــــا زال هــو اإلطـــار الوحيــد لتســـوية غاتفــاق جزيـــرة  والكاـلــة، وأنَّ 
ة، وأنَّ  الضروري تنفيذه يف جممله، وطلبـا إىل التمـع الـدويل أن ـن  األـز

نظمـة الـدول األـريكيـة  يكفل عودة البعثة املارتكة بـني األــم املتحـدة ـو
يف هاييت دون إبطاء؛ وأصـرّا علـى أن حتـرتم املتحدة  األـمبعثة وَوزْع فوراً 

تفــاق القــوات املســلحة اهلايتيــة بدقــة التزاـاتــا الــيت تعهــدت بــا يف إطــار ا
 لـــه، يف أعقـــاب ـاـــاوراتقـــد أـذن  هجزيـــرة غفرنـــرز. مث أعلـــن الـــرئيس أنَّـــ

يـــــديل بالبيـــــان التـــــايل باســـــم  بـــــأن فيمـــــا بـــــني أعضـــــاء اللـــــس،ـأجريـــــت 
159Fاللس

٦٤: 
________ 

٦٣ S/26725. 
٦٤ S/26747. 

ـــأن ـســألة هــاييت علمــاً  حيــيط جملــس األـــن املــؤرخ بتقريــر األـــني العــام باـ
ــــة  ١٩٩٣الثـــاين/نوفمرب  تاـــرين ١١ ــــالة املؤرخـ تاـــرين الثـــاين/نوفمرب  ١٢والرسـ

 .األـن ـن ممثل هاييت جملسة إىل رئيس هاملوجَّ  ١٩٩٣

املمثــل ويعــرب جملــس األـــن عــن ـنائــه علــى جهــود الســيد دانــيت كــابوتو، 
نظمـة الـدول األـريكيـة، و  علمـاً  حيـيطاخلاص لألـينني العاـني لألـم املتحدة ـو

 ،١٩٩٣الثــاين/نوفمرب تاــرين  ١٢ىل اللــس يف إبـالتقرير الاــفوي الــذي قدــه 
ـة  اسـية الناـطة ــن أجـل حـل األـز ويؤكد تأييده التـام السـتمرار جهـوده الدبلـو

 يف هاييت. 

نس ابــــــر  - أو -ويـــــدين جملــــــس األــــــن الســــــلطات العســـــكرية يف بــــــورت 
. ٩و  ٨و  ٧ســـــيما للنقـــــاط  التـــــام التفـــــاق جزيـــــرة غفرنـــــرز، وال ااـتثاهلـــــ لعـــــدم
ــــــد إلاياــــــكِّل  فــــــاقهــــــذا االت اللــــــس تأكيــــــد أنَّ  ويعيــــــد طــــــار الصــــــحيح الوحي
ــــة القائم حلــــل ـــــاألـز ـــــة فــ ـــــي هايـــ ـــــيت والتـــ ـــــي ـــــا فتــ ـــــئت تــ واألـــــن يف الِســــلم  ددـ

 املنطقة.

ـــرئيس اجلمهوريـــة  كمـــا يعيـــد جملـــس األــــن تأكيـــد اإلعـــراب عـــن تأييـــده ل
ة السيد روبرت  داملنتخب بصورة دميقراطية، السيد جان برتران أريستيد، وحلكـو

يعترب السلطات العسكرية ـسؤولة عن أـن بأنَّه  ـالفال الارعية. ويذّكر اللس
ـــــدول  نظمـــــة ال ـــــة وعـــــن أــــــن ــــــوظفي األــــــم املتحـــــدة ـو أعضـــــاء هـــــذه احلكـو

 األـريكية يف هاييت.

وياــعر جملـــس األـــن ببـــالغ القلــق إزاء حمنـــة شــعب هـــاييت. ويعيــد اللـــس 
عـن هـذه املعانـاة النامجـة متاــاً  السلطات العسـكرية يف هـاييت ـسـؤولة تأكيد أنَّ 

بصـــورة ـباشـــرة عـــن عـــدم اـتثـــال تلـــك الســـلطات اللتزاـاتـــا املعلنـــة إزاء اتفـــاق 
ىل أدىن حد ـن وقع إ جزيرة غفرنرز. ويعرب اللس عن تصميمه على أن يقلل

ألعضـاء أن تواصـل ، ويطلـب ــن الـدول ااحلالة الراهنة على أشد الفئات ضعفاً 
ىل شـعب هـاييت. ويرحـب جملـس إوأن تضاعف ـا تقدـه ــن ـسـاعدة إنسـانية 

ضـــافيني إلاألـــن يف هـــذا الصـــدد بقـــرار األــــني العــام إيفـــاد فريـــق ــــن املـــوظفني ا
 ىل هاييت.إللاؤون اإلنسانية 

وياــجع جملــس األـــن األـــني العــام علــى أن يقــوم، بالتاــاور ـــع األـــني 
ىل إول األـريكيـــة، بالعمـــل علـــى عـــودة البعثـــة املدنيـــة الدوليـــة العـــام ملنظمـــة الـــد

هـاييت يف أقــرب وقـت ممكــن. ويطلـب جملــس األــن إىل األـــني العـام أن يواصــل 
التخطــيط الختــاذ تــدابري إضــافية مبــا يف ذلــك إيفــاد بعثــة ـناســبة لألـــم املتحــدة 

جزيـــرة عهـــا حســـبما تســـمح الظــروف، مبـــا يتســـق ــــع اتفـــاق زْ إىل هــاييت جيـــري وَ 
 غفرنرز.

 ٨٤١القــــــرارات  اجلــــــزاءات الــــــواردة يف جملــــــس األـــــــن علــــــى أنَّ وياــــــدِّد 
ىل أن تتحقـق إسـتبقى سـارية  )١٩٩٣( ٨٧٥و  )١٩٩٣( ٨٧٣و ) ١٩٩٣(

فيها رحيل القائد العام للقوات املسلحة هلـاييت  أهداف اتفاق جزيرة غفرنرز، مبا
ىل هـاييت وعـودة رئـيس إوإنااء قوة شرطة جديدة تتيح إعادة النظام الدستوري 

 اجلمهورية املنتخب بصورة دميقراطية.
ويعيـــد جملـــس األــــن تأكيـــد تصـــميمه، املعـــرب عنـــه يف القـــرارات املـــذكورة 

جـزاءات احلاليـة. ويرحـب اللـس ال للأعاله، على ضمان اإلنفاذ الكاـل والفعَّـ
مليثـــاق وفقــاً  بالتــدابري الــيت اختــذتا الـــدول يف هــذا الصــدد علــى الصـــعيد الــوطين



 ٥٠٧ النظر في المسائل المندرجة ضمن نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين – الفصل الثامن

 

األـم املتحدة وقرارات جملس األـن ذات الصلة. ويف هـذا الصـدد، فـإن اللـس 
علـــــى اســــــتعداد للنظــــــر يف أــــــر إناــــــاء آليــــــات إضـــــافية واختــــــاذ تــــــدابري عمليــــــة 

 ـن االـتثال الكاـل ملقررات جملس األـن. للمساعدة على التحقق 
ويعيــد جملــس األـــن تأكيــد تصــميمه علــى النظــر يف تعزيــز التــدابري املتعلقــة 

وبيانيـــــــــــــــــــــه  )١٩٩٣( ٨٧٥ و )١٩٩٣( ٨٧٣لقراريـــــــــــــــــــــه وفقـــــــــــــــــــــاً  بـــــــــــــــــــــاييت
تاــــــــــــرين  ٣٠و ١٩٩٣أكتــــــــــــوبر  تاــــــــــــرين األول/ ٢٥املــــــــــــؤرخني  الرئاســــــــــــيني

سـكرية عرقلـة االـتثـال الكاــل إذا واصلت السـلطات الع ١٩٩٣األول/أكتوبر 
ــن مث احليلولـة دون إعــادة النظـام القــانوين والدميقراطيــة  التفـاق جزيــرة غفرنـرز، ـو

 .يف هاييت

: رســـالة ـوجَّهـــة ــــن ١٩٩٣كـــانون األول/ديســـمرب   ١٠املـــؤرخ  المقـــرر
 الرئيس إىل األـني العام

 ٨٦٧بــــــــــالقرار  وعمــــــــــالً  ،١٩٩٣تاــــــــــرين الثــــــــــاين/نوفمرب  ٢٦يف 
عن بعثة األـم املتحدة يف تقريراً  األـني العام إىل اللسقدَّم  )،١٩٩٣(

هاييت، تناول فيه ـسألة ـا إذا كان قد حتقق أو مل يتحقق تقدم جوهري 
يثــاق نيويــورك 160Fحنــو تنفيــذ اتفــاق جزيــرة غفرنــرز ـو

. وذّكــر األـــني العــام ٦٥
 واليـــــة بعثـــــة األــــــم املتحـــــدة يف هـــــاييت قوضـــــتها باـــــدةبـــــأنَّ  يف التقريـــــر

التطـــورات املختلفـــة الـــيت حـــدـت يف هــــاييت وشـــكلت عـــدم اـتثـــال ـــــن 
جانـــب القـــوات املســـلحة يف هـــاييت التفـــاق جزيـــرة غفرنـــرز وحالـــت دون 

تاـــرين  ١١نـــزول وحـــدة ــــن عنصـــر البعثـــة العســـكري ــــن الســـفينة يف 
ـن بأنَّه  أيضاً  . وذّكر١٩٩٣األول/أكتوبر  نتيجـة للتطـورات الالحقـة، ـو

املتقدــــة ــــن بعثـــة األــــم املتحـــدة يف هـــاييت ــــن  بينهـــا ســـحب العناصـــر
نظمة  البلد، تقّرر إجالء ـعظم أفراد البعثة املارتكة بني األـم املتحدة ـو

. وقـال ١٩٩٣تاـرين األول/أكتـوبر  ١٥الدول األـريكيـة ــن هـاييت يف 
جنــاح بعثــة األـــم املتحــدة يف هــاييت يتوقــف علــى تعــاون  األـــني العــام إنَّ 
يتحقــــق  يــــرة غفرنــــرز الكاـــــل والناــــط. وحــــىت اآلن، ملطــــريف اتفــــاق جز 

التعـاون الضــروري ـــن الســلطات العســكرية اهلايتيــة وذلــك أل�ــا مل تــوف 
 مبوجــب اتفــاق جزيــرة غفرنــرز. وأضــافرمسيــاً  بالتزاـاتــا الــيت تعهــدت بــا

الوالية اليت عهد با  ـضطر، يف هذه الظروف، إىل استنتاا أنَّ  هإنَّ قائًال 
) إىل بعثــــــة األـــــــم املتحــــــدة يف هــــــاييت ال ميكـــــــن ١٩٩٣( ٨٦٧القــــــرار 

عندـا حيد  تغري واضح وكبري يف ـوقـف القـادة العسـكريني  تنفيذها إالَّ 
وفقــاً  اهلــايتيني. وهــو يعتــزم أن يواصــل، مبســاعدة ممثلــه اخلــاص، جهــوده،

ن تنفيــذ اتفــاق لطلــب اللــس، ـــن أجــل حتقيــق هــذا التغــري بــدف ضــما
اـــاركة األــــم املتحـــدة يف عمليـــة علـــى النحـــو  الِســـلم، جزيـــرة غفرنـــرز ـو

 املتوخى يف ذلك االتفاق.
١٩٩٣161Fكــانون األول/ديســمرب   ١٠وبرســالة ـؤرخــة 

، أبلــغ رئــيس ٦٦
 يلي: اللس األـني العام مبا

________ 
٦٥ S/26802. 
٦٦ S/26864. 

تاــــرين الثــــاين/نوفمرب  ٢٦يرحــــب أعضــــاء جملــــس األـــــن بتقريــــركم املــــؤرخ 
)، يواصـــــــل أعضــــــــاء جملـــــــس األـــــــــن ١٩٩٣( ٨٦٧بــــــــالقرار وعمـــــــال ً  .١٩٩٣

إىل تقريـركم، ويوافقــون علـى أن تسـتمر واليـة بعثــة اسـتناداً  استعراضـهم للمسـألة
ذن بــا مبوجــب القــرار األـــم املتحــدة يف هــاييت لكاـــل فــرتة األشــهر الســتة الــيت أـ 

١٩٩٣( ٨٦٧.( 

): بيــان ٣٣٢٨(اجللســة  ١٩٩٤كــانون الثاين/ينــاير   ١٠املـؤرخ  ررــــــالمق
 ـن الرئيس

، ١٩٩٤كــــانون الثاين/ينــــاير   ١٠، املعقــــودة يف ٣٣٢٨يف اجللســــة 
ه الرئيس استأنف اللس نظره يف البند. وبعد إقرار جدول األعمال، وجَّ 
كــانون   ١٥(اجلمهوريـة التاـيكية) نظـر أعضــاء اللـس إىل رسـالة ـؤرخـة 

ـوجَّهة إىل األـني العام ـن ممثلي فرنسا وفنزويال  ١٩٩٣/ديسمرب األول
162Fوكندا والواليـات املتحـدة

، حييلـون بـا نـص بيـان النتـائج الـيت اعتمـدها ٦٧
ي “أصــدقاء هــاييت”اجتمــاع  كــانون   ١٤و  ١٣، املعقــود يف بــاريس يـــو

لــــه، يف أعقــــاب قــــد أـذن  ه. مث أعلــــن الــــرئيس أنَّــــ١٩٩٣األول/ديســــمرب 
يديل بالبيان التايل باسم بأنَّ  فيما بني أعضاء اللس،ـأجريت  ـااورات
163Fاللس

٦٨: 

يكـرر جملـس األــن اإلعـراب عـن قلقـه البـالغ إزاء حمنـة شـعب هـاييت حتـت 
ـة إىل احلـد  ه على تقليل أــر هـذه األـز ة اجلارية ويؤكد ـن جديد عـز وطأة األـز

 األدىن على أكثر الفئات تعرضاً لنتائجها يف هاييت.
ويف هذا الصدد، يرحب جملس األـن بقرب وصول شحنة ــن الوقـود إىل 

) ١٩٩٣( ٨٤١هــاييت وافقــت عليهــا جلنــة جملــس األـــن املناــأة مبوجــب القــرار 
 املتعلق باييت.

بالـدور الـذي تقـوم بـه ـنظمـة الصـحة للبلـدان أيضاً  ويرحب جملس األـن
 نسانية.األـريكية يف إدارة وتوصيل وتوزيع الوقود لألغراض اإل

ويعلق جملس األـن أمهيـة كبـرية علـى تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية يف هـاييت، 
مبــــا يف ذلــــك توصــــيل وتوزيــــع الوقــــود املســــتعمل لألغــــراض اإلنســــانية دون أيـــــة 

ل اللس املسؤولية ألية سلطات أو أفراد يف هاييت يعرقلون بأية عوائق. وسيحمِّ 
يف إطــار املســؤولية العاـــة ملنظمــة  طريقــة توصــيل وتوزيــع هــذه املســاعدة املقدـــة

ـــــــة، أو ميتنعـــــــون عـــــــن حتمـــــــل ـســـــــؤوليتهم بالنســـــــبة  ـــــــدان األـريكي الصـــــــحة للبل
ـــــة ـــــع تلـــــك املســـــاعدة.  لكفال اســـــتفادة املتلقـــــني املقصـــــودين ــــــن توصـــــيل وتوزي
املســـــؤولية أليـــــة ســـــلطات أو أفـــــراد يف هـــــاييت أيضـــــاً  ل جملـــــس األــــــنوســـــيحمِّ 
صــيني جلميــع األفــراد املاــرتكني يف تلــك للخطــر األـــن والســالـة الاخ يعرضــون
 املساعدة.

ويؤكــد جملـــس األــــن ــــن جديـــد ــــرة أخـــرى تصـــميمه علـــى كفالـــة العـــودة 
ـــــه ذات الصـــــلة،  إىل ـــــذ قرارات ـــــى أســـــاس تنفي الاـــــرعية الدســـــتورية يف هـــــاييت، عل
أصـــــــدقاء األـــــــني العــــــام باـــــــأن ”هــــــذا الســــــياق، ياـــــــارك جملــــــس األـــــــن  ويف

________ 
٦٧ S/26881. 
٦٨ S/PRST/1994/2. 
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دت يف اتفـاق جزيـرة غفرنـرز، الـذي دِّ العمليـة الـيت ـحـ فهمهـم أنَّ “ هاييت ـسألة
يــــنص، يف مجلــــة أـــــور، علــــى عــــودة الــــرئيس أريســــتيد، تاــــكل اإلطــــار الوحيــــد 
تهـــــــــا والوصــــــــــول بـــــــــا إىل إقاــــــــــة دولــــــــــة يف  الصـــــــــا  خلـــــــــروا هــــــــــاييت ــــــــــن أـز

 القانون. حكم ظل

 ٩٠٥): القـرار ٣٣٥٢(اجللسة  ١٩٩٤آذار/ـارس  ٢٣املؤرخ  ررـــالمق
)١٩٩٤( 

كــــــانون   ١٩، وإحلاقــــــاً بتقريــــــره املــــــؤرخ ١٩٩٤آذار/ـــــــارس  ١٨يف 
١٩٩٤ الثاين/ يناير 164F

عـن بعثـة األــم املتحـدة تقريـراً  األـني العـامقدَّم  ،٦٩
165Fيف هــاييت

علــى الــرغم ـــن اجلهــود املتصــلة الــيت بأنَّــه  ، أبلــغ فيــه اللــس٧٠
وظفــو األـانــة العاـــة، وكــذلك  النيابــة عنــهيضــطلع بــا ب ممثلــه اخلــاص ـو

أصــدقاء األــــني العـــام باـــأن ـســـألة هــاييت، فيمـــا يتصـــل مبســـألة هـــاييت، 
ــــة الســــائدة يف هــــاييت يســــمح بإعــــادة  مل هفإنَّــــ حيــــد  أي تغيــــري يف احلال

ع ذلك مثة اسـتمرار دون هـوادة يف اجلهـود املبذولـة ــن  تنايط البعثة. ـو
ـة السي ة اسـية احلاليـة يف هـاييت. والتطـورات السياسـيأجل بلـوغ حـل لألـز

ـاـــــجعاً. فأعضـــــاء برملـــــان هـــــاييت  األخـــــرية يف هـــــاييت قـــــد ألقـــــت ضـــــوًءا
باـــأن وضـــع خطـــة  ١٩٩٤شـــباط/فرباير  ١٩توصـــلوا إىل اتفـــاق يف  قـــد

ة احلالية واستئناف التقدم يف ـيدان تنفيذ اتفاق جزيرة  للخروا ـن األـز
166Fغفرنــرز

ــن ناحيــة أخــرى أعــرب الــ٧١  رئيس أريســتيد عــن قلقــه ـــن أنَّ . ـو
هـــــذه اخلطـــــة ــــــن شـــــأ�ا أن تتنـــــاقض ــــــع اتفـــــاق جزيـــــرة غفرنـــــرز وقـــــال 

يســـــــعه بالتـــــــايل أن يوافـــــــق عليهـــــــا، ويف ظـــــــل هـــــــذه الظـــــــروف،  ال هإنـَّــــــ
ـــــــد واليـــــــة  بـــــــأن األــــــــني العـــــــام أوصـــــــى ـــــــس يف اإلذن بتجدي ينظـــــــر الل
ــــة أشــــهر، ممــــا البعثــــة، ــــيح إـكانيــــة  باــــكلها احلــــايل، ملــــدة ـالـ إعــــادة يت
البعثــــة يف حــــدود أقــــل تــــأخري ممكــــن، وذلــــك يف حالــــة الــــتمكن  تناــــيط
ــــــة السياســــــية الراهنــــــة واســــــتئناف تنفيــــــذ اتفــــــاق  ـــــــن اخلــــــروا ـــــــن األـز
 غفرنرز. جزيرة

، أدرا ١٩٩٤آذار/ــــــارس  ٢٣، املعقـــــودة يف ٣٣٥٢ويف اجللســـــة 
ـــــرار جـــــدول  ـــــه. وبعـــــد إق ـــــر األــــــني العـــــام يف جـــــدول أعمال ـــــس تقري الل

ـــاألعمـــال، و  ه الـــرئيس (فرنســـا) انتبـــاه أعضـــاء اللـــس إىل ـاـــروع قـــرار  جَّ
167Fعــد يف أـنــاء ـاــاورات اللــس الســابقةكــان قــد أـ 

رح . وبعــد ذلــك طـــ٧٢
 ٩٠٥ـاـــــــروع القـــــــرار للتصــــــــويت واعـتمـــــــد باإلمجــــــــاع بوصـــــــفه القــــــــرار 

 نصه: يلي )، ويف ـا١٩٩٤(

________ 
٦٩ S/1994/54 ويف ذلــك التقريــر، أبلــغ األـــني العــام اللــس بأنــه علــى الــرغم ـــن .

تغـــري اجلهـــود الـــيت بـــذهلا ممثلـــه اخلـــاص وأصـــدقاء األــــني العـــام باـــأن ـســـألة هـــاييت مل حيـــد  
جـوهري يف ـوقـف القـادة العسـكريني اهلـايتيني إزاء تنفيــذ اتفـاق جزيـرة غفرنـرز يسـمح بإعــادة 

 تنايط بعثة األـم املتحدة يف هاييت.
٧٠ S/1994/311. 
 .(S/1994/203) ١٩٩٤شباط/فرباير  ٢٠أحيلت اخلطة إىل اللس يف  ٧١
٧٢ S/1994/325. 

 ،جملس األـن إنَّ 
، ١٩٩٣حزيــران/ يونيــه  ٦) املــؤرخ ١٩٩٣( ٨٤١تأكيــد قراراتــه  إذ يعيــد

) ١٩٩٣( ٨٦٢، و ١٩٩٣آب/أغســــــــــــطس  ٢٧) املــــــــــــؤرخ ١٩٩٣( ٨٦١ و
 ٢٣) املــــــــــــــــــــــؤرخ ١٩٩٣( ٨٦٧، و ١٩٩٣آب/أغســــــــــــــــــــــطس  ٣١املــــــــــــــــــــــؤرخ 

تاــــــرين األول/أكتــــــوبر  ١٣) املــــــؤرخ ١٩٩٣( ٨٧٣ و ١٩٩٣أيلول/ســــــبتمرب 
 .١٩٩٣كتوبر تارين األول/أ ١٦) املؤرخ ١٩٩٣( ٨٧٥، و ١٩٩٣

بانزعــاا بــالغ إزاء اســتمرار عرقلــة إيفــاد بعثــة األـــم املتحــدة يف  وإذ ياــعر
) وعــدم اضــطالع القــوات املســلحة هلــاييت ١٩٩٣( ٨٦٧هــاييت، عمــًال بــالقرار 

 مبسؤولياتا بالسماح للبعثة ببدء عملها.
تاــــــرين الثــــــاين/نوفمرب  ٢٦يف تقــــــارير األـــــــني العــــــام املؤرخــــــة  وقــــــد نظــــــر

 .١٩٩٤آذار/ ـارس  ١٨، و ١٩٩٤كانون الثاين/يناير   ١٩ ، و١٩٩٣
متـــــوز/  ٣علـــــى اســـــتمرار أمهيـــــة اتفـــــاق جزيـــــرة غفرنـــــرز املـــــؤرخ  وإذ ياـــــدد

املـــربم بـــني رئـــيس مجهوريـــة هـــاييت والقائـــد العـــام للقـــوات املســـلحة  ١٩٩٣ يوليـــه
واالســـتقرار يف هـــاييت، مبـــا يف ذلـــك الِســـلم  هلـــاييت ــــن أجـــل العمـــل علـــى عـــودة

يطلــب فيهــا الطرفــان تقــدمي املســاعدة ـــن أجــل حتــديث  ، الــيت٥لفقــرة أحكــام ا
القــــوات املســــلحة وإناــــاء قــــوة شــــرطة جديــــدة ـــــع وجــــود أفــــراد تــــابعني لألـــــم 

 املتحدة يف هذين الالني.
 بتقارير األـني العام املذكورة أعاله؛ علماً  حييط - ١
متديــــــــــد واليــــــــــة بعثــــــــــة األـــــــــــم املتحــــــــــدة يف هــــــــــاييت حــــــــــىت  يقــــــــــرر - ٢
 ؛١٩٩٤حزيران/يونيه  ٣٠

فر يف اإىل اللس حينمـا تتـو تقريراً  إىل األـني العام أن يقدم يطلب - ٣
بعثــة األـــم املتحــدة يف هــاييت ألغــراض تتســق بــَوزْع  هــاييت الاــروط الــيت تســمح

حمـــددة، آخـــذاً يف  ــــن اتفــاق جزيـــرة غفرنـــرز، وأن يقــدم توصـــيات ٥الفقـــرة  ـــع
ن بعثة األـم املتحدة ياالعتبار الظروف السائدة وقت تقدمي التقرير، باأن تكو 

يف هـــاييت ونطـــاق أناـــطتها ضـــمن املســـتويات العاــــة لألفـــراد احملـــددة يف القـــرار 
 )؛١٩٩٣( ٨٦٧
 إبقاء املسألة قيد نظره الناط. يقرر - ٤

 ٩١٧): القـــــرار ٣٣٧٦(اجللســـــة  ١٩٩٤أيار/ــــــايو  ٦املـــــؤرخ  المقـــــرر
)١٩٩٤( 

، اســــــتأنف ١٩٩٤أيار/ــــــايو  ٦، املعقــــــودة يف ٣٣٧٦يف اجللســـــة 
اللــس نظــره يف البنــد. ويف أعقــاب إقــرار جــدول األعمــال، دعــا اللــس 

طلــبهم، إىل املاــاركة يف املناقاــة بنــاًء علــى  ممثلــي فنــزويال وكنــدا وهــاييت،
ــ بــدون أن يكــون ه الــرئيس (نيجرييــا) انتبــاه هلــم احلــق يف التصــويت. ووجَّ

أعضـــاء اللـــس إىل ـاـــروع قـــرار ـقـــدَّم ــــن األرجنتـــني وفرنســـا وفنـــزويال 
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دخلــت علــى املاــروع يف ، وتــال تنقيحــات أـ ٧٣
 شكله املؤقت. 

________ 
٧٣ S/1994/541. 
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ــة بلــده ترحــب بتقــدمي ـاــروع قــرار إىل  وقــال ممثــل هــاييت إنَّ  حكـو
س يتضمن تدابري تتفق ـع تلك اليت طلب اختاذها الرئيس أريستيد، الل
تاــــرين  ٢٨ ســـيما يف اخلطـــاب الـــذي ألقــــاه أــــام اجلمعيـــة العاــــة يف ال

هـــــة إىل األــــــني العـــــام واملؤرخـــــة ويف رســـــالته املوجَّ  ١٩٩٣األول/أكتـــــوبر 
. واهلــــدف ـــــن ـاــــروع القــــرار هــــو إرغــــام قيــــادة ١٩٩٤آذار/ـــــارس  ٩

يف هـــاييت علـــى التقيـــد بااللتزاــــات الـــيت قطعتهـــا علـــى  القـــوات املســـلحة
الظهـــور  إنَّ قـــائًال  عـــت اتفـــاق جزيـــرة غفرنـــرز. وأضـــافنفســـها عنـــدـا وقَّ 

املفــاجا للمنظمــة شــبه العســكرية املعروفــة باســم اجلبهــة الثوريــة للنهــوض 
والتقدم يف هاييت على املسرح السياسي يف هاييت مل يتصادف ــع تفـاقم 

رق مل تكــن ـــع انتهاكـات حقــوق اإلنســان بطـــأيضــاً  لاجلرميـة فحســب بــ
ـعروفة حىت اآلن. وأعرب عن األـل يف أن تكون ملاروع القرار النتيجـة 
املناودة حىت قبل نفاذه وهي رحيل العسكريني عن هاييت وعودة الرئيس 
إىل  أريســــتيد ـباشــــرة إىل ـهاـــــه الاــــرعية. واختــــتم كلمتــــه بتوجيــــه نــــداءٍ 

مان التنفيـــذ الكاــــل للجـــزاءات املنصـــوص عليهـــا يف التمـــع الـــدويل لضـــ
جنـاح هـذه املبـادرة يتوقـف علـى االـتثـال  ـاروع القرار، ـادداً على أن
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٧٤. 
ـــــ وذكــــرت ممثلــــة كنـــــدا أنَّ  ا غــــري كافيـــــة اجلــــزاءات الراهنـــــة أـبتــــت أ�َّ

اق لتحقيــق اـتثــال الســلطات العســكرية يف هــاييت اللتزاـاتــا مبوجــب اتفــ
جزيرة غفرنرز. وهلـذا السـبب تاـرتك كنـدا يف تقـدمي ـاـروع القـرار الـذي 

هـة بصـفة حمـددة إىل ــن التـدابري املوجَّ  وعـدداً شـاـًال  جتاريـاً حظـراً  يفرض
الســـــلطات العســـــكرية واملؤيـــــدين اآلخـــــرين الـــــذين قـــــاـوا بـــــانقالب عـــــام 

فعاليـة اجلـزاءات القائمـة والتـدابري اجلديـدة  . وذكرت املتكلمـة أنَّ ١٩٩١
الـواردة يف ـاـروع القـرار تعتمــد علـى االـتثـال الكاـــل ــن جانـب مجيــع 

كنــدا تاــارك يف قــوة احلظــر البحريــة بغــرض التوصــل الــدول، ـوضــحة أن َّ 
أن انتهاكـــات اجلـــزاءات أيضـــاً  إىل التنفيـــذ الكاــــل للجـــزاءات. وذكـــرت

ينيكيـة تقلـل إىل حـد كبـري على احلدود الربية بني هاييت  واجلمهوريـة الدـو
يفرضــــها اللــــس، ـعربــــة عــــن تأييــــدها للطلــــب الــــذي  أـــــر التــــدابري الــــيت

ينيكة للحصول على ـساعدة األـم املتحـدة  تقدـت به السلطات الدـو
ــ ـــن شــأن املســاعدة التقنيــة الدوليــة،  ا تــرى أنَّ يف هــذا الــال، وقالــت إ�َّ
ــــراقبني دوليـــني، أن تســـاعد علـــى كفالـــة أن ع ْز وَ  الـــيت ميكـــن أن تتضـــمن

ينيكيــــة أن تفــــي مبســــؤولياتا علــــى حنــــو فعَّــــ ال. تســـتطيع اجلمهوريــــة الدـو
لـــيس ــــن شـــأن اجلـــزاءات بـــأنَّ  الـــبعض احـــتج وأشـــارت املتكلمـــة إىل أنَّ 
 أن تفاقم احلالة اإلنسانية التعيسة يف هاييت، قائلة األشد صراـة اآلن إالَّ 

ــــ دم وفــــاء الســــلطات العســــكرية بالتزاـاتــــا هــــو املســــؤول عــــ ا تــــرى أنَّ إ�َّ
ـن أي حماولة للتدخل يف أيضاً  رتالوحيد عن حمنة سكان هاييت. وحذَّ 

إيصــــال هــــذه املســــاعدة اإلنســــانية الدوليــــة أو تعــــريض األـــــن والســــالـة 
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٧٥. 

________ 
٧٤ S/PV.3376 ٢، الصفحة. 
 .٣جع نفسه، الصفحة املر  ٧٥

محايــة حقــوق اإلنســان ورفــض الديكتاتوريــة  وذكــر ممثــل فنــزويال أنَّ 
 يســمحان بالتســوية أو باملفاوضــات الــيت قــد تســمح لألطــراف املذنبــة ال
ه ـن احلكمة اإلقرار باحلقائق متضي دون عقاب، وعلى الرغم ـن أنَّ بأنَّ 

ة، فإنَّ والبحث عن سـ   تطول هذه اجلهود ينبغي أالَّ  بل للخروا ـن األـز
ة. وإذا قلــل التمــع الــدويل دعمــه أو بــدأ يف إىل درجــة أن تصــبح ضــعيف

ـــة تفســـري هـــذه االتفاقـــات باـــكل حيـــد ــــن نطاقهـــا، فإنَّـــ ه ســـيطيل األـز
أي تــأخري أو تــردد أو  ر ـــن أنَّ ويطيــل بالتــايل ـعانــاة شــعب هــاييت وحــذَّ 

حتريــــف لألهــــداف الرئيســــية ميكـــــن أن يــــؤدي إىل عواقــــب رهيبــــة، ـثـــــل 
ميـــع البلـــدان عـــدم انتهـــاك نظـــام انتهاكـــات حقـــوق اإلنســـان. وأهـــاب جب

اجلزاءات واملعاقبة على أية انتهاكات، حىت ال تكون مثة حاجة إىل إبقاء 
اجلـــزاءات لفـــرتة طويلـــة وحـــىت يقـــع وقعهـــا األكـــرب علـــى األطـــراف املذنبـــة 

التمـع الـدويل جيـب، عـالوة علـى هـذا،  على شـعب هـاييت. وقـال إنَّ  ال
ــــة أن يكــــون علــــى اســــتعداد ألن يقــــدم هلــــاييت  املســــاعدة التقنيــــة واإلداري

واملاديــــــــة الــــــــيت حتتاجهــــــــا لصــــــــوغ دميقراطيتهــــــــا السياســــــــية واالقتصــــــــادية 
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٧٦. 
ــــيالً  ه ال يصــــح للتصــــويت، فــــذكر أنَّــــ وحتــــد  ممثــــل األرجنتــــني، تعل

للمجتمــــع الــــدويل أن يقــــف ـكتــــوف األيــــدي يف ـواجهــــة االنتهاكــــات 
فعـل، وينبغـي أن يـأيت  ن ردبـد ــ الانيعة حلقوق اإلنسان األساسية، وال

أســــاة هــــاييت، ــــاق األـــــم املتحــــدة. ـو نظــــراً  رد الفعــــل هــــذا مبقتضــــى ـيث
لنطاقها، تتجاوز حدود ذلك البلد، وال يصح للمجتمع الدويل أن ينظر 
إىل االنتهاك اخلطري واملنهجي حلقوق اإلنسان داخل إقليم دولة ـا علـى 

املنصــوص عليهـــا يف ـاـــروع  ه ـســـألة داخليــة حبتـــة. وقــال إن التـــدابريأنـَّـ
القــــرار هــــي، للمــــرة األوىل، جــــزاءات ـوجَّهــــة ضــــد أشــــخاص. والتــــاريخ 
احلـديث، مبـا يف ذلـك االنتخابــات يف جنـوب أفريقيـا، يبـني أن اجلــزاءات 

الة. فهي تعزل البلد، االقتصادية، ـع الوقت واملثابرة، ميكن أن تكون فعَّ 
الــذين اســتولوا علــى الســلطة. ويف هــذه احلالــة فإ�ــا تضــع املســؤولية علــى 

إعـــــادة  للمجتمـــــع الـــــدويل هـــــوواضـــــحاً  ويعكـــــس ـاـــــروع القـــــرار هـــــدفاً 
ـــ د ــــن ـنطقـــة أـريكـــا الالتينيـــة والبحـــر الدميقراطيـــة يف هـــاييت بـــدعم ـوحَّ

الدميقراطيـــــــــة ـرتبطـــــــــة حبقـــــــــوق  الكـــــــــارييب. وقـــــــــال يف هـــــــــذا الصـــــــــدد إنَّ 
يقــــــاً ألن الدميقراطيــــــة هــــــي نظــــــام ارتباطــــــاً  اإلنســــــان احلكــــــم الوحيــــــد ـو
بطبيعتـــه، حيـــرتم حقـــوق اإلنســـان، وعـــالوة علـــى ذلـــك فـــإن هـــذا  الـــذي،

النظـــــام يتضـــــمن آليـــــات داخليـــــة ميكـــــن عـــــن طريقهـــــا إزالـــــة انتهاكـــــات 
اجلزاءات تقتضي، لتحقيـق أـرهـا علـى  إنَّ قائًال  اإلنسان وأضاف حقوق

أكمــــــــل وجــــــــه، وجــــــــود الرصــــــــد الــــــــالزم يف أعــــــــايل البحــــــــار، وكــــــــذلك 
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٧٧. 
عتمــد يف ظــل خلفيــة تــدهور ـاــروع القــرار ي ال ممثــل إســبانيا إنَّ وقــ

حالـة حقــوق اإلنســان يف هــاييت. وتــدابري احلظـر الــواردة فيــه ليســت غايــة 
يف حــــد ذاتــــا؛ بــــل هــــي أداة تســــتخدم ـــــن أجــــل األهــــداف السياســــية 

________ 
 .٤املرجع نفسه، الصفحة  ٧٦
 .٥و  ٤املرجع نفسه، الصفحتان  ٧٧
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سـة يف اتفـاق جزيـرة غفرنـرز واتفــاق نيويـورك، اللـذين ــا زاال اإلطــار املكرَّ 
ـــــــق املرجعـــــــي ا ـــــــيت حتي ـــــــة السياســـــــية واالجتماعيـــــــة ال إللزاــــــــي حلـــــــل األـز
حاليـــــاً. وهـــــذه التـــــدابري ليســـــت ـوجَّهـــــة ضـــــد الاـــــعب اهلـــــاييت.  بـــــاييت
النقـــــــــيض ــــــــــن ذلـــــــــك، يهـــــــــدف ـاـــــــــروع القـــــــــرار إىل أن يقـــــــــع  فعلــــــــى
ــــــــة. واهلــــــــدف النهــــــــائي  عــــــــبء اجلــــــــزاءات علــــــــى املســــــــؤولني عــــــــن األـز

ـــــــييت وعــــــودة الرئيري إعــــــادة الدميقراطيــــــة يف هــــــاـــــــــهــــــو تيس للجــــــزاءات س ـ
 أريستيد.

علـــــى تقيـــــد أيضـــــاً  فعاليـــــة اجلـــــزاءات ســـــتتوقفبـــــأنَّ  وذّكـــــر كـــــذلك
ـــــــدول ـــــــس. وكمـــــــا هـــــــو احلاصـــــــل يف حـــــــاالت  ال الصـــــــارم بقـــــــرارات الل
ــــأنَّ  جيــــب التســــليم أخــــرى، ــــذل ب البلــــدان الــــاورة ســــيكون عليهــــا أن تب
خاصــــا وأن تعــــاين ـــــن أضــــرار اقتصــــادية كبــــرية. وهلــــذا الســــبب،  جهــــداً 
يـــــنص ـاـــــروع القـــــرار علـــــى النظـــــر يف الطلبـــــات الـــــيت  الطبيعـــــي أن ــــــن
ــــــن ـيثـــــاق األــــــم املتحـــــدة للحصـــــول علـــــى  ٥٠للمـــــادة وفقـــــاً  تقـــــدم
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٧٨ . 
ـاــروع القــرار هــذا هــو  وشــددت ممثلــة الواليــات املتحــدة علــى أنَّ 

نتيجة للتعاون التام بني دول أـريكا الالتينية والكارييب، وأعضاء اللس، 
اجلزاءات أداة غري ـاضية،  أنَّ  . وإدراكاً ة هاييت املنتخبة دميقراطياً وحكـو
أن تؤدي إىل تفـاقم  التدابري املنصوص عليها يف ـاروع القرار ميكن وأنَّ 

ـعانــاة الاــعب اهلــاييت، فــإن الواليــات املتحــدة والتمــع الــدويل يتخــذان 
 ع. غــري أنَّ تــدابري لتقــدمي املســاعدة اإلنســانية يف هــاييت علــى نطــاق واســ

اجلــــزاءات ـــــن أقــــوى األســــلحة املتاحــــة لــــدى التمــــع الــــدويل. واعتمــــاد 
هــو أن  ـاــروع القــرار يفــرض علــى الــدول األعضــاء التزاـــا ـعنويــاً هاـــاً 

اجلـزاءات حــىت حتقــق هـدفها يف أقصــر وقــت ذ تـنّفــ تثـابر يف جهودهــا وأن
 يقــع عــبء التنفيــذ البــأنَّ  ممكــن. وســلمت املتكلمــة، يف الوقــت نفســه،
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٧٩. 
رح للتصــويت ـاــروع القــرار، بصــيغته املنقحــة شــفوياً وبعــد ذلــك طـــ

)، ويف ١٩٩٤( ٩١٧يف شكله املؤقت، واعـتمد باإلمجاع بوصـفه القـرار 
 ـا يلي نصه:
 ،جملس األـن إنَّ 

ـــــد ـــــه  إذ يؤكـــــد ــــــن جدي ـــــه  ١٦) املـــــؤرخ ١٩٩٣( ٨٤١قرارات حزيران/يوني
 ٨٦٢، و ١٩٩٣آب/أغســـــــــــــــطس  ٢٧) املــــــــــــــؤرخ ١٩٩٣( ٨٦١، و ١٩٩٣

 ٢٣) املـــــؤرخ ١٩٩٣( ٨٦٧، و ١٩٩٣آب/أغســـــطس  ٣١ املـــــؤرخ )١٩٩٣(
تاـــــرين األول/أكتـــــوبر  ١٣) املـــــؤرخ ١٩٩٣( ٨٧٣ ، و١٩٩٣أيلول/ســـــبتمرب 

، ١٩٩٣تاــــــــــــــرين األول/أكتــــــــــــــوبر  ١٦) املــــــــــــــؤرخ ١٩٩٣( ٨٧٥، و ١٩٩٣
 ،١٩٩٤آذار/ـارس  ٢٣) املؤرخ ١٩٩٤( ٩٠٥ و

تاــــــــرين األول/ أكتـــــــــوبر  ١١إىل بياناتــــــــه الرئاســـــــــية املؤرخــــــــة  وإذ ياــــــــري
تاـــــرين األول/أكتـــــوبر  ٣٠، و ١٩٩٣تاـــــرين األول/أكتـــــوبر  ٢٥ و ،١٩٩٣

________ 
 .٦و  ٥املرجع نفسه، الصفحتان  ٧٨
 .٦املرجع نفسه، الصفحة  ٧٩

كــــــــانون الثاين/ينـــــــــاير  ١٠ ، و١٩٩٣تاــــــــرين الثـــــــــاين/نوفمرب  ١٥ ، و١٩٩٣
١٩٩٤، 
 MRE/RES.2/91 ، وMRE/RES.1/91بــــــــــالقرارات  علمــــــــــاً  حيــــــــــيطإذ و 

الــــيت اختــــذها  MRE/RES.5/93 ، وMRE/RES.4/92، و MRE/RES.3/92 و
وزراء خارجيـــــــة البلـــــــدان األعضـــــــاء يف ـنظمـــــــة الـــــــدول األـريكيـــــــة، والقــــــــرارين 

CP/RES.575 (885/92) و CP/RES.594 (923/92) واإلعالنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات ،
CP/DEC.8 (927/93)و ، CP/DEC.9 (931/93)  وCP/DEC.10 (934/93) ،

للــــــس الــــــدائم ملنظمــــــة الــــــدول الــــــيت اعتمــــــدها ا CP/DEC.15 (967/93)و 
 األـريكية،

الــذي اختـــذه  CP/RES.610 (968/93)القــرار  وإذ يالحــظ بوجــه خــاص
 ،١٩٩٣تارين األول/أكتوبر  ١٨اللس الدائم ملنظمة الدول األـريكية يف 

بيـــان النتـــائج املعتمـــد يف اجتمـــاع األصـــدقاء األربعـــة  وإذ يضـــع يف اعتبـــاره
ي لألـــني العــام باــأن ـســألة هــاي كــانون   ١٤و  ١٣يت، املعقــود يف بــاريس يـــو

 ،١٩٩٣ األول/ ديسمرب
ــــــــاير   ١٩تقريــــــــري األـــــــــني العــــــــام املــــــــؤرخني  وقــــــــد درس كــــــــانون الثاين/ين

 باأن بعثة األـم املتحدة يف هاييت، ١٩٩٤آذار/ـارس  ١٨ و
علــــــى اجلهــــــود املتواصــــــلة الــــــيت يبــــــذهلا املبعــــــو  اخلــــــاص املوفــــــد  وإذ يثـــــين

ــــــني العــــــاـني  ـــــــن ــــــق األـين ــــــة لتحقي لألـــــــم املتحــــــدة وملنظمــــــة الــــــدول األـريكي
التفــــاق جزيــــرة غفرنــــرز وإعــــادة إحــــالل الدميقراطيــــة باــــكل كاـــــل يف  االـتثــــال
 هاييت،

أن غايــة التمــع الــدويل ـــا زالــت هــي إعــادة إحــالل  وإذ يؤكــد ـــن جديــد
برتــران أريســتيد،  -، جــان الدميقراطيــة يف هــاييت وعــودة الــرئيس املنتخــب شــرعياً 
 على الفور إىل هاييت، يف إطار اتفاق جزيرة غفرنرز، 

يف هــــذا الســــياق أمهيــــة تيئــــة بيئــــة ـناســــبة وآـنــــة الختــــاذ مجيــــع  وإذ يؤكــــد
يثـــاق نيويـــورك،  اإلجـــراءات التاـــريعية املتفـــق عليهـــا يف اتفـــاق جزيـــرة غفرنـــرز ـو

ة حــرة ونزيهــة يف هــاييت، وكــذلك األعمــال التحضــريية إلجــراء انتخابــات تاــريعي
علــى النحــو املطلــوب يف الدســتور، يف إطــار إعــادة إحــالل الدميقراطيــة باـــكل  

 كاـل يف هاييت، 

إزاء اســــتمرار الســــلطات العســــكرية يف هــــاييت، مبــــا يف  وإذ يســــاوره القلــــق
ذلــك الاــرطة، يف عــدم االـتثــال اللتزاـاتــا مبوجــب اتفــاق جزيــرة غفرنــرز، وإزاء 

ثـــاق نيويـــورك ذي الصـــلة الــــيت ترتكبهـــا ـنظمـــات سياســـية هــــي االنتهاكـــات ملي
كــانون   ١٨يف ـأجريــت  طــرف فيــه فيمــا يتصــل باالنتخابــات املتنــازع عليهــا الــيت

 ،١٩٩٣الثاين/يناير 

احلـــاالت العديـــدة للقتـــل بـــدون حماكمـــة، وإلقـــاء القـــبض  وإذ يـــدين بقـــوة
واالختفـــــاء التعســـــفي، واالعتقـــــال غـــــري القـــــانوين، واالختطـــــاف، واالغتصـــــاب، 

واصــــلة ـنــــع حريــــة التعبــــري، ومتكــــن املــــدنيني املســــلحني ـــــن القيــــام  القســــري، ـو
 بنااطهم واستمرارهم فيه بال رادع، 

) اســـتعداد اللـــس للنظـــر ١٩٩٣( ٨٧٣ه أكـــد يف قـــراره إىل أنَّـــ وإذ ياـــري
يف فـــرض تـــدابري إضـــافية إذا اســـتمرت الســـلطات العســـكرية يف هـــاييت يف عرقلـــة 
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األـــم املتحــدة يف هــاييت أو مل متتثــل بالكاـــل لقراراتــه ذات الصــلة أناــطة بعثــة 
 وألحكام اتفاق جزيرة غفرنرز،

احلالـة الـيت ناـأت بسـبب عـدم وفـاء  ــا قـرره ــن أنَّ  وإذ يؤكد ــن جديـد
الســـلطات العســـكرية يف هـــاييت بالتزاـاتـــا مبوجـــب اتفـــاق جزيـــرة غفرنـــرز وعـــدم 

ل، يف ظل هذه الظروف الفريدة صلة تاكِّ اـتثاهلا لقرارات جملس األـن ذات ال
 واالستثنائية، تديداً للسلم واألـن يف املنطقة،

 مبوجب الفصل السابع ـن ـيثاق األـم املتحدة، وإذ يتصرف

إىل األطـراف يف اتفـاق جزيــرة غفرنـرز وأي سـلطات أخــرى  يطلـب - ١
ـينــــني يف هــــاييت أن تتعــــاون بصــــورة كاـلــــة ـــــع املبعــــو  اخلــــاص املوفــــد ـــــن األ

العاـني لألـم املتحدة وملنظمة الـدول األـريكيـة يف العمـل علـى التنفيـذ الكاــل 
ة السياسية يف هاييت؛  التفاق جزيرة غفرنرز وبالتايل إ�اء األـز

أن تـــــرفض كـــــل الـــــدول، دون تـــــأخري، الســـــماح ألي طـــــائرة  يقـــــرر - ٢
دفها اهلبــوط بــاإلقالع ـــن أراضــيها أو اهلبــوط فيهــا أو عبــور أجوائهــا إذا كــان هــ

يف أراضي هـاييت أو كانـت قـد أقلعـت ـنهـا، باسـتثناء رحـالت املسـافرين اجلويـة 
التجاريـــــة املعتـــــادة، ــــــا مل تكـــــن رحلـــــة جويـــــة ـعينـــــة قـــــد متـــــت املوافقـــــة عليهـــــا 

أغراض أخرى تتفق ـع هذا القرار وغريه ـن القـرارات ذات  إنسانية أو ألغراض
) باـأن ١٩٩٣( ٨٤١املناـأة عمـًال بـالقرار ل جلنة جملس األـن بَ الصلة، ـن قِ 

 هاييت؛

أن متنــع كــل الــدول، دون تــأخري، ـــن دخــول أراضــيها، ــــن  يقــرر - ٣
 يلي:

مجيــع ضــباط املؤسســة العســكرية اهلايتيــة، مبــن فــيهم ضــباط  ) أ (
 سرهم األقربون؛الارطة، وأفراد أـ 
 ١٩٩١املاــرتكون الرئيســـيون يف االنقـــالب العســـكري لعـــام  (ب)

ــات غــري الاــرعية الــيت قاـــت ـنــذ حــدو  االنقــالب، وأفــراد ويف ا حلكـو
 األقربون؛ سرهمأـ 

تســـتخدـهم املؤسســـة العســـكرية اهلايتيـــة  ناألشـــخاص الـــذي (ا)
 سرهم األقربون،الذين يتصرفون بامسها، وأفراد أـ  أو

وذلك ـا مل يكن دخوهلم قد ووفق عليه، ألغـراض تتسـق ــع هـذا القـرار وغـريه 
 ٨٤١ذات الصــــــلة، ـــــــن ِقبــــــل اللجنــــــة املناــــــأة عمــــــًال بــــــالقرار ـــــــن القــــــرارات 

إىل اســتناداً  )، ويطلـب ـــن تلــك اللجنــة االحتفــاظ بقائمــة ـســتكملة،١٩٩٣(
ــــــات الــــــيت تقــــــدـها الــــــدول واملنظمــــــات اإلقليميــــــة، باألشــــــخاص الــــــذين  املعلـو

 تاملهم هذه الفقرة؛

مجيـــــع الـــــدول علـــــى أن تقـــــوم، دون تـــــأخري، بتجميـــــد  حيـــــث بقـــــوة - ٤
أعاله، لضمان عـدم  ٣األـوال واملوارد املالية لألشخاص الذين تاملهم الفقرة 

قيــام ـــواطنيهم أو أي أشــخاص آخـــرين يف اإلقلــيم بتــوفري هــذه األــــوال أو أي 
غـــري ـباشـــرة، هلـــؤالء األشـــخاص أو  أــــوال أو ــــوارد أخـــرى، بصـــورة ـباشـــرة أو

 يف ذلك الارطة؛ ملصلحتهم أو ملصلحة املؤسسة العسكرية اهلايتية، مبا
ـــــــــواردة يف الفقـــــــــرات  يقـــــــــرر - ٥ ـــــــــدأ ســـــــــريان األحكـــــــــام ال إىل  ٦أن يب
أدنـــاه، الـــيت تتفـــق ــــع احلظـــر الـــذي أوصـــت بـــه ـنظمـــة الـــدول األـريكيـــة،  ١٠

ـــذ  داــــت هـــذه التـــدابري مل ــــا بالفعـــل مبوجـــب قراراتـــه الســـابقة ذات الصـــلة، تـنفَّ
القياسي الارقي ــن يـوم بالتوقيت  ٥٩/٢٣يتجاوز الساعة  وذلك يف ـوعد ال

، ويطلـب إىل األــني العــام، ــع ـراعـاة آراء األــني العــام ١٩٩٤أيار/ــايو  ٢١
 ١٩يقــــــدم إىل اللــــــس، يف ـوعــــــد ال يتجــــــاوز  ملنظمــــــة الــــــدول األـريكيــــــة، أن

عـــــن اخلطـــــوات الـــــيت اختـــــذتا الســـــلطات العســـــكرية تقريـــــراً  ،١٩٩٤أيار/ــــــايو 
مبوجـــب اتفـــاق جزيـــرة غفرنـــرز علـــى النحـــو لالـتثـــال لإلجـــراءات املطلوبـــة ـنهـــا 

 أدناه؛ ١٨احملدد يف الفقرة 
 :أن متنع الدول مجيعاً  يقرر - ٦

رة استرياد مجيع السلع واملنتجات اليت ـناؤها هـاييت واملصـدَّ  ) أ (
 ـنها بعد التاريخ املذكور آنفاً، إىل أراضيها؛

ــــــــل رعاياهــــــــا أو يف أراضــــــــيها تاــــــــجع  (ب) أي أناــــــــطة ـــــــــن ِقب
هدف تاــــجيع تصــــدير أو نقــــل أي ســــلع أو ـنتجــــات ـناــــؤها تســــت أو

تعــاـالت ـــن ِقبـل رعاياهــا أو الســفن أو الطـائرات الــيت ترفــع  هـاييت، وأي
صــدَّ  رة أعالـهـا أو يف أراضـيها يف أي سـلع أو ـنتجـات ـناـؤها هـاييت ـو

 أعاله؛ ـنها بعد املوعد املذكور
مبنع بيع أو توريد أي سلع أو ـنتجـات  أن تقوم الدول مجيعاً  يقرر - ٧
بل رعاياها أو ـن أراضـيها أو باسـتخدام سـفن أو طـائرات ترفـع أعالـهـا، ـن قِ 

ســواء كــان ـناــؤها يف أراضــيها أم ال، ألي شــخص أو هيئــة يف هــاييت أو ألي 
نـع أي أناـطة  شخص أو هيئة لغرض أي عمل يتم يف هاييت أو يـدار ـنهـا، ـو

ع أو تسـتهدف تاـجيع أي بيـع أو توريـد يف أراضـيها تاـجِّ ـن ِقبل رعاياهـا أو 
لسـلع أو ـنتجــات ـــن هــذا القبيــل، شــريطة عــدم ســريان أشــكال احلظــر الــواردة 

 يف هذه الفقرة على ـا يلي:
اللــوازم املطلوبــة علــى وجــه التحديــد لألغــراض الطبيــة واملــواد  ) أ (
 الغذائية؛
ــــــة لتلبيــــــة  (ب) االحتياجــــــات الســــــلع واملنتجــــــات األخــــــرى الالـز

 ٨٤١اإلنســـانية األساســـية، وذلـــك مبوافقـــة اللجنـــة املناـــأة عمـــًال بـــالقرار 
 )، مبوجب إجراء عدم االعرتاض؛١٩٩٣(

النفط أو املنتجات النفطية، مبا يف ذلك غاز الربوبني الـالزم  (ا)
 )؛١٩٩٣( ٨٤١ـن قراره  ٧ألحكام الفقرة وفقاً  للطهي، املأذون با

ألحكــام الفقــرة وفقــاً  ألخــرى املــأذون بــاالســلع واملنتجــات ا (د)
 )؛١٩٩٣( ٨٧٣ـن قراره  ٣
أعــاله  ٧و  ٦ق إجــراءات احلظــر الــواردة يف الفقــرتني طَبــ تـ أالَّ  يقــرر - ٨

ــة  علـى االجتـار بـاملواد اإلعالـيــة، مبـا فيهـا الكتـب وغريهــا ــن املناـورات، الالـز
ـــات، ويقـــرر كـــذلك أنَّـــ دخلوا إىل للصـــحفيني أن يــــه جيـــوز للتـــدفق احلـــر للمعلـو

بالاـــروط واألحكـــام الـــيت توافـــق عليهـــا  رجـــوا ـنهـــا ـعـــداتم رهنـــاً هـــاييت وأن خيـ 
 )؛١٩٩٣( ٨٤١اللجنة املنااة عمًال بالقرار 

أن حتظـــر علـــى كـــل وســـائل النقـــل دخـــول أو ـغـــادرة أراضـــي  يقـــرر - ٩
أو ـنتجــات يعتــرب بيعهــا أو توريــدها إىل  حبرهــا اإلقليمــي حاـلــة ســلعاً  هــاييت أو

أعــاله، باســتثناء خطــوط النقــل البحــري  ٧و  ٦هــاييت حمظــوراً مبوجــب الفقــرتني 
 واليت حتمل ٧املقرر دخوهلا عادة وهي حتمل بضائع ـسموح با مبوجب الفقرة 
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 أو ـنتجـــات أخـــرى يف طريقهـــا إىل وجهـــات أخـــرى، وذلـــك رهنـــاً  ســـلعاً أيضـــاً 
ــة ـــعبرتتيبــات املراق ــة الاــرعية هلــاييت  بــة الرمسيــة املـرب الــدول املتعاونــة ـــع احلكـو

 ١٠) والفقـرة ١٩٩٣( ٨٧٥ـن القرار  ١ على النحو املنصوص عليه يف الفقرة
 أدناه؛

ــــاق األـــــم  أيضــــاً  وإذ يتصــــرف - ١٠ ــــاـن ـــــن ـيث مبوجــــب الفصــــل الث
ة الارعية هلـا ييت، وهـي املتحدة، يطلب ـن الدول األعضاء املتعاونة ـع احلكـو

ــــات إقليميــــة،  ــــوطين أو ـــــن خــــالل وكــــاالت أو ترتيب تتصــــرف علــــى الصــــعيد ال
اســتخدام ـــا يلــزم ـــن تــدابري تتناســب ـــع الظــروف اخلاصــة حتــت ســلطة جملــس 
األـــــن لضــــمان التنفيــــذ الــــدقيق ألحكــــام هــــذا القــــرار والقــــرارات الســــابقة ذات 

أو الـداخل  الصلة، والعمل بوجه خاص على وقف الاـحن البحـري إىل اخلـارا
ـــن وجهتهــــا  حســـب االقتضـــاء ــــن أجـــل تفتـــيش الاـــحنات والتحقـــق ـنهـــا ـو

 )١٩٩٣( ٨٤١ النهائيــة، وكــذلك لضــمان إبقــاء اللجنــة املناــأة مبوجــب القــرار
 بذلك بصفة ـنتظمة؛ على ِعلم 
أن تتخــذ مجيــع الــدول، مبــا يف ذلــك الســلطات يف هــاييت،  يقــرر - ١١

ة لضمان عـدم وجـود ـطالبـة ـقدــة ــن السـلطات يف هـاييت، أو  التدابري الالـز
ـــن أي شــخص أو هيئــة يف هــاييت، أو ـــن أي شــخص يقــدم، ـــن خــالل أي 
شخص أو هيئة أو ملصلحة أيهما، ـطالبة تتصل بأداء سـند، أو ضـمان ــايل، 

ــــأو تعــــويض، أو  ــ ــــزام، يكــــون صــــدر أو  ــــأداء أي عقــــد أو الت نح فيمــــا يتعلــــق ب
ـعاـلـة، حيـث يتـأـر أداء ذلـك العقـد أو املعاـلـة بالتـدابري الـيت نـص عليهـا هـذا 

 ٨٧٣) و ١٩٩٣( ٨٤١لـــــه أو الـــــيت نصـــــت عليهـــــا القـــــرارات وفقـــــاً  القـــــرار أو
 )؛١٩٩٣( ٨٧٥) و ١٩٩٣(

ألعضـــاء يف ــــن مجيـــع الـــدول، مبـــا يف ذلـــك الـــدول غـــري ا يطلــب - ١٢
ملــا متليــه أحكــام وفقــاً  األـــم املتحــدة، ومجيــع املنظمــات الدوليــة، التصــرف بدقــة

هذا القرار والقرارات األخرى ذات الصلة، بصرف النظر عـن وجـود أي حقـوق 
لتــــزم بــــه أو أي يفرضــــها أي اتفــــاق دويل أو أي عقــــد يـ  أو التزاـــــات مينحهــــا أو
ـــ لتـــدابري املنصـــوص عليهـــا يف هـــذا نح قبـــل تـــاريخ ســـريان اإجـــازة أو تـــرخيص وــ

 القرار أو القرارات السابقة ذات الصلة؛

 ٦ـــــن مجيــــع الــــدول أن تقــــدم إىل األـــــني العــــام حبلــــول  يطلــــب - ١٣
عــن التــدابري الـيت اختــذتا لتنفيـذ التــدابري الــواردة يف تقريـراً  ١٩٩٤ حزيـران/ يونيــه

 هذا القرار والقرارات السابقة ذات الصلة؛

) ١٩٩٣( ٨٤١تضــطلع اللجنــة املناــأة عمــًال بــالقرار أن  يقــرر - ١٤
 ٨٧٣) و ١٩٩٣( ٨٤١باملهــام التاليــة باإلضــافة إىل املهــام الــواردة يف القــرارين 

 أعاله:  ٣) ويف الفقرة ١٩٩٣(

 أعاله؛  ١٣دراسة التقارير املتقدـة عمًال بالفقرة  ) أ (
ــــــــــات ـــــــــــن الــــــــــدول كافـــــــــــة،  (ب) التمــــــــــاس املزيــــــــــد ـــــــــــن املعلـو

الــــدول الــــاورة، باــــأن اإلجــــراءات الــــيت اختــــذتا فيمــــا يتعلــــق  ســــيما وال
للتـــدابري الـــواردة يف هـــذا القـــرار والقـــرارات الســـابقة ذات الفعَّـــال  بالتنفيـــذ
 الصلة؛

ــــات تنهيهــــا الــــدول إليهــــا فيمــــا (ا) يتعلــــق  النظــــر يف أيــــة ـعلـو
ة، بانتهاكات التدابري الـواردة يف هـذا القـرار والقـرارات السـابقة ذات الصـل

بل زيــــادة وأن تقــــدم، يف ذلــــك الســــياق، توصــــيات إىل اللــــس باــــأن ـســــ
 فعاليتها؛
علــى انتهاكــات التــدابري الــواردة يف هــذا  تقــدمي توصــيات رداً  (د)

ـــــات بانتظـــــام إىل  القـــــرار والقـــــرارات الســـــابقة ذات الصـــــلة، وتقـــــدمي ـعلـو
 األـني العام لتعميمها على الدول األعضاء؛

بســـرعة يف أي طلـــب تقدــــه الـــدول للموافقـــة النظـــر والبـــت  (هـ)
 أعاله؛ ٣ و ٢للفقرتني وفقاً  على الرحالت اجلوية أو الدخول

ـــــن  ١٠تعــــديل املبــــادئ التوجيهيــــة املاــــار إليهــــا يف الفقــــرة  (و)
 الواردة يف هذا القرار؛ ) لتأخذ يف االعتبار التدابري١٩٩٣( ٨٤١ القرار

للمســاعدة مبوجــب أحكــام م ـــن طلبــات قــدَّ دراســة ـــا قــد يـ  (ز)
ـــن ـيثــاق األـــم املتحــدة، وتقــدمي توصــيات إىل رئــيس جملــس  ٥٠املــادة 

 األـن الختاذ اإلجراءات املناسبة؛
يقـــدم إىل اللجنـــة كـــل بـــأنَّ  طلبـــه لألــــني العـــام يؤكـــد ــــن جديـــد - ١٥

يلــــزم ــــــن ـســــاعدة وأن يتخـــــذ الرتتيبــــات الضــــرورية يف األـانـــــة العــــام هلـــــذا  ـــــا
 الغرض؛

أن يبقـــي قيـــد االســـتعراض املســـتمر، علـــى أســـاس شـــهري  يقـــرر - ١٦
، مجيـع التـدابري املنصـوص على األقل، إىل حني عودة الرئيس املنتخب دميقراطيـاً 

عليها يف هذا القـرار والقـرارات السـابقة ذات الصـلة، ويطلـب إىل األــني العـام، 
أن يقــدم تقــارير  يف االعتبــار آراء األـــني العــام ملنظمــة الــدول األـريكيــة، آخــذاً 

عــــن احلالـــــة يف هــــاييت، وتنفيـــــذ اتفــــاق جزيـــــرة غفرنــــرز، واإلجـــــراءات التاـــــريعية 
فيها األعمـال التحضـريية لالنتخابـات التاـريعية، وإعـادة إحـالل الدميقراطيـة  مبا

ــدى فعاليــة  علــى الوجــه الكاـــل يف هــاييت، واحلالــة اإلنســانية يف ذلــك البلــد، ـو
التقريـــــــــــر األول يف ـوعـــــــــــد ال يتجـــــــــــاوز  تنفيــــــــــذ اجلـــــــــــزاءات، علـــــــــــى أن يقــــــــــدم

 ؛١٩٩٤حزيران/يونيه  ٣٠

عـــــــن اســـــــتعداده للنظـــــــر يف الوقـــــــف التـــــــدرجيي للتـــــــدابري  يعـــــــرب - ١٧
 التقـدمبناًء علـى  املنصوص عليها يف هذا القرار والقرارات السابقة ذات الصلة،

 هاييت؛يف تنفيذ اتفاق جزيرة غفرنرز ويف إعادة إحالل الدميقراطية يف احملَرز 

 ترفـــــع أعـــــاله، أالَّ  ١٦، بغـــــض النظـــــر عمـــــا ورد يف الفقـــــرة يقـــــرر - ١٨
 التــدابري املنصــوص عليهــا يف هــذا القــرار ويف القــرارات الســابقة ذات الصــلة رفعــاً 

 إىل أن تستويف الاروط التالية: تاـاً 

تقاعـــد القائــــد العــــام للقـــوات املســــلحة يف هــــاييت، واســــتقالة  ) أ (
ـــاً  بـــرانس، املعـــروف -أو  -بـــورت رئـــيس ـنطقـــة العاصـــمة،  باســـم عمـو
نس، ورئـــيس هيئـــة أركـــان حـــرب القـــوات ابـــر  -أو  -رئـــيس شـــرطة بـــورت 

 املسلحة يف هاييت أو رحيلهما ـن هاييت؛

إجنــاز التغيــريات، بالتقاعــد أو بالرحيــل عــن هــاييت، يف قيــادة  (ب)
اق جزيـرة الارطة والقيادة العسكرية العليا، وهي التغيريات املطلوبة يف اتفـ

 غفرنرز؛

ــــــرة  (ا) اعتمــــــاد اإلجــــــراءات التاــــــريعية املطلوبــــــة يف اتفــــــاق جزي
غفرنــرز، وكــذلك تيئــة بيئــة ـناســبة ميكــن فيهــا إجــراء انتخابــات تاــريعية 
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حــرة ونزيهـــة، يف إطـــار إعـــادة إحــالل الدميقراطيـــة علـــى الوجـــه الكاــــل يف 
 هاييت؛

األــم املتحـدة بعثـة لـَوزْع  قيـام السـلطات بتهيئـة بيئـة ـناسـبة (د)
 يف هاييت؛

ــــاً  (هـ) ــــرئيس املنتخــــب دميقراطي يف أقــــرب وقــــت ممكــــن،  عــــودة ال
 واحلفاظ على النظام الدستوري؛

تنفيــذاً  لكــون هــذه الاــروط ضــرورية لتنفيــذ اتفــاق جزيــرة غفرنــرز وذلــك اعتبــاراً 
 ؛تاـاً 

أي حماولـــة غـــري شـــرعية لتجريـــد الـــرئيس املنتخـــب بصـــورة  يـــدين - ١٩
ــة تناــأ ـــن طة القانونيــة، ويعلــن أنَّــشــرعية ـــن الســل ــة ـزعـو ه ســيعترب أي حكـو

ــة غـري شـرعية، ويقــرر أن ينظـر، يف حـال ناــوء هـذه احلالــة،  هـذه احملاولـة حكـو
 أعاله؛ ١٧قت مبوجب الفقرة لِّ يف إعادة فرض أي تدابري تكون قد عـ 

 إبقاء املسألة قيد نظره الناط. يقرر - ٢٠

ــة بلــده يف أن وبعــد التصــويت، أعــرب ممثــل فرنســ ا عــن أـــل حكـو
يـنظــــر إىل فــــرض اجلــــزاءات اجلديــــدة، بالدرجــــة األوىل، كوســــيلة لتحقيــــق 

اهلـــدف واضـــح وهـــو:  نتيجـــة سياســـية، ال كغايـــة يف حـــد ذاتـــه، وقـــال إنَّ 
ضــــمان عــــودة الدميقراطيــــة إىل جمراهــــا يف هــــاييت وتســــهيل عــــودة الــــرئيس 

ون مثـــن حتقيـــق هـــذا  يكــأريســتيد إىل بلـــده. ولقـــد عمــل اللـــس علـــى أالَّ 
ة اللــس هــي ـعاقبــة ّيــنِ اهلــدف إحلــاق ـعانــاة ال حتتمــل باــعب هــاييت. فَ 

أقلية، مبا يف ذلك ـن خالل تـدابري اسـتثنائية ـوجَّهـة ضـد أفـراد ـعينـني. 
لتنفيــذ اجلــزاءات،  ـنتظمــاً  وبــذه الــروح ســيجري جملــس األـــن استعراضــاً 

فعاليـة  خاصة بالنسبة للحالة اإلنسانية يف هاييت. وأكد املـتكلم علـى أنَّ 
طبـق بـا اجلمهوريـة اجلزاءات ستعتمد، إىل حد كبري، على الطريقـة الـيت تـ 

ينيكيـــة القـــرار  ــــن األمهيـــة مبكـــان  أنَّ أيضـــاً  ). ورأى١٩٩٤( ٩١٧الدـو
ار اقتصــــاد هـــاييت، وهــــذا هــــو ينـــتج عــــن تطبيـــق نظــــام اجلــــزاءات ا�يـــ أالَّ 

السبب الذي جعـل اللـس يؤكـد علـى أن تكـون هنـاك اسـتثناءات كثـرية 
 ه يف الوقــت الــذي تفــرتض فيــه ســلفاً للجــزاءات. وأخــريا، يعتقــد بلــده أنَّــ

ـ ا استعادة الدميقراطية يف هاييت عـودة الـرئيس املنتخـب بصـورة شـرعية فإ�َّ
لالحـرتام التـام وفقـاً  وتعمـل وجود ـؤسسـة برملانيـة ـصـممةأيضاً  تتطلب

175Fللمبادئ الدستورية الدميقراطية

٨٠. 
ميكــن تفهمــه  اإلجــراء الــذي اختــذه اللــس ال وقـال ممثــل الربازيــل إنَّ 

 يف ضوء الطابع الفريد واالستثنائي للحالة السائدة يف هاييت. وأعرب إالَّ 
عــن خاــيته ـــن أن يــؤدي احلظــر الاــاـل إىل املزيــد ـــن املعانــاة للاــعب 

بالتــايل علــى أمهيــة إبقــاء أيــة آـــار ـعاكســة قــد تــنجم عــن وشــدَّد  اهلــاييت.
التـــدابري البالغـــة الاـــدة الـــيت يتخـــذها اللـــس قيـــد االســـتعراض املســـتمر. 

أي نظـــام للجـــزاءات ال ميكـــن أن يكـــون غايـــة يف حـــد  وذكـــر كـــذلك أنَّ 
ر علــى شــعب بأســره جيــري  ــن الصــعب تصــور فــرض تــدابري تـــؤ ذاتــه، ـو

ه هلـــذا يرحـــب باألســـاس السياســـي يف فـــراغ سياســـي. وقـــال إنَّـــاعتمادهـــا 
________ 

 .٧و  ٦املرجع نفسه، الصفحتان  ٨٠

)، الـذي يســتهدف إعــادة توطيــد ١٩٩٤( ٩١٧الراسـخ والســليم للقــرار 
ــــة الكاـلــــة وإعــــادة تنصــــيب الــــرئيس أريســــتيد. وقــــد ـبــــت أنَّ   الدميقراطي
نظمـة الـدول األـريكيـة أداة رئيسـية يف الـرد  التعاون بني األـم املتحـدة ـو

لــــى األعمــــال غــــري املاــــروعة الــــيت تقــــوم بــــا الســــلطات الــــدويل احلــــازم ع
ـــة، وينبغـــي احملافظـــة الفعَّ  ـــه إىل أن يتســـىن التوصـــل إىل حـــل الفعلي الـــة علي

ة 176F�ائي لألـز

٨١ . 
ــــاريخ األـــــم املتحــــدة علَّ  وقــــال ممثــــل الصــــني إنَّ  منــــا أن اجلــــزاءات ت
لل الذي ميكن وصفه يف أي وقت ويف أي ليست الدواء العام جلميع العِ 
ــــاً اـكــــان، بســــبب عــــدم تــــو  ـــــن ـوقفــــه  فر حــــل أفضــــل. وبلــــده، انطالق

الثابت، ال يؤيد اسـتخدام اجلـزاءات وسـيلة حلـل الصـراعات. ويعـد نظـام 
فر تـدابري ايف حالـة عـدم تـو  -) ١٩٩٤( ٩١٧اجلزاءات الـوارد يف القـرار 

سائدة متاـاً  خطوة استثنائية ـتخذة يف ظل ظروف فريدة -الة أخرى فعَّ 
ــاآلن يف  ل ســابقة. وتصــويت الصــني املؤيــد  تاــكِّ ا ينبغــي أالَّ هــاييت، وأ�َّ

يعــين أي تغيــري يف ـوقفهــا إزاء ـوضــوع اجلــزاءات باــكل عــام. وقــال  ال
على األقل باـكل  -عزى املعاناة اليت حتيق بالاعب اهلاييت تـ  املتكلم إنَّ 
إىل اجلــزاءات الــيت يطبقهــا بالفعــل علــى هــاييت اللــس وهيئــات  -جزئــي 

، عن القلق باأن ـا إذا كان نظام اجلزاءات املعتمد حديثاً  أخرى، ـعرباً 
ه ينبغـــي إنـَّــقـــائًال  إذا طـبـــق، ميكـــن أن يزيـــد ــــن تلـــك املعانـــاة. وأضـــاف

نظمـــــة الـــــدول األـريكيـــــة يف هـــــذا الصـــــدد،  للمجلــــس واألــــــني العـــــام ـو
 وعليهم مبقتضى واجبهم األدأ، أن يراقبوا عن كثب احلالة اإلنسـانية يف
هـاييت، وأن يتخـذوا التـدابري الضـرورية لتخفيـف اآلــار الضـارة للجـزاءات 

177Fإذا حتول هذا القلق إىل حقيقة

٨٢. 

 : بيان ـن الرئيس١٩٩٤أيار/ـايو  ١١املؤرخ  ررــــالمق

، أصــــدر الــــرئيس البيــــان التــــايل لوســــائط ١٩٩٤أيار/ـــــايو  ١١يف 
178Fاإلعالم بالنيابة عن أعضاء اللس

٨٣: 
دينون بقـــوة حماولــة إحـــالل أحـــد حمـــل الـــرئيس يــــأعضــاء جملـــس األــــن لَ  إنَّ 

 أريستيد. دالارعي هلاييت، جان برتران

ـــــن  ١٩ويؤكــــد أعضــــاء جملــــس األـــــن ـــــن جديــــد، كمــــا ورد يف الفقــــرة 
ــــــــــ١٩٩٤( ٩١٧ القــــــــــرار دينون أي حماولــــــــــة غــــــــــري شــــــــــرعية كتلــــــــــك م يـــــــــــ)، أ�َّ
ــــــات غــــــري  الــــــرئيس أريســــــتيد. وهــــــم يؤكــــــدون أنَّ  إلقصــــــاء املاــــــرتكني يف حكـو
 ٤و  ٣يف هـــــــاييت خيضـــــــعون للتـــــــدابري املنصـــــــوص عليهـــــــا يف الفقـــــــرتني  شـــــــرعية
)، فيمــا يتعلــق بقيــود الســفر وجتميــد األـــوال واملــوارد ١٩٩٤( ٩١٧القــرار  ـــن

 املالية.
ويؤكــد أعضــاء جملــس األــــن ـــن جديــد تصـــميمهم علــى كفالــة االـتثـــال 

يف مجيـــــع قـــــرارات جملـــــس األــــــن ذات الصـــــلة،  ال للتـــــدابري الـــــواردةالتـــــام والفعَّـــــ
________ 

 .٨و  ٧املرجع نفسه، الصفحتان  ٨١
 .٨املرجع نفسه، الصفحة  ٨٢
٨٣ S/PRST/1994/24 . 
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التـزاـهم بإعـادة الدميقراطيـة إىل هـاييت وعـودة الـرئيس أيضـاً  ويؤكدون ـن جديـد
 أريستيد، يف إطار اتفاق جزيرة غفرنرز.

): القــــــرار ٣٣٩٧(اجللســــــة  ١٩٩٤حزيران/يونيــــــه  ٣٠املــــــؤرخ  ررــــــــالمق
١٩٩٤( ٩٣٣( 

 )،١٩٩٤( ٩١٧بـــــــالقرار وعمـــــــال ً  ،١٩٩٤حزيران/يونيـــــــه  ٢٠يف 
ـــراً  األــــني العـــام إىل اللـــسقـــدَّم  179Fآخـــر عـــن ـســـألة هـــاييتتقري

. وذكـــر ٨٤
 ٦) يف ١٩٩٤( ٩١٧ه ـنـــــذ اختـــــاذ القـــــرار األــــــني العـــــام يف التقريـــــر أنَّـــــ

رز أي تقدم يف سبيل تنفيذ اتفاق جزيرة غفرنرز. مل حيـ  ١٩٩٤أيار/ـايو 
ـة غري شرعية وتعاظم بل على نقيض ذلك، زاد التوتر نتيجة إقاـة حكو 

ـــة اإلنســـانية. وأكـــدت  تــأـري اجلـــزاءات االقتصـــادية وتواصـــل القمــع واألـز
ـــــــدول األـريكيـــــــة ــــــــن جديـــــــد يف اجتمـــــــاع وزراء خارجيتهـــــــا  ـنظمـــــــة ال

ي  ضــرورة أن  ١٩٩٤حزيران/يونيــه  ٧و  ٦املخصــص هلــاييت املعقــود يـــو
رحالت ز تــدابري حظــر ـثــل وقــف الــتــدعم املنظمــة واألـــم املتحــدة وتعــزِّ 

اجلويــة التجاريــة وجتميــد األصــول الــيت ميلكهــا النظــام القــائم حبكــم األـــر 
الواقــع يف هــاييت وأنصــاره، وتعليــق املعــاـالت املاليــة ـــع هــاييت. ونظــرت 
ــــــــات أخــــــــرى أو نفــــــــذتا. ففــــــــي  دول أعضــــــــاء فــــــــرادى يف فــــــــرض عقوب

ــــة  ١٠ حزيران/يونيــــه، حظــــرت الواليــــات املتحــــدة مجيــــع الــــرحالت اجلوي
نها، التجارية عن التحويالت املالية إىل ذلك البلد أو فضالً  إىل هاييت ـو

عن بنما، رحالتما اجلوية التجارية إىل هـاييت فضًال  ـنه. وأوقفت كندا،
نهـا. واـختــذت وبنــاًء علــى  خطــوات علــى الــرب، إلنفــاذ اجلــزاءات.أيضــاً  ـو

ينيكية أوفد األـني العـام فريقـاً  التقنيـني  ــن اخلـرباء طلب اجلمهورية الدـو
لتقيـــــــيم احلالـــــــة علــــــــى حـــــــدودها ــــــــع هــــــــاييت ولتقـــــــدمي توصــــــــيات. ويف 

 ٨٤١ت اللجنة اليت أناأها اللس مبوجب القرار حزيران/يونيه، أقرَّ  ١٥
) ـبادئ توجيهية ـوحدة باأن إدارة أعماهلا، إىل جانب قائمة ١٩٩٣(

ــــن القـــرار  ٣شـــاـلة باألشـــخاص الـــذين تنطبـــق علـــيهم أحكـــام الفقـــرة 
). ويف تطـــــور ـتصـــــل بــــــذلك، أعلـــــن رئـــــيس اجلمهوريــــــة ١٩٩٤( ٩١٧

ينيكية واملمثل اخلاص لألـني العام أن عدة بلدان ستقدم املساعدة  الدـو
 التقنية إلنفاذ احلظر، مبوجب ترتيبات ـنائية.

تقريــراً  األـــني العــام إىل اللــسقــدَّم  ،١٩٩٤حزيران/يونيــه  ٢٨ويف 
180Fعن بعثة األـم املتحدة يف هاييت

ذكَّـر األــني العـام يف التقريـر ببيـان . و ٨٥
 ٣النتـــائج الـــذي أصـــدره أصـــدقاء األــــني العـــام باـــأن ـســـألة هـــاييت يف 

١٩٩٤181Fحزيران/يونيـــه 

 والـــذي أعربـــوا فيـــه عـــن تصـــميمهم علـــى حتقيـــق ٨٦
الكاـــــل لبعثــــة األـــــم املتحـــدة يف هــــاييت عنــــدـا تســــمح الظــــروف الـــَوزْع 

هـــذه البعثـــة وتعزيزهـــا. بـــذلك، وأعربـــوا عـــن تطلعهـــم إىل إعـــادة تاـــكيل 
للعـــودة  إىل اختـــاذ التـــدابري املناســـبة اســـتعداداً أيضـــاً  ودعـــوا األـانـــة العاــــة

________ 
٨٤ S/1994/742. 
٨٥ S/1994/765. 
٨٦ S/1994/686.املرفق ، 

ـــة إىل هـــاييت. وأشـــار األــــني العـــام إىل القـــرار الـــذي أيضـــاً  الســـريعة للبعث
ــــــــــه  ٩اختــــــــــذه يف  ــــــــــدول  ١٩٩٤حزيران/يوني ــــــــــة ـنظمــــــــــة ال وزراء خارجي
182Fاألـريكيــة

ىل دعــم التــدابري الــيت ، والــذي دعــا مجيــع الــدول األعضــاء إ٨٧
اختذتا األـم املتحدة لتعزيز بعثة األـم املتحدة يف هـاييت بغيـة قيـام هـذه 
األخـــــرية باملســـــاعدة يف إعـــــادة الدميقراطيـــــة ــــــن خـــــالل إضـــــفاء الطـــــابع 
االحرتايف على القوات املسلحة وتدريب قوة شرطة جديدة، وللمساعدة 

املنظمات الدولية وغريها  على حفظ النظام املدين األساسي ومحاية أفراد
ــــن املنظمـــات املنخـــرطني يف العمـــل يف جمـــال حقـــوق اإلنســـان واجلهـــود 

ه كــان ـــن شــأن ازديــاد أنَّــأيضــاً  اإلنســانية يف هــاييت. وذكــر األـــني العــام
تـــدهور احلالــــة يف هــــاييت أن غــــريَّ إىل حـــد كبــــري الظــــروف الــــيت يف ظلهــــا 

ــــــة لألـــــــم املتحــــــدة يفوـ  ــــــة احلالي  هــــــاييت. ويف ضــــــوء ضــــــعت خطــــــة البعث
فضــًال  التوصــيات الــيت اعتمــدها وزراء خارجيــة ـنظمــة الــدول األـريكيــة،

عــن االســتنتاجات الــيت استخلصــها أصــدقاء األـــني العــام باــأن هــاييت، 
راعــاة لتغــري الوقــائع يف الســاحة، قــد يرغــب اللــس يف النظــر يف تغيــري  ـو

اييت. ويف تلــك احلالــة، الواليــة األصــلية احملــددة لبعثــة األـــم املتحــدة يف هــ
يكـــون ــــن الضـــروري تقـــدير املـــوارد اإلضـــافية الـــيت ســـتلزم للبعثـــة إلجنـــاز 
ـهاـهــا اجلديــدة. ويف غضــون ذلــك، ويف ضــوء اســتمرار تصــميم التمــع 
ــة يف هــاييت،  الــدويل علــى ـواصــلة االخنــراط الناــيط يف اجلهــود حلــل األـز

ثـة األــم املتحـدة يف هـاييت أوِصي األـني العام بتمديـد الواليـة الراهنـة لبع
ملــدة شــهر واحــد. وهــذا التمديــد ســيمكِّن أصــدقاء األـــني العــام باــأن 
هاييت وأعضاء جملس األـن على التوايل ـن إجراء ـااورات فيمـا بيـنهم 
ــع األطــراف املعنيــة باــأن إـكانيــة تعزيــز بعثــة األـــم املتحــدة يف هــاييت  ـو

م بــا التمــع الــدويل إلجيــاد حــل  ودورهــا يف احملــاوالت اإلمجاليــة الــيت يقــو 
ة. ن طويل هلذه األـز  كان ينبغي إجياده ـنذ ـز

، أدرا ١٩٩٤حزيران/يونيـــه  ٣٠، املعقـــودة يف ٣٣٩٧ويف اجللســـة 
يف جـــدول  ١٩٩٤حزيران/يونيـــه  ٢٨اللـــس تقريـــر األــــني العـــام املـــؤرخ 

 ،أعماله. وعقب إقرار جدول األعمال، دعا الرئيس ممثلي فنـزويال وكنـدا
طلبهما، إىل املااركة يف املناقاة بدون أن يكون هلما احلق يف بناًء على 

) انتبـاه أعضـاء اللـس إىل تقريـر األــني ـعمـانالتصويت. ووجه الـرئيس (
ــــه  ٢٠العــــام املــــؤرخ  ١٩٩٤183Fحزيران/يوني

، وكــــذلك إىل رســــالة ـؤرخــــة ٨٨
ـوجَّهـــــــــــة إىل رئـــــــــــيس اللــــــــــس ــــــــــــن ممثلـــــــــــي  ١٩٩٤حزيران/يونيــــــــــه  ٧

184Fوفرنســــا وفنـــــزويال وكنــــدا والواليــــات املتحـــــدة األرجنتــــني

، حييلــــون بـــــا ٨٩
ـــــــان ـــــــائج أصـــــــدره أصـــــــدقاء األــــــــني العـــــــام باـــــــأن ـســـــــألة هـــــــاييت  بي نت
إىل ـاـــــــــــروع أيضـــــــــــاً  . ووجـــــــــــه انتبـــــــــــاههم١٩٩٤حزيران/يونيـــــــــــه  ٣ يف
ات ــــــــــــدا والواليـــــــــــزويال وكنـــــــــــا وفنــــــــــنتني وفرنســـــــــــــــــن األرج ـقـــــــدَّم قــــــرار
185Fحدةــــاملت

٩٠. 
________ 

٨٧ MRE/RES.6/94. 
٨٨ S/1994/742. 
٨٩ S/1994/686. 
٩٠ S/1994/776. 
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مـد باإلمجـاع بوصـفه وبعد ذلـك طــرح ـاـروع القـرار للتصـويت واعتـ 
 )، ويف ـا يلي نصه:١٩٩٤( ٩٣٣القرار 

 ،جملس األـن إنَّ 
حزيــــــــران/ يونيــــــــه  ١٦) املــــــــؤرخ ١٩٩٣( ٨٤١تأكيــــــــد قراراتــــــــه  إذ يعيــــــــد

 ٨٦٢، و ١٩٩٣آب/أغســـــــــــــــطس  ٢٧) املــــــــــــــؤرخ ١٩٩٣( ٨٦١ ، و١٩٩٣
 ٢٣) املـــؤرخ ١٩٩٣( ٨٦٧ ، و١٩٩٣آب/ أغســـطس  ٣١) املـــؤرخ ١٩٩٣(

تاــــــرين األول/أكتــــــوبر  ١٣) املــــــؤرخ ١٩٩٣( ٨٧٣و  ١٩٩٣أيلول/ســــــبتمرب 
، ١٩٩٣تاــــــــــــــرين األول/أكتــــــــــــــوبر  ١٦) املــــــــــــــؤرخ ١٩٩٣( ٨٧٥، و ١٩٩٣

) املـــؤرخ ١٩٩٤( ٩١٧ ، و١٩٩٤آذار/ــــارس  ٢٣) املـــؤرخ ١٩٩٤( ٩٠٥ و
 ،١٩٩٤أيار/ـايو  ٦

ــــالغ القلــــق األـــــم املتحــــدة يف الســــتمرار عرقلــــة إيفــــاد بعثــــة  وإذ يســــاوره ب
)، وعـــدم اضـــطالع القـــوات املســـلحة يف ١٩٩٣( ٨٦٧هـــاييت، عمـــًال بـــالقرار 

 تبدأ عملها، بأن هاييت مبسؤولياتا للسماح للبعثة
ـــــري األــــــني العـــــام املـــــؤرخني  وقـــــد نظـــــر ـــــه و ٢٠يف تقري  ٢٨ حزيران/يوني
 ،١٩٩٤ حزيران/ يونيه

الــــــذي اعتمــــــده باإلمجــــــاع  MRE/RES.6/94بــــــالقرار  علمــــــاً  حيــــــيطإذ و 
ــــــدول  االجتمــــــاع املخصــــــص لــــــوزراء خارجيــــــة البلــــــدان األعضــــــاء يف ـنظمــــــة ال

، والــذي يــدعو، يف مجلــة أـــور، إىل تعزيــز ١٩٩٤حزيران/يونيــه  ٩األـريكيــة يف 
 والية بعثة األـم املتحدة يف هاييت،

يثاق نيويورك ذي الصلة، وإذ ياري  إىل أحكام اتفاق جزيرة غفرنرز ـو
إىل بيـــان النتـــائج الـــيت انتهـــى إليهـــا أصـــدقاء األــــني العـــام  أيضـــاً  اـــريوإذ ي

 ،١٩٩٤حزيران/يونيه  ٣باأن ـسالة هاييت املؤرخ 
بالتـــدابري الـــيت اختـــذتا الـــدول األعضـــاء علـــى الصـــعيد الـــوطين  وإذ يرحـــب

 بدف زيادة تعزيز آـار اجلزاءات،
 أمهية سرعة إيفاد البعثة حاملا تسمح الظروف، وإذ يالحظ
التصــعيد األخـري النتهاكــات القـانون اإلنســاين الـدويل وتاــكيل  وإذ يـدين

ة األـر الواقع الثالثة”طلق عليه ـا أـ   ،“حكـو
لتـــــدهور احلالـــــة اإلنســـــانية يف هـــــاييت، وإذ يؤكـــــد  وإذ يســـــاوره بـــــالغ القلـــــق

احلاجـــة إىل ـســــاعدة أكــــرب ـــــن التمـــع الــــدويل لتلبيــــة االحتياجــــات اإلنســــانية 
 لاعب هاييت،

للســلم  أن احلالــة يف هــاييت ال تــزال تاــكل تديــداً  وإذ يالحــظ ـــع القلــق
 املنطقة، واألـن يف
 ٣١حــدة يف هــاييت حــىت متديــد الواليــة احلاليــة لبعثــة األـــم املت يقــرر - ١
 ؛١٩٩٤ متوز/ يوليه
رفــــض الســــلطات العســــكرية تنفيــــذ اتفــــاق جزيــــرة  ياــــجب باــــدة - ٢
 غفرنرز؛
إىل اللـــس بأســـرع وقـــت تقريـــراً  إىل األــــني العـــام أن يقـــدم يطلـــب - ٣

بتوصــيات  ، ـاــفوعاً ١٩٩٤متوز/يوليــه  ١٥ممكـن، ولكــن يف ـوعــد ال يتجــاوز 
دتا، مبا يناسب توسيع نطاقها حمددة باأن قوام البعثة وتاكيل ها وتكاليفها ـو

عها، على النحو الذي يوصي به األـني العام، بعد رحيـل القيـادة العسـكرية زْ ووَ 
)؛ علــى أن تاــمل ١٩٩٤( ٩١٧العليــا هلــاييت علــى النحــو املطلــوب يف القــرار 

ـنهـــا الوســـائل الـــيت تســـتطيع بـــا البعثـــة أن تســـاعد، يف أــــوراً  تلـــك التوصـــيات
ــــة الدميقراطيــــة يف هــــاييت يف الوفــــاء مبســــؤولياتا لتــــوفري الوقــــ ت املناســــب، احلكـو

يني واملؤسســـات الرئيســــية يف  األــــن للوجــــود الـــدويل ولكبــــار املســـؤولني احلكـــــو
هـــــاييت، ويف ـســـــاعدة ســـــلطات هـــــاييت علـــــى كفالـــــة النظـــــام العـــــام، ويف إجـــــراء 

 انتخابات تاريعية تدعو إليها السلطات الدستورية الارعية؛

لألـــني العــام بتعيــني األفــراد ووضــع اخلطــط واختــاذ الرتتيبــات  يــأذن - ٤
البعثة على وجه السرعة، مبجـرد بَوزْع  املسبقة لتمكني جملس األـن ـن أن يأذن

فر البيئــة املناســبة لتحقيــق ذلــك اإىل اللــس وأن تتــو تقريــراً  أن يقــدم األـــني العــام
 ع؛زْ الوَ 

الــدول األعضــاء إىل التأهــب ألن تقــدم علــى الفــور القــوات  يــدعو - ٥
ـــني لتاـــكيل  وأفـــراد الاـــرطة واألفـــراد املـــدنيني واملعـــدات والـــدعم الســـوقي الالـز

 البعثة على النحو املناسب؛
إبقــاء احلالــة يف هــاييت قيــد االســتعراض املســتمر، ويعــرب عــن  يقــرر - ٦

ثـــة ـقبلـــة لألــــم املتحـــدة قـــد يف أي توصـــيات ـتعلقـــة ببعفـــوراً  اســـتعداده للنظـــر
البعثــــــة، يف ضــــــوء زْع وَ  يقــــــدـها األـــــــني العــــــام، حســــــبما ـيطلــــــب إليــــــه، باــــــأن

 يستجد ـن تطورات؛ ـا

 إبقاء املسألة قيد نظره الناط. يقرر - ٧

 وبعد التصويت، ذكرت ممثلة الواليات املتحدة أن القرار املتخـذ تـواً 
عزم التمع الدويل على املساعدة يف اسـتعادة الدميقراطيـة يف  يؤكد جمدداً 

رسالته للقادة العسكريني وهـي جمدداً  هاييت وإعادة بناء البلد. كما يؤكد
هلــــذه الرســـالة اختــــذت الواليــــات املتحــــدة  أن علـــيهم أن يرحلــــوا. ودعمــــاً 

تدابري إضافية ـن بينها فرض حظر على مجيع الرحالت اجلوية للواليات 
املتحـــدة ــــن هـــاييت وإليهـــا، وجتميـــد األرصـــدة اهلايتيـــة، وإلغـــاء تأشـــريات 
الــــدخول للمســــافرين. ودعــــت ســــائر الــــدول األعضــــاء إىل اختــــاذ تــــدابري 

 ) يعـرتف١٩٩٤( ٩٣٣اختـاذ القـرار مماـلة. وذكرت املتكلمـة كـذلك أن 
ــــأنَّ  تاــــكيل بعثــــة األـــــم املتحــــدة يف هــــاييت ال بــــد أن يتغــــري ورحبــــت ب

وفـــد بلـــدها يتطلـــع  باســـتعداد اللـــس للنظـــر يف تعزيـــز البعثـــة. وقالـــت إنَّ 
تقريــــــر يقدـــــــه األـــــــني العــــــام إىل اللــــــس بأســــــرع ـــــــا ميكــــــن باــــــأن  إىل

م املتحــــــدة أن تســــــاعد احملــــــددة الــــــيت ميكــــــن بــــــا لبعثــــــة األـــــــ الوســــــائل
ــــــــة الدميقراطيــــــــة املســــــــتعادة يف هــــــــاييت يف تــــــــأـني النظــــــــام العــــــــام  احلكـو

ـــــــوكف ـــــــاحلماي الةــ ـــــــة لكــــــل ـــــــن الوجــ ــــــة الاــ ـــــــود الــــــدويل واحلكـو رعية يف ـــ
186Fهاييت

٩١. 
ــــــل أنَّ  ــــــل الربازي ــــــد فحــــــوى القــــــرار  وذكــــــر ممث ــــــده يؤي ــــــد بل  ٩٣٣وف

تحـدة يف هـاييت ولكنـه  ) وهو التمديد الفين لوالية بعثـة األــم امل١٩٩٤(
لفرتة أطول ـن شهر. فاجلزاءات السابق فرضها على  كان يفضل متديداً 

هــاييت ـــن جانــب اللــس ودول أعضــاء فــرادى كانــت ســتنتفع مبزيــد ـــن 
________ 

٩١ S/PV.3397 ٣و  ٢، الصفحتان. 



 لد األولجالم –١٩٩٥ -١٩٩٣ملحق  –مرجع ممارسات مجلس األمن  ٥١٦

  
 

الوقت إلـبات فعاليتها. وقد جنحـت التـدابري الـيت اختـذتا األــم املتحـدة 
نظمــة الــدول األـريكيــة يف فــرض ضــغط قــوي علــى اهلــ دف الرئيســي، ـو

ؤيــــديها يف هــــاييت. وينبغــــي أن يظـــــل  أي علــــى الســــلطات العســــكرية ـو
ـــاً  باخليـــار الـــذي مت اختيـــاره ــــع إبقـــاء احلالـــة اإلنســـانية قيـــد  اللـــس ـلتـز

أي قــرار بــأنَّ  عــن اعتقــاده القــويأيضــاً  النظــر املســتمر. وأعــرب املــتكلم
يـتخــذ يف إطــار  يتصــل بــإجراء تغيــري يف الواليــة األصــلية للبعثــة ينبغــي أن

ـــة الاـــرعية وشـــعب  ـــي إىل ـســـاعدة احلكـو ـســـعى ـتعـــدد األطـــراف يـر
هـاييت يف الفـرتة االنتقاليــة علـى العـودة إىل احليــاة الطبيعيـة يف ظـل احلكــم 

187Fالدستوري

٩٢. 
وفـــد بلـــده انضـــم إىل توافــــق اآلراء  وذكـــر ممثـــل االحتـــاد الروســــي أنَّ 

نــه يف الوقــت ذاتــه لديــه باــأن ـســألة بعثــة األـــم املتحــدة يف هــاييت، ولك
أسئلة حـول هـذه البعثـة، تتصـل بصـفة خاصـة بالتوصـيات احملـددة باـأن 
ـــــــــدتا وأناـــــــــطتها املســـــــــتقبلية،  قـــــــــوام البعثـــــــــة وتاـــــــــكيلها وتكلفتهـــــــــا ـو

علـــى وشـــدَّد  ـســـألة متويـــل التـــدابري الـــيت يقرتحهـــا األــــني العـــام. وكـــذلك
دون قـــــــرار ألي إجـــــــراء أساســـــــاً  ياـــــــكِّل ) ال١٩٩٤( ٩٣٣القـــــــرار  أنَّ 

متهيـــــدي ــــــن جانـــــب جملـــــس األــــــن يف هـــــذا الصـــــدد، باســـــتثناء تقـــــدمي 
188Fتقرير

٩٣. 
البعثـة لـَوزْع  الـةوذكر ممثـل الصـني أن أهـم عمـل هـو اختـاذ تـدابري فعَّ 

 ٨٦٧بأســـرع ــــا ميكـــن، علـــى النحـــو الـــذي أذن بـــه قـــرار جملـــس األــــن 
فد ) لتمكينها ـن االضطالع بالدور املناط با. وبالتايل يؤيد و ١٩٩٣(

بلده توصية األـني العام بتمديد والية بعثة األـم املتحـدة يف هـاييت وقـد 
وفــــــد بلــــــده لديــــــه يف  ). بيــــــد أنَّ ١٩٩٤( ٩٣٣صــــــوت لصــــــا  القــــــرار 

نفســــه حتفظــــات هاـــــة إزاء التوســــيع املقبــــل لواليــــة ونطــــاق بعثــــة  الوقــــت
املتحـــــدة يف هـــــاييت كمـــــا جـــــاء يف القـــــرار، وال يعـــــين بـــــأي حـــــال  األــــــم
يف هــــذا  الصــــني ســــتلتزم بــــأي واجبــــات ســــلفاً  ا  القــــرار أنَّ لصــــ تصــــويته
189Fالاأن

٩٤. 

ـــــه  ١٢املـــــؤرخ  المقـــــرر ـــــان ــــــن ٣٤٠٣(اجللســـــة  ١٩٩٤متوز/يولي ): بي
 الرئيس

، اســـتأنف ١٩٩٤متوز/يوليـــه  ١٢، املعقـــودة يف ٣٤٠٣يف اجللســـة 
اللـــــس نظـــــره يف البنـــــد. وبعـــــد إقـــــرار جـــــدول األعمـــــال، أعلـــــن الـــــرئيس 

فيمــــا بــــني ـأجريــــت  لــــه، يف أعقــــاب ـاــــاوراتقــــد أـذن  ه(باكســــتان) أنَّــــ
190Fيديل بالبيان التايل نيابة عن اللسبأنَّ  أعضاء اللس،

٩٥: 

________ 
 .٣املرجع نفسه، الصفحة  ٩٢
 .٣املرجع نفسه، الصفحة  ٩٣
 .٤املرجع نفسه، الصفحة  ٩٤
٩٥ S/PRST/1994/32. 

يدين جملس األـن قرار نظام األـر الواقع غري الاـرعي والقيـادة العسـكرية 
نظمـــــة  يف هـــــاييت طـــــرد البعثـــــة املدنيـــــة الدوليـــــة املاـــــرتكة بـــــني األــــــم املتحـــــدة ـو

ة ــــن البلـــد، وهـــي الـــيت حيظـــى عملهـــا برضـــى بـــالغ ــــن اللـــس األـريكيـــ الـــدول
متوز/يوليـــه  ٨دت اجلمعيـــة العاــــة لألــــم املتحـــدة واليتهـــا بالفعـــل يف ــــدَّ  والـــيت
١٩٩٤. 

يف ـوقف التحـدي الـذي  خطرياً  األـن هذا اإلجراء تصعيداً  ويعترب جملس
 يتخذه نظام األـر الواقع غري الارعي يف هاييت جتاه التمع الدويل.

ــــــة ـــــــن جانــــــب نظــــــام األـــــــر الواقــــــع  ويــــــدين جملــــــس األـــــــن هــــــذه احملاول
الاــــــــرعي والســــــــلطات العســــــــكرية لتحاشــــــــي الرصــــــــد الــــــــدويل املناســــــــب  غــــــــري
ـــــيتعــــاظم في وقــــت يف ـــــه العنــــف العاـــــ ـــــوائي املوجَّ ــــ د الســــكان املــــدنيني يف ه ضــــــ

 هاييت.

ـــة ــــن جانـــب نظـــام األــــر الواقـــع غـــري  ويـــرفض جملـــس األــــن هـــذه احملاول
الاــــرعي والســــلطات العســــكرية لتحــــدي إرادة التمــــع الــــدويل. فهــــذا الســــلوك 

ر باكل ـباشر على  واألـن يف املنطقة.الِسلم  االستفزازي يـؤ

ــــل الســـلطات العســــكرية ون ظـــام األـــــر الواقــــع وال يـــزال جملــــس األــــن حيمِّ
الاــرعي املســؤولية الفرديــة واجلماعيــة عــن ســالـة وأـــن الوجــود الـــدويل يف  غــري
 هاييت.

هــذا اإلجــراء األخــري الــذي اختــذه العســكريون يف  ويؤكــد جملــس األـــن أنَّ 
ز إصـرار اللــس علـى تصـميمه علــى هـاييت ونظـام األـــر الواقـع غـري الاــرعي يعـزِّ 

ة.حتقيق حل سريع وحاسم هلذه   األـز
 وسيواصل جملس األـن إبقاء هذه املسألة قيد نظره الفعلي.

ـــه  ١٩املـــؤرخ  المقـــرر : رســـالة ـوجَّهـــة ــــن الـــرئيس إىل ١٩٩٤متوز/يولي
 األـني العام
191Fـوجَّهـة إىل رئـيس اللـس ١٩٩٤متوز/يوليـه  ١٢برسالة ـؤرخـة 

٩٦ ،
يف “ الواقــعاألـــر ”ه، بعــد اختــاذ ســلطات أبلــغ األـــني العــام اللــس بأنَّــ

بطــرد املـــوظفني الــدوليني التـــابعني  ١٩٩٤متوز/يوليـــه  ١١يف  هــاييت قــراراً 
لبعثــــة األـــــم املتحــــدة يف هــــاييت ـــــن البلــــد، قــــرر، بالتاــــاور ـــــع القــــائم 
ـع ـراعـاة أــن ــوظفي  بأعمال األـني العـام ملنظمـة الـدول األـريكيـة، ـو

متوز/يوليـه  ١٣يـوم اعتبـاراً ــن  البعثة، أنه ال بـد ــن إجالئهـم ــن هـاييت
١٩٩٤. 

١٩٩٤192Fمتوز/يوليــــــه  ١٩وبرســــــالة ـؤرخــــــة 

، أبلــــــغ رئــــــيس اللــــــس ٩٧
مت توجيه انتباه أعضـاء جملـس األــن إىل رسـالته املؤرخـة بأنَّه  األـني العام

 .١٩٩٤متوز/يوليه  ١٢

________ 
٩٦ S/1994/829 وكانت الرسـالة ـوجهـة أيضـا إىل رئـيس اجلمعيـة العاــة بوصـفها .
يقة   .A/48/967الـو
٩٧ S/1994/847. 



 ٥١٧ النظر في المسائل المندرجة ضمن نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين – الفصل الثامن

 

 ٩٤٠): القـــرار ٣٤١٣(اجللســـة  ١٩٩٤متوز/يوليـــه  ٣١املـــؤرخ  المقـــرر
)١٩٩٤( 
قـــدَّم  )،١٩٩٤( ٩٣٣بـــالقرار وعمـــال ً  ،١٩٩٤متوز/يوليـــه  ١٥يف 

193Fعن بعثة األـم املتحدة يف هاييتتقريراً  األـني العام إىل اللس

، عرض ٩٨
القــوة املوّســعة  . وقــال يف التقريــر إنَّ ٩٨فيــه ـقرتحاتــه باــأن توســيع البعثــة

ـــن األفــراد  ١٥ ٠٠٠علــى   قلــيالً ســتحتاا إىل قــوام أقصــى ال يزيــد إالَّ 
ـــن أفــراد الاــرطة املدنيــة. وســتأيت واليــة القــوة  ٥٥٠العســكريني وحــوايل 

هذه ـن جملس األـن مبوجب الفصـل السـابع ــن امليثـاق. وتسـمح هـذه 
ــــة للبعثــــة باســــتخدام أســــلوب القســــر حســــب اللــــزوم يف ـســــاعدة  الوالي

العام. كذلك  السلطات الارعية على االضطالع باملهام املتصلة بالنظام
ــــن املـــوظفني املـــدنيني ألداء ـهـــام الـــدعم. عـــدداً  تتطلـــب القـــوة املوســـعة

وطــرح األـــني العــام ـالـــة خيــارات. ويف اخليــار األول يقــوم جملــس األـــن 
حــة تغطــي املهــام اإلضــافية املتوخــاة يف بتوســيع البعثــة ومبنحهــا واليــة ـنقَّ 

ــــــك مبوافقــــــة الســــــلطات الاــــــرع١٩٩٤( ٩٣٣القــــــرار  تصــــــرفاً  ية) وذل ـو
 مبوجب الفصل السابع ـن امليثاق. ويف اخليار الثاين يأذن جملـس األــن،

ـة الاـرعية،بناًء على  تصـرفاً  طلب احلكـو مبوجـب الفصـل الثـاين أيضـاً ـو
قــوة لالضــطالع وَوزْع  ـــن امليثــاق، لموعــة ـــن الــدول األعضــاء بإناــاء

ل األعضــاء الـــيت باملهــام املتوخــاة. وستخضــع القــوة لقيــادة وســيطرة الــدو 
تسهم فيهـا وسـتتحمل تلـك الـدول األعضـاء املسـؤولية عـن متويلهـا. ويف 
اخليار الثالث يقرر اللس تقسيم العمـل بـني قـوة دوليـة، أو ـاـرتكة بـني 
البلـــدان األـريكيـــة، وبعثـــة األــــم املتحـــدة يف هـــاييت. ومبجـــرد قيـــام القـــوة 

ـريكيــة بتهيئــة بيئــة آـنـــة املتعــددة اجلنســيات أو املاــرتكة بــني البلــدان األ
ســـتقرة ســـيجري بعثـــة األــــم املتحـــدة يف هـــاييت لتضـــطلع بالواليـــة زْع وَ  ـو

املتوخاة هلا. وأشار األــني العـام إىل أن قيـام األــم املتحـدة بتجميـع قـوة 
عهــا لفــرتة ال ميكــن توقــع ـــدى اســتمرارها زْ وجتهيزهــا ووَ جــداً  دوليــة كبــرية

اليــة لألـــم املتحــدة. ولــذلك فهــو عــن نطــاق القــدرة احل ســيكون خارجــاً 
اللــس إذا اختــار اخليــار الثــاين  إنَّ أيضــاً  يوصــي باخليــار األول. وقــال ال
الثالـــــــث فإنـــــــه قـــــــد يرغـــــــب يف أن يـــــــأذن بإناـــــــاء فريـــــــق صـــــــغري ــــــــن  أو

ـــــراقيب الاـــــرطة التـــــابعني لألــــــم املتحـــــدة لرصـــــد  املـــــراقبني العســـــكريني ـو
ـســاعيهم احلميــدة حســب  عمليــات القــوة املتعــددة اجلنســيات وإلتاحــة
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٩٩ . 
جــزًءا  األناــطة الــيت تـنــاقش يف تقريــره تاــكل وقــال األـــني العــام إنَّ 

سـاعدة ـــن التمـع الـدويل مبجــرد  فقـط ممـا سـتحتاجه هــاييت ــن دعـم ـو
ـــه يف اتفـــاق جزيـــرة  إعـــادة الســـلطات الاـــرعية. وكمـــا هـــو ـنصـــوص علي
غفرنــرز، ســـيلزم بـــذل جهـــد كبـــري لتــوفري ـســـاعدة إنســـانية وتيســـري عـــودة 
ســـاعدة ســـلطات هـــاييت علـــى إصـــالح  الالجئـــني وإعـــادة إدــــاجهم، ـو

جــــراء اجلــــزاءات، وإعــــادة بنــــاء املؤسســــات االقتصــــاد الــــذي تضــــرر ـــــن 
واهلياكــل األساســية، وتعزيــز االحـــرتام حلقــوق اإلنســان، وتاــجع التنميـــة 

________ 
٩٨ S/1994/828. 
 .٢٣املرجع نفسه، الفقرة  ٩٩

االقتصـــــــــادية واالجتماعيـــــــــة يف هـــــــــاييت. وإذا قبلـــــــــت ـقرتحاتـــــــــه ســــــــــيلزم 
سـتمر لـدعم  األـن ضمناً  جملس التمع الـدويل بربنـاـج طويـل األجـل ـو
 هاييت. 
قــدَّم  )،١٩٩٤( ٩١٧بــالقرار مــال ً وع ،١٩٩٤متوز/يوليــه  ٢٦ويف 
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. وذكــر األـــني العــام يف التقريــر ١٠٠
تعرضـت احلالـة يف هـاييت  ١٩٩٤حزيران/يونيـه  ٢٠أنه ـنذ تقريره املؤرخ 

ــــة غــــري  ملزيــــد ـــــن التــــدهور يف أعقــــاب اإلجــــراءات الــــيت اختــــذتا احلكـو
أعلنـــــــت  ١٩٩٤متوز/يوليـــــــه  ١١ ه يفالاـــــــرعية هنـــــــاك. وأشـــــــار إىل أنَّـــــــ

وجـــود ــــوظفي بعثـــة األــــم املتحـــدة يف هـــاييت  ســـلطات األــــر الواقـــع أنَّ 
 ٤٨علـــيهم أن يبـــارحوا أراضـــي هـــاييت خـــالل  وأنَّ “ غـــري ـرغـــوب فيـــه”

ساعة، وهو ـا فعلوه يف اليوم التايل. وفيمـا يتعلـق باإلعـداد لالنتخابـات 
ـــا زال الوضــع   ١٩٩٤وفمرب التاــريعية املقــرر عقــدها يف تاــرين الثــاين/ن

جملــس النــواب، الــذي كــان ـــن املقــرر أن  كمــا هــو دون تغيــري، كمــا أنَّ 
ــــــه يف  ــــــتمكن بعــــــد ـــــــن ١٩٩٤حزيران/يونيــــــه  ١٣يســــــتأنف دورت ، مل ي

ــ ١٧االجتمــاع. وفيمــا خيــص اجلــزاءات أعلنــت فرنســا يف  ا متوز/يوليــه أ�َّ
نهـا. ويـت فريـق ــن زْع وَ  وقـعستوقف رحالتا اجلويـة التجاريـة إىل هـاييت ـو

ينيكيــة وهــاييت، وذلـــك  املــراقبني علــى طــول احلــدود بــني اجلمهوريــة الدـو
وفقــــاً  ه،ليســـاعد علـــى تنفيــــذ اجلـــزاءات. وذكــــر األــــني العـــام كــــذلك أنـَّــ

ــــ ــــات الــــواردة ـــــن ـنسِّ ق األـــــم املتحــــدة للاــــؤون اإلنســــانية يف للمعلـو
ـا زالـت حالـة  هاييت، تتسم احلالة اإلنسـانية يف البلـد بصـعوبة ـتزايـدة. ـو
حقوق اإلنسان تبعث على القلق، حبيث تاري التقارير الواردة ـن هاييت 

 إىل االستمرار يف ارتكاب جتاوزات ضد اهلايتيني. 
ـــــــه متوز/يول ٣١، املعقـــــــودة يف ٣٤١٣ويف اجللســـــــة  ، أدرا ١٩٩٤ي

ــــه. وبعــــد إقــــرار جــــدول  ــــري األـــــني العــــام يف جــــدول أعمال اللــــس تقري
األعمـال، دعــا اللــس ممثلــي أوروغـواي وفنــزويال وكنــدا وكوبــا واملكســيك 

طلـبهم، إىل املاـاركة يف املناقاـة بـدون أن يكـون هلـم بنـاًء علـى  وهاييت،
إىل رسـالة ـؤرخـة ه الرئيس انتبـاه أعضـاء اللـس احلق يف التصويت. ووجَّ 

196Fـوجَّهــــة إىل األـــــني العــــام ـــــن ممثــــل هــــاييت ١٩٩٤متوز/يوليــــه  ٢٩

١٠١ ،
حييل با رسالة ـوجَّهة ـن الـرئيس أريسـتيد، أهـاب فيهـا بـالتمع الـدويل 
اختـاذ إجــراء سـريع وحاســم يف إطــار سـلطة األـــم املتحـدة، بــدف تنفيــذ 

يس اللــس انتبــاه . وبعــد ذلـك وجــه رئـكـاـالً تنفيــذاً   اتفـاق جزيــرة غفرنـرز
األعضــاء إىل ـاــروع قــرار ـقــدَّم ـــن األرجنتــني وفرنســا وكنــدا والواليــات 
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ـوجَّهـــة  ١٩٩٤متوز/يوليـــه  ٣٠، وكـــذلك إىل رســـالة ـؤرخــة ١٠٢
198Fإىل رئيس اللس ـن ممثل هـاييت

ـة الـرئيس ١٠٣ ، يبلغـه فيهـا مبوافقـة حكـو
لتنفيـــذ اتفـــاق  اً ـالئمـــ أريســـتيد علـــى ـاـــروع القـــرار، الـــذي تعتـــربه إطـــاراً 

 جزيرة غفرنرز.
________ 

١٠٠ S/1994/871. 
١٠١ S/1994/905 . 
١٠٢ S/1994/904 . 
١٠٣ S/1994/910.  
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جملس األـن قد أعاد ـن جديد  ه بالرغم ـن أنَّ وقال ممثل هاييت إنَّ 
زهـــــا بغيـــــة إرغـــــام القيـــــادة العســـــكرية علـــــى احـــــرتام فـــــرض اجلـــــزاءات وعزَّ 

لـذلك الغـرض. وعلـى النقـيض ـــن حتقيقـاً  التزاـاتـا، مل حيـد  أي تقـدم
؛ فقـد زاد سـكري أشـد تصـلباً ذلك، يف الاهور األخرية أصبح النظام الع

القمـــع واختـــذت تـــدابري للحـــد ــــن احلريـــات املدنيـــة. وازدادت انتهاكـــات 
ــــادة ـلحوظــــة. وأـ  ــــة الطــــوارئ يف هــــاييت. حقــــوق اإلنســــان زي ــــت حال علن

ــــة غــــري  وعــــالوة علــــى ذلــــك، وحتــــدياً  للمجتمــــع الــــدويل، طــــردت احلكـو
وذكر كذلك أن وفد . ـؤقتاً  ت رئيساً ية البعثة املدنية الدولية ونصَّبالارع

ـــن الضــروري اختــاذ تــدابري إضــافية  بلــده يعتقــد، يف ظــل هــذه احلالــة، أنَّ 
إل�ــاء التكتيكــات التعويقيــة والصــلف ـــن جانــب القيــادة العســكرية يف 

لسـلطة اللـس. ويتضـمن ـاــروع  ـباشــراً  هـاييت، اللـذين يفرضـان تديـداً 
تمــع الــدويل ـــن القــرار املعــروض علــى جملــس األـــن عناصــر ســتمكِّن ال

ـــــذي ميثلـــــه قـــــادة هـــــاييت  االســـــتجابة علـــــى النحـــــو الواجـــــب للتحـــــدي ال
ــة الــرئيس أريســتيد ملاــروع  العســكريون. وإذ يبــني وفــد بلــده قبــول حكـو
القـرار املعـروض علـى اللـس، فإنــه يـناشـد التمـع الـدويل أن ينضـم إليهــا 
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١٠٤. 
القيــــادة العســــكرية  علــــى الــــرغم ـــــن أنَّ ه وقــــال ممثــــل املكســــيك إنَّــــ

ــــت اجلــــزاءات، هنــــاك دالئــــل علــــى أنَّ  هــــذه اجلــــزاءات بــــدأت تــــأيت  قاـو
لتحقـــق النتـــائج  كافيـــاً ذلـــك ينبغـــي أن تعطـــى وقتـــا ً وبنـــاًء علـــى  بنتـــائج؛

ســــن توقيــــت املرجــــوة. وهلــــذا الســــبب، تســــاور املكســــيك شــــكوك يف حـ 
 لــس األـــن قــرر أنَّ ـاــروع القــرار املعــروض علــى اللــس وتأســف ألن جم

ـة يف هـاييت. فالتـاريخ  ـن الضروري اللجوء إىل اسـتخدام القـوة حلـل األـز
األرضـــية هـــذا كـــان علـــى  يبـــني أن التـــدخل العســـكري يف نصـــف الكـــرة

بآـار بالغة بدون أن حيقق بالضرورة اهلـدف املرجـو ـنـه.  الدوام ـصحوباً 
، كــاـالً   سياســياً  بــرياً تقريــر األـــني العــام ال يتضــمن تع وممــا يؤســف لــه أنَّ 

اسـية. بـل  وال حىت إشارة، عن خيار املثابرة يف اجلهود السياسـية والدبلـو
املنظمة عاجزة عـن االضـطالع بأنَّ  التقرير يعرتف واألدهى ـن ذلك أنَّ 

بالــدور الــذي ينبغــي أن تقــوم بــه يف إجــراء ـــن هــذا النــوع، علــى النحــو 
اإلجراءات املقرتحة يف  عليه، فإنَّ  الذي ينعكس يف ـاروع القرار. وبناءً 

ة  ـاروع القرار ليست ـنصوصاً  عليها يف امليثاق. ورأى املتكلم أن األـز
لم، وال عمــــًال ـــــن للِســــ لم، وال خرقــــاً للِســــ ل تديــــداً يف هــــاييت ال تاــــكِّ 

ــن امليثـاق.  ٤٢أعمال العدوان الـيت تـربر اسـتعمال القـوة مبوجـب املـادة 
ا حة، كما يتبني ـن تقرير األـني العام، يبدو أ�َّ فأساس اإلجراءات املقرت 
كل حالـة ختتلـف عـن األخـرى.    أنَّ هلا سابقة، إالَّ  ممارسة سالفة، أي أنَّ 
ه ــن املفارقـات اإلصـرار ــن ناحيـة علـى الطـابع ويف حالة هاييت يبـدو أنـَّ

فـاهيم طـ  بقــت يف الفريـد، واالستاــهاد، ــن الناحيــة األخـرى، بســوابق ـو
صـلة هـذه  ى ويف ـنـاطق جغرافيـة أخـرى. وبالتـايل، يبـدو أنَّ ظروف أخـر 

ــن املقلــق  أنَّ أيضــاً  الســوابق حبالــة هــاييت ـاــكوك فيهــا إىل حــد بعيــد. ـو
ين لإلجــراء املقــرتح.  ـاــروع القــرار ال يتضــمن أيــة إشــارة إىل اإلطــار الـــز

________ 
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وهــــو، بعبــــارة أخــــرى، أشــــبه باــــيك علــــى بيــــاض أـعطــــي لقــــوة ـتعــــددة 
. حمــددة لتتصــرف عنــدـا تــرى ذلــك ـناســباً  ـعــاملهلــا اجلنســيات ليســت 

وهـــذه ممارســـة شـــديدة اخلطـــورة يف جمـــال العالقـــات الدوليـــة. هـــذا عـــالوة 
علــــى أن ـاــــروع القــــرار ال يكــــاد يتضــــمن أيــــة إشــــارة إىل االحتياجــــات 
طويلــة األجــل إلعــادة بنــاء املؤسســات وللتنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة 

وصــيات احملــددة الــيت كانــت ـستصــوبة يف هــذا يف هــاييت، ويفتقــر إىل الت
جملـس األــن غـري قـادر علـى وضـع ـثـل هـذه بـأنَّ  الصدد. وميكن القـول

ــة األـــم  التوصــيات؛ ولكنــه ينبغــي أن يــدعو اهليئــات املختصــة يف ـنظـو
ــة هلــذه الغايــة. وقــال املــتكلم  إنَّ أيضــاً  املتحــدة إىل اعتمــاد التــدابري الالـز

ـة، جملس األـن يتصرف، ـنذ ـة بنـاًء علـى  بداية هـذه األـز طلـب احلكـو
الرئيس أريسـتيد ال يعـرتض علـى اسـتعمال القـوة السـتعادة  الارعية. وإنَّ 

الصـعوبات القائمـة متاــاً  حقوقه وحقوق شعب هاييت. وتدرك املكسـيك
ـــــع  واحلاجــــة إىل اســـــتعادة النظـــــام الدســـــتوري والدميقراطيـــــة يف هـــــاييت. ـو

ــ ه ليســت هنــاك عناصــر كافيــة تــربر اســتعمال أنَّــأيضــاً  ا تعتقــدذلــك، فإ�َّ
القـــوة، ناهيـــك عـــن تربيـــر ــــنح قـــوات ـتعـــددة اجلنســـيات ليســـت حمـــددة 

ـواصـــلة اجلهـــود  باختـــاذ إجـــراءات. ويـــرى وفـــد بلـــده أنَّ عاــــاً  بدقـــة إذنـــاً 
اسية للتوصل إىل حلول تتسق ـع امليثاق ـا زالت هي  السياسية والدبلـو

لقــانون الدســتوري، وممارســة شــعب هــاييت أفضــل البــدائل لتحقيــق عــودة ا
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١٠٥. 
كــذلك أعـــرب ممثـــل كوبــا عـــن قلقـــه باــأن ـاـــروع القـــرار وتقريـــري 

الصــياغة، الــيت تصــف احلالــة يف هــاييت وأيضــاً  األـــني العــام ذوي الصــلة؛
هـذا شـيء جديـد وبعيـد  إنَّ قـائًال  ا تديد للسلم واألــن اإلقليميـني،بأ�َّ 

عن املفاهيم اليت يرسيها ـيثاق األــم املتحـدة فيمـا يتعلـق بسـلطة جملـس 
األـــــن. وهــــو يالحــــظ األشــــكال واألمنــــاط املتكــــررة املرجتلــــة املســــتخدـة  

ـــــن ـاــــروع القــــرار؛ وإســــاءة اســــتخدام الفصــــل  ٤كســــوابق يف الفقــــرة 
تيد، الــرئيس الســابع ـــن امليثــاق، وإغفــال حقيقــة أن عــودة الــرئيس أريســ

الدستوري، شرط أساسـي السـتعادة النظـام الـدميقراطي، والغيـاب املطلـق 
نية للعملية. وترى كوبا أنَّ  مجيع الطرق إلجياد حل سـلمي  ألية حدود ـز

تستكاف بعد. وهي تعارض ـن حيث املبدأ ـعارضة  للصراع اهلاييت مل
بــنيَّ  قاطعــة التــدخل العســكري كوســيلة حلــل الصــراعات الداخليــة. فقــد

ــــــاريخ أنَّ  ــــــات العســــــكرية ال ميكــــــن أن تاــــــكَّ  الت  حقيقيــــــاً حــــــًال  لالعملي
ميكــن أن حتــل األســباب  للصــراعات الداخليــة لســبب بســيط هــو أ�ــا ال

املؤديــة إىل ناــوء تلــك الصــراعات. وقــرارات بــذه الطبيعــة تتجــاوز واليــة 
يتــيح هــذه  جملــس األـــن، مبقتضــى الفصــل الســابع ـــن امليثــاق، الــذي ال

 يف حــــاالت تتســــم بوجــــود تديــــد واضــــح للســــلم واألـــــن ســــلطات إالَّ ال
آليــــات التســــوية الســــلمية للنزاعــــات وهــــي اآلليــــات  الــــدوليني. وقــــال إنَّ 

انتهـــاا سياســـة عامليـــة تقـــوم  الـــواردة يف امليثـــاق جيـــب احلفـــاظ عليهـــا ألنَّ 
 بالغـاً خطـراً  لعلـى اإلطـالق وياـكِّ  على استعمال القوة أــر لـيس ممكنـاً 

واألـن الدوليني. وإن كان هنـاك ــا يـدل علـى وجـود تديـد الِسلم  على
________ 

 .٥و  ٤املرجع نفسه، الصفحتان  ١٠٥
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لم واألـن فهو التـدخل العسـكري ــن هـذا النـوع يف ـنطقـة أساسي للسِ 
الــــَوزْع  ـــــن التهديــــد الــــذي ياــــكله هــــذاأيضــــاً  البحــــر الكــــارييب. وحــــذر

كوبــــا لكــــل هــــذه األســــباب،   العســــكري ألـــــن وســــيادة كوبــــا. وقــــال إنَّ 
وبسبب التزاـهـا مببـدأي عـدم التـدخل وعـدم اسـتعمال القـوة أو التهديـد 
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١٠٦ . 
ـبــــدأ عــــدم  وأكـــد ممثــــل أوروغــــواي الاـــرعية الــــيت حيظــــى بـــا عامليــــاً 

بدأ تسوية النزاعات سلمياً  وترسيخهما املتواصل يف العالقات  التدخل ـو
مــــا يســــتكمالن مببــــدأ أساســــي آخــــر هــــو حكــــم القــــانون بـــني الــــدول، ك

ــاً  التزاـهــا الثابــت بتلــك املبــادئ علــى  الــدويل. وقــد حــث أوروغــواي دـو
دعــم وتأييــد وجهــة نظــر تقييديــة لتطبيــق تــدابري اإلنفــاذ الــيت يــنص عليهــا 

ــــ فــــرض اجلــــزاءات  راســــخاً  ا أيــــدت تأييــــداً امليثــــاق. وعلــــى الــــرغم ـــــن أ�َّ
ــــــق  ـــــــن امليثــــــاق، فإ�ــــــا ال ٤١دة االقتصــــــادية مبقتضــــــى املــــــا تؤيــــــد تطبي

 ـنه. وال تعتقـد أنَّ  ٤٢اإلجراءات العسكرية كما تنص على ذلك املادة 
 احلالــــة السياســــية الداخليــــة يف هــــاييت تــــنعكس يف اخلــــارا باــــكل يهــــدد

تسـتنفد بعـد كـل الوسـائل املؤديـة  ه ملواألــن الـدوليني. وتعتقـد أنـَّالِسلم 
وهلــذه األســباب، تتعهــد أوروغــواي بتأييــد  إىل التوصــل إىل حــل ســلمي.

ـــز الدميقراطيـــة يف هـــاييت بالوســـائل  ـــة إىل إعـــادة وتعزي ـــع التـــدابري الراـي مجي
السلمية، ولكنها لن تؤيد، يف إطـار تفسـري تقييـدي ملبـدأ عـدم التـدخل، 

ــن جانـب واحـد  أي تدخل عسكري يف ذلـك البلـد سـواء كـان تـدخالً 
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١٠٧ . 
ـــر مم ـــة يف بـــأنَّ  ثـــل كنـــداوذكَّ األــــم املتحـــدة ســـعت ـنـــذ بدايـــة األـز

هـاييت إىل اســتعادة الدميقراطيــة يف ذلـك البلــد عــن طريـق جهــود الوســاطة 
اســــية أخــــرى وكــــذلك عــــن طريــــق جمموعــــة ـــــن اجلــــزاءات  ووســــائل دبلـو
املتدرجـــة يف الاــــدة. وقــــد أيـــدت كنــــدا هــــذه اجلهـــود واشــــرتكت يف كــــل 

أحد أصدقاء األــني العـام لألــم املتحـدة خطوة ـن خطواتا، باعتبارها 
ة وقفت كندا إىل جانب رئيس هاييت املنتخب  باأن هاييت. وطوال األـز

برتــران أريســتيد، الــذي تــرى أن إعادتــه عنصــر حيــوي  -جــان  دميقراطيــاً 
الســتعادة الدميقراطيــة يف ذلــك البلــد. وأشــار املــتكلم يف هــذا الصــدد إىل 

ريســتيد إىل التمــع الــدويل ـــن أجــل اختــاذ هــه الــرئيس أالنــداء الــذي وجَّ 
إجـراء ســريع وبعـزم يف إطــار ســلطة األــم املتحــدة للسـماح بتنفيــذ اتفــاق 

الستمرار تدهور األحوال املعياية يف هاييت باكل ونظراً  جزيرة غفرنرز.
كبــري واســتمرار القمــع الوحاــي فيهــا، ال ميكــن الســماح باســتمرار األـــر 

ـــة كنـــدا يف تقـــدمي ـاـــروع القـــرار الواقـــع. وهلـــذا الســـبب  اشـــرتكت حكـو
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ة بلده، إمياناً  وذكر ممثل فنزويال أنَّ  ـنها بتقليـدها الثابـت يف  حكـو

الدفاع عن ـبدأ عدم التدخل، ال ميكنهـا أن تؤيـد اختـاذ إجـراء عسـكري 
،  دولة ـن نصف الكرة األرضية هذا فرادي أو ـتعدد األطراف يف أيــــان

________ 
 . ٦و  ٥املرجع نفسه، الصفحتان  ١٠٦
 . ٧املرجع نفسه، الصفحة  ١٠٧
 .٨و  ٧املرجع نفسه، الصفحتان  ١٠٨

ـع ذلـك كما أ�َّ  ا ال ميكنهـا أن تتـدخل يف اإلرادة السـيادية ألي بلـد. ـو
مجيع الوسائل ـن أجل إجياد حـل سـلمي للحالـة يف هـاييت  ا ترى أنَّ فإ�َّ 
تســتنفد بعــد، وتنضــم إىل اجلهــود الــيت ميكــن لــرئيس اللــس القيــام بــا  مل
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ـــة يف ذلـــك  الربازيـــل، تعلـــيال للتصـــويت، فقـــال إنَّ  وتكلـــم ممثـــل األـز

البلــد ذات طــابع فريــد واســتثنائي وال جيــوز التســوية بينهــا وبــني حــاالت 
واألـــن الــدوليان للخطــر. فهــي ـســألة ينبغــي الِســلم  أخــرى تعــرَّض فيهــا

النظر فيها يف إطار النهج الثنائي القائم على تعزيز الدميقراطية يف نصف 
ـــادئ املكرَّ الكـــرة األ ـــز املب ـــاقي األــــم املتحـــدة رضـــية هـــذا وتعزي ســـة يف ـيث

نظمة الدول األـريكية على حد سواء. لـذلك ــن الضـروري أالَّ  رتم ـحيـ ـو
أيضــاً  رتمفحسـب التضـاـن الـدميقراطي الـذي بــين يف املنطقـة، بـل وأن ـحتـ

شخصــية وســيادة واســتقالل الــدول الواقعــة فيهــا. ولقــد تســىن العــيش يف 
عاون يف املنطقة بسبب االحرتام الـدقيق ملبـدأي تسـوية املنازعـات سلم وت

ـــــدخل. وتعتـــــرب الربازيـــــل أن ـاـــــروع القـــــرار  بـــــالطرق الســـــلمية وعـــــدم الت
يف االستناد إىل ـعايري واختيـار وسـائل  املعروض على اللس ليس ـوفقاً 

ـة املنتخبـة شـرعياً  هلـاييت  حتقيق هدف اسـتعادة الدميقراطيـة وإعـادة احلكـو
برتران أريستيد. فاحلالة يف هاييت تربر توسيع  -حتت رئاسة الرئيس جان 

نطـــاق بعثـــة األــــم املتحـــدة احلاليـــة يف هـــاييت ــــن أجـــل التنفيـــذ الكاــــل 
) مبـا يتماشـى ــع اخليـار األول ١٩٩٤( ٩٣٣لألفكار النابعة ـن القرار 

. وقد ـحني ١٩٩٤متوز/يوليه  ١٥الوارد يف تقرير األـني العام الصادر يف 
ه يتطلــب بعــض الوقــت اإلضــايف حــىت ، رمبــا بتســرع ألنَّــهــذا اخليــار جانبــاً 

حتقـق اآلــار بـأنَّ  يتاكل، وهو نفس الوقت الذي قد يسمح للجزاءات
 املناودة. 

ــــن الضـــروري إجـــراء ـاـــاورات فيمـــا بـــني مجيـــع  وتـــرى الربازيـــل أنَّ 
ـباشــــر حبالــــة  أعضــــاء اللــــس واألطــــراف املعنيــــة باــــكل ـباشــــر أو غــــري

ـعينــة، ـــن أجــل تعزيــز شــرعية وفعاليــة قــرارات اللــس. ويف حالــة هــاييت 
بصفة خاصة، وبالنظر إىل طابعها الفريد، هذا النظر ينبغي أن تكون لـه 
األولوية على الاواغل األخرى. وجيري جملس األـن ألول ـرة يف التاريخ 

امليثــاق فيمــا ـناقاــة باــأن اســتخدام القــوة مبوجــب الفصــل الســابع ـــن 
املســـألة  يتصـــل ببلـــد يف نصـــف الكـــرة األرضـــية الغـــرأ. وقـــال املـــتكلم إنَّ 
تابعـة الِسـلم  اليت يناقاها اللـس تطـورت ــن ـسـألة تاـكيل قـوة حلفـظ

عهـــا بـــدف املســـاعدة علـــى زْ لألــــم املتحـــدة علـــى منـــط جديـــد، ميكـــن وَ 
التاـكيل  انتعاش هاييت عندـا تغادرها سلطات األـر الواقـع، إىل ـسـألة
 الفوري لقوة ـتعددة اجلنسيات بدف التدخل يف هاييت. 

وبســــبب هــــذا التغــــري املفــــاجا، تــــرى الربازيــــل صــــعوبات خطــــرية يف 
ـــن املنطــوق الــيت  ٤ـاــروع القــرار، وبصــفة خاصــة فيمــا يتعلــق بــالفقرة 
) فيمـا ١٩٩٠( ٦٧٨تتضمن صياغة ـاـابة للصـياغة الـواردة يف القـرار 

ولكن هذه حالة ذات طابع قانوين وسياسي ـتميز  يتعلق حبرب اخلليج.
 إنَّ  قـائالً  ، يف سياق سياسي وإقليمي خمتلـف. واختـتم املـتكلم بيانـهمتاـاً 

________ 
 . ٨املرجع نفسه، الصفحة  ١٠٩
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ــــع املبـــادئ الـــيت  دائمـــاً  الـــدفاع عـــن الدميقراطيـــة ينبغـــي أن يكـــون ـتفقـــاً 
يعــــين اللجــــوء إىل القــــوة مبوجــــب  حتكــــم العالقــــات فيمــــا بــــني الــــدول وال

عـــن  ـقلقـــاً  ل عـــدوالً اللـــس. فهـــذه األحكـــام تاـــكِّ  أحكـــام ينظـــر فيهـــا
املبـــادئ واملمارســـات املعتـــادة الـــيت اعتمـــدتا األــــم املتحـــدة فيمـــا يتعلـــق 
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 وفد بلده يااطر وجهة النظر اليت ـفادهـا أنَّ  وذكر ممثل الصني أنَّ 
ـاــكلة هــاييت تاــكل عنصــر عــدم اســتقرار يف املنطقــة وهلــذا يؤيــد بــذل 
جهود سلمية أعظم ـن جانب التمع الدويل، وال سيما بلدان املنطقة، 
ــع  لتســهيل إجيــاد حــل ســليم للماــكلة عــن طريــق الوســائل السياســية. ـو

ميكنـــه أن يوافـــق علـــى الـــنص يف ـاـــروع القـــرار املعـــروض  ه الذلـــك، فإنَّـــ
بتخويـل الـدول األعضـاء سـلطة اختـاذ وسـائل إلزاـيـة مبوجـب  يتصل فيما

الفصل السابع ـن ـيثاق األـم املتحدة حلل املاكلة يف هاييت. فالصني 
ة وســـائل للحـــل تقـــوم علـــى اللجـــوء إىل الضـــغط ال توافـــق علـــى اتبـــاع أيَّـــ

حــل ـاـــاكل  املتعمــد أو حــىت اســتخدام القــوة. ويـــرى الوفــد الصــيين أنَّ 
 عــن طريـــق الوســائل العســكرية ال يتفـــق ـــع املبـــادئ ـثــل ـاــكلة هـــاييت

قنعـة. وممارسـة الواردة يف ـيثاق األـم املتحدة ويفتقر إىل أـ  سس كافيـة ـو
أكرب  ختويل دول أعضاء ـعينة يف اللس سلطة استخدام القوة تثري قلقاً 

هــذا ســيخلق دون شــك ســابقة خطــرية. وهلــذه األســباب، ســـيمتنع  ألنَّ 
206Fالتصويت على ـاروع القرارالوفد الصيين عن 
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ـــا أنَّ  ـــد النظـــر ينقـــل  ورأى ممثـــل نيجريي ـاـــروع القـــرار الـــذي هـــو قي
للعمل اخلارجي للتعاـل ـع متاـاً  أعضاء اللس إىل ـستوى آخر جديد

يف ـيثـــاق األــــم املتحـــدة متاــــاً  إىل جمـــال جديـــدوأيضـــاً  احلالـــة يف هـــاييت
امليثـــاق. وقـــد روعـــي العديـــد ــــن وخباصـــة اســـتخدام الفصـــل الســـابع ــــن 

عــدم تعــريض  أوًال، شــواغل وفــد بلــده يف ـاــروع القــرار، وهــذا ياــمل:
ســيادة هــاييت ووحــدة أراضــيها للخطــر. فــاحرتام ســيادة الــدول األعضــاء 
ووحدة أراضيها هو األسـاس األدىن لالرتبـاط بـني أعضـاء األــم املتحـدة 

أي عمل مجاعي يـؤذن بـه  ،ـانياً  وينبغي أن يـراعى يف حالة مجيع الدول.
ـــه علـــى وجـــه التحديـــد. وبـــالنظر إىل  يف ـاـــروع القـــرار يتعلـــق ببلـــد بذات
 الطــابع اخلــاص للحالــة يف هــاييت. فــإن اعتمــاد ـاــروع القــرار ينبغــي أالَّ 
ينظر إليه باعتباره رخصة عاملية للتدخالت اخلارجية عن طريق استخدام 

ة للـدول األعضـاء. فاملبـدأ القوة أو أي وسيلة أخـرى يف الاـؤون الداخليـ
للفصـــل الســـابع ــــن امليثــــاق يف وفقـــاً  األساســـي الغالـــب للعمـــل املقـــرتح

ـــة العســـكرية يف هـــاييت  ـــام احلكـو ـاـــروع القـــرار إمنـــا يســـتند إىل عـــدم قي
ــــة العســــكرية بتنفيــــذ  بــــاحرتام اتفــــاق جزيــــرة غفرنــــرز، وعــــدم قيــــام احلكـو

التقصــريان يهــددان علــى حــد ، وهــذان تاـــاً تنفيــذاً  قــرارات للــس األـــن
واألــــن يف املنطقـــة. ولكـــن اختـــاذ جملـــس األــــن هـــذا القـــرار الِســـلم  ســـواء

 يعترب أو يفسر على أنه تنكُّر لإلميان اجلماعي بفعالية الوسائل ينبغي أالَّ 
________ 

 .١٠و  ٩املرجع نفسه، الصفحتان  ١١٠
 .١١و  ١٠الصفحتان  ١١١

اسية و/أو اجلزاءات للمسـاعدة علـى حـل املاـاكل يف هـاييت ويف  الدبلـو
القــوة املتعــددة اجلنســيات، أعــرب أي ـكــان آخــر. وفيمــا يتعلــق بعمليــة 

عـــن أـلـــه يف أن تكـــون عمليـــة ـؤقتـــة ـركـــزة وحمـــددة املوضـــوع، وأن تبـــدأ 
املرحلة الثانية ـن العمليـات املقـرر قيـام بعثـة األــم املتحـدة يف هـاييت بـا 
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 صوتاً  ١٢ويت واعـتمد بأغلبية رح ـاروع القرار للتصوبعد ذلك طـ 

208Fـقابـــل ال شـــيء ــــع اـتنـــاع عضـــوين عـــن التصـــويت

، بوصـــفه القـــرار ١١٣
 )، ويف ـا يلي نصه: ١٩٩٤( ٩٤٠

 ، جملس األـن إنَّ 

حزيــــــــران/ يونيــــــــه  ١٦) املــــــــؤرخ ١٩٩٣( ٨٤١تأكيــــــــد قراراتــــــــه  إذ يعيــــــــد
 ٨٦٢، و ١٩٩٣آب/أغســـــــــــــــطس  ٢٧) املــــــــــــــؤرخ ١٩٩٣( ٨٦١، و ١٩٩٣

 ٢٣) املـــــؤرخ ١٩٩٣( ٨٦٧، و ١٩٩٣ب/أغســـــطس آ ٣١) املـــــؤرخ ١٩٩٣(
تاـــــرين األول/أكتـــــوبر  ١٣) املـــــؤرخ ١٩٩٣( ٨٧٣، و ١٩٩٣أيلول/ســـــبتمرب 

، ١٩٩٣تاــــــــــــــرين األول/أكتــــــــــــــوبر  ١٦) املــــــــــــــؤرخ ١٩٩٣( ٨٧٥، و ١٩٩٣
) املـــؤرخ ١٩٩٤( ٩١٧، و ١٩٩٤آذار/ــــارس  ٢٣) املـــؤرخ ١٩٩٤( ٩٠٥ و
 ، ١٩٩٤حزيران/يونيه  ٣٠) املؤرخ ١٩٩٤( ٩٣٣، و ١٩٩٤أيار/ـايو  ٦

يثاق نيويورك ذي الصلة،  وإذ ياري  إىل أحكام اتفاق جزيرة غفرنرز ـو

ل نظـام األــر الواقـع غـري بَـاستمرار جتاهل هذين االتفاقني ــن قِ  وإذ يدين
تعـــاون ـــــع اجلهـــود الـــيت تبــــذهلا األــــم املتحــــدة الاـــرعي، ورفـــض هــــذا النظـــام ال

نظمة الدول األـريكية ـن أجل حتقيق تنفيذمها،   ـو

السـتمرار تـدهور احلالـة اإلنسـانية يف هـاييت باـكل   وإذ ياعر ببالغ القلـق
كبــري، وخاصــة اســتمرار نظــام األـــر الواقــع غــري الاــرعي يف تصــعيد انتهاكــات 

ـا حـد نـة الاـديدة لالَّ احلريات املدنية بصورة ـنتظمـة، واحمل  جئـني اهلـايتيني، ـو
ديـــن يف بيانـــه ــــوظفي البعثـــة املدنيـــة الدوليـــة يف هـــاييت، الـــذي أـ  دــــن طـــر ــــؤخراً 

 ، ١٩٩٤متوز/يوليه  ١٢الرئاسي املؤرخ 

ـــــــد نظـــــــر ـــــــري األــــــــني العـــــــام املـــــــؤرخني  وق  ٢٦ متوز/يوليـــــــه و ١٥يف تقري
 ، ١٩٩٤متوز/يوليه 

الـواردة ــن رئـيس  ١٩٩٤متوز/يوليـه  ٢٩رخة بالرسالة املؤ  علماً  حييطإذ و 
الـــواردة ــــن  ١٩٩٤متـــوز/ يوليـــه  ٣٠والرســـالة املؤرخـــة  هـــاييت املنتخـــب شـــرعياً 

 املمثل الدائم هلاييت لدى األـم املتحدة. 

تأكيـــــد التزاــــــه جتـــــاه التمـــــع الـــــدويل مبســـــاعدة ودعـــــم التنميـــــة  وإذ يكـــــرر
 االقتصادية واالجتماعية واملؤسسية يف هاييت، 

ــــزال هــــو إعــــادة إحــــالل  جمــــدداً  وإذ يؤكــــد أن هــــدف التمــــع الــــدويل ال ي
برتــران  -، جــان الدميقراطيــة يف هــاييت والعــودة الفوريــة لرئيســها املنتخــب شــرعياً 

 أريستيد، ضمن إطار اتفاق جزيرة غفرنرز، 

________ 
 .١٢و  ١١املرجع نفسه، الصفحتان  ١١٢
 مل تكن الربازيل ورواندا والصني حاضرة يف االجتماع.  ١١٣
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)، اســـتعداده ١٩٩٣( ٨٧٣إىل أن اللـــس قـــد أكـــد، يف قـــراره  وإذ ياـــري
إضـافية إذا واصـلت السـلطات العسـكرية يف هـاييت عرقلـة للنظر يف فرض تدابري 

أناطة بعثة األـم املتحـدة يف هـاييت أو مل متتثـل بالكاــل لقـرارات جملـس األــن 
 ذات الصلة وألحكام اتفاق جزيرة غفرنرز، 

أن احلالـــة يف هـــاييت ــــا زالـــت تاـــكل تديـــدا للســـلم واألــــن يف  وإذ يقـــرر
 املنطقة،
 حيـــيطو  ١٩٩٤متوز/يوليـــه  ١٥بتقريـــر األــــني العـــام املـــؤرخ  يرحـــب - ١
بتأييده اختاذ إجراء يف إطـار الفصـل السـابع ــن ـيثـاق األــم املتحـدة ــن علماً 

ة هاييت الارعية يف صون األـن العام؛   أجل ـساعدة حكـو
تتســـم بـــه ــــن  بالطـــابع الفريـــد للحالـــة الراهنـــة يف هــاييت ومبـــا ميســلِّ  - ٢

عقد واستثنائي يتطلب استجابة غري عادية؛   طابع ـتدهور ـو
ميتثـل التفـاق  أن نظـام األــر الواقـع غـري الاـرعي يف هـاييت مل يقرر - ٣

ه قـد أخـل بالتزاـاتـه املقـررة مبوجـب قـرارات جملـس األــن ذات جزيرة غفرنـرز وأنـَّ
 الصلة؛ 
فصـــل الســـابع ــــن ـنـــه مبوجـــب ال للـــدول األعضـــاء، تصـــرفاً  يـــأذن - ٤

ل قــوة ـتعــددة اجلنســيات حتــت قيــادة وســيطرة ـيثــاق األـــم املتحــدة، أن تاــكِّ 
ـوحـــدتني، وأن تســـتخدم، يف هـــذا اإلطـــار، كافـــة الوســـائل الضـــرورية ــــن أجـــل 

ـــع اتفــاق جزيــرة غفرنــرز،  تيســري رحيــل القيــادة العســكرية عــن هــاييت، انســجاـاً 
ــــة للــــرئيس املنتخــــب شــــر  وإعــــادة الســــلطات الاــــرعية  عياً وتيســــري العــــودة الفوري

ســتقرة تســمح بتنفيــذ اتفــاق جزيــرة  ــة هــاييت، وإرســاء وصــون بيئــة آـنــة ـو حلكـو
غفرنـــرز، علـــى أســـاس أن تتحمـــل الـــدول األعضـــاء املاـــاركة تكلفـــة تنفيـــذ هـــذه 

 العملية املؤقتة؛ 
، عنــد اعتمــاد هــذا القــرار، علــى تاــكيل فريــق ـتقــدم لبعثــة يوافــق - ٥

، يضم جمموعة ــن املـراقبني، يتجاوز قواـه ستني فرداً  هاييت ال األـم املتحدة يف
لتحديــد الوســائل املناســبة للتنســيق ـــع القــوة ـتعــددة اجلنســيات، وتنفيــذ ـهــام 
رصــد عمليــات القــوة ـتعــددة اجلنســيات واملهــام األخــرى املاــار إليهــا يف الفقــرة 

يم االحتياجــات وتقيــ ١٩٩٤متوز/يوليــه  ١٥ـــن تقريــر األـــني العــام املــؤرخ  ٢٣
بعثـــة األــــم املتحـــدة يف هـــاييت لـــدى إجنـــاز ـهمـــة القـــوة ـتعـــددة لـــَوزْع  واإلعـــداد

 اجلنسيات؛ 
ــــق يف تقريــــراً  إىل األـــــني العــــام أن يقــــدم يطلــــب - ٦ عــــن أناــــطة الفري

اً  غضون ـالـني  القوة ـتعددة اجلنسيات؛  َوزْع ـن تاريخيـو
أعـاله، يف  ٥ددة يف الفقـرة أن تنتهي ـهام الفريـق املتقـدم احملـ يقرر - ٧

 تاريخ انتهاء ـهمة القوة ـتعددة اجلنسيات؛ 
أن تقــــــوم القــــــوة ـتعــــــددة اجلنســــــيات بإ�ــــــاء ـهمتهــــــا، وأن  يقــــــرر - ٨
 ٩بعثة األـم املتحدة يف هـاييت بكاــل اختصاصـاتا املـذكورة يف الفقـرة  تضطلع

ســـتقرة، ويصـــبح لـــدى  البعثـــة قـــوة ـقتـــدرة أدنـــاه، عنـــدـا يـــتم تيئـــة بيئـــة آـنـــة ـو
وهيكــل يكفيــان لالضــطالع بكاـــل اختصاصــاتا، وســيقرر جملــس األـــن ذلــك 
آخذا يف االعتبار توصيات الدول األعضاء املسـامهة بـالقوة ـتعـددة اجلنسـيات، 

إىل تقيــــيم قائــــد القــــوة ـتعــــددة اجلنســــيات، وتوصــــيات األـــــني اســــتناداً  املقدــــة
 العام؛ 

بعثــة األـــم املتحــدة يف هــاييت لفــرتة ســتة  تنقــيح ومتديــد واليــة يقــرر - ٩
ة هاييت الدميقراطية على الوفـاء مبسـؤولياتا فيمـا  أشهر ـن أجل ـساعدة حكـو

 يتصل مبا يلي: 
إداـة البيئة اآلـنة واملستقرة اليت تتحقـق خـالل ـرحلـة عمـل  ) أ (

 القوة املتعددة اجلنسيات، ومحاية املوظفني الدوليني واملناآت الرئيسية؛ 
ــة،  (ب) إكســاب القــوات املســلحة اهلايتيــة املهــارات املهنيــة الالـز

 وإنااء قوة شرطة ـستقلة؛ 
إىل البعثـــة أن تســـاعد الســـلطات الدســـتورية الاـــرعية يف  يطلـــب - ١٠

هــاييت علــى تيئــة بيئــة تفضــي إىل تنظــيم انتخابــات تاــريعية حــرة ونزيهــة تــدعو 
التعـــاون ــــع ـنظمـــة الـــدول إليهـــا تلـــك الســـلطات وترصـــدها األــــم املتحـــدة، ب
 األـريكية، عندـا تطلب إليها السلطات ذلك؛ 

 فــرد، وحيــدد أنَّ  ٦ ٠٠٠زيــادة ـسـتوى القــوات بالبعثـة إىل  يقـرر - ١١
ـة الدسـتورية هلـاييت، يف  اهلدف هو أن تنجز البعثة ـهمتها، بالتعاون ــع احلكـو

 ؛ ١٩٩٦ـوعد غايته شباط/فرباير 
مجيـــــع الـــــدول، وخاصـــــة دول املنطقـــــة، إىل تـــــوفري الـــــدعم  يـــــدعو - ١٢

املناســب لإلجــراءات الــيت تتخــذها األـــم املتحــدة والــدول األعضــاء عمــًال بــذا 
 القرار وسائر قرارات جملس األـن ذات الصلة؛ 

أعـاله، أن  ٤للفقـرة وفقـاً  ـن الدول األعضاء اليت تعمـل يطلب - ١٣
أول هــذه التقــارير  يـقــدَّمتقــدم تقــارير إىل اللــس علــى فــرتات ـنتظمــة، علــى أن 

 القوة ـتعددة اجلنسيات؛ زْع وَ  يف ـوعد ال يتجاوز سبعة أيام ـن
عــن تنفيــذ هــذا القــرار، تقريــراً  إىل األـــني العــام أن يقــدم يطلــب - ١٤

ـــاً  القـــوة زْع وَ  تـــاريخاعتبـــاراً ــــن  ،وذلـــك علـــى فـــرتات ــــدة كـــل ـنهـــا ســـتون يـو
 ـتعددة اجلنسيات؛ 

بـــإيالء االحـــرتام الكاــــل ألفـــراد وأــــاكن األــــم املتحـــدة  يطالـــب - ١٥
نظمــــــة الــــــدول األـريكيــــــة وســــــائر املنظمــــــات الدوليــــــة واإلنســــــانية والبعثــــــات  ـو
اســية يف هــاييت، وباالـتنـــاع عــن أي فعـــل ـــن أفعـــال التهديــد أو العنـــف  الدبلـو

 د املااركني يف األعمال اإلنسانية أو أعمال حفظ السالم؛ إزاء األفرا
 ضرورة القيام بأـور ـنها:  يؤكد - ١٦

اختاذ كافة اخلطوات املناسبة لكفالة أــن وسـالـة العمليـات  ) أ (
 العمليات؛  واألفراد املااركني يف هذه

بســـــــط نطـــــــاق ترتيبـــــــات األــــــــن والســـــــالـة لياـــــــمل كافـــــــة  (ب)
 العمليات؛  هذه األشخاص املااركني يف

أن اللــس ســوف يعيـــد النظــر يف التــدابري املفروضــة عمـــًال  يؤكــد - ١٧
)، بغيــة رفعهــا ١٩٩٤( ٩١٧) و ١٩٩٣( ٨٧٣) و ١٩٩٣( ٨٤١بــالقرارات 

 هاييت؛  أريستيد إىل دبرتران -بكاـلها، فور عودة الرئيس جان 
 أن يـبقي املسألة قيد نظره الناط.  يقرر - ١٨

 ٩٤٠القـــــرار  قالـــــت ممثلـــــة الواليـــــات املتحـــــدة إنَّ وبعـــــد التصـــــويت 
) يبـىن علـى اإلجـراءات الســابقة الـيت اسـتهدفت ختفيـف املعانــاة ١٩٩٤(

يف هـاييت والنهــوض حبكــم القـانون. فاهلــدف لــيس انتهـاك ســيادة هــاييت، 



 لد األولجالم –١٩٩٥ -١٩٩٣ملحق  –مرجع ممارسات مجلس األمن  ٥٢٢

  
 

بــل إعــادة الســلطة ملمارســة تلــك الســيادة إىل الــذين ميتلكو�ــا عــن وجــه 
ــــاق األـــــم حــــق. واهلــــدف هــــو متكــــني هــــاييت ، حســــب ـــــا جــــاء يف ـيث

ــــ”املتحـــدة، ــــن أن تـــدفع  ـــالرقي االجتمـــاعي ق ، وأن ترفـــع ـســـتوى دـاً ب
) باتبــاع ١٩٩٤( ٩٤٠ويــأذن القــرار “. احليــاة يف جــو ـــن احلريــة أفســح

ول قـــــــوة ـتعـــــــددة �ـــــــج يتـــــــألف ــــــــن ــــــــرحلتني، يف املرحلـــــــة األوىل، ـختـــــــ
صـالحية إعـادة اجلنسيات، تتصرف مبوجب الفصل السـابع ــن امليثـاق، 

الســـلطات الاـــرعية إىل هـــاييت. وســـتبدأ هـــذه القـــوة، والواليـــات املتحـــدة 
ــــى اســــتعداد لتنظيمهــــا وقيادتــــا، بإكســــاب قــــوات الاــــرطة واجلــــيش  عل
ة وتيئة ـناخ ـستقر وآـن ميكن أن يعمل يف ظلـه  املهارات املهنية الالـز

ــــة. و  ــــدميقراطيون واملؤسســــات الدميقراطي يف املرحلــــة املوظفــــون الرمسيــــون ال
الثانيـــة، ستضـــطلع بعثـــة األــــم املتحـــدة يف هـــاييت بكاــــل اختصاصـــاتا. 
ــــة  وستواصــــل إكســــاب القــــوات املســــلحة اهلايتيــــة املهــــارات املهنيــــة الالـز
وتساعد يف إنااء قوة شـرطة ـدنيـة جديـدة؛ وستضـطلع البعثـة مبسـؤولية 

ة يف كفالة النظام العام. وستساعد يف تيئة بيئـ ة ـفضـية ـساعدة احلكـو
إىل تنظـــيم انتخابـــات حـــرة عادلـــة؛ وستســـعى إىل إكمـــال املهـــام املوكولـــة 

. وســيقوم جملــس األـــن ١٩٩٦إليهــا يف ـوعــد ال يتجــاوز شــباط/فرباير 
بتحديــد ـوعــد االنتقــال ـــن املرحلــة األوىل إىل املرحلــة الثانيــة بعــد إجــراء 

ـة املااورات املالئمة وبعد تيئة بيئة ـسـتقرة وآـنـة وتـوفري ا لوسـائل الالـز
 ) يتماشــى١٩٩٤( ٩٤٠القــرار  للوفــاء بواليــة البعثــة. وأضــافت قائلــة إنَّ 

ع سياسة اللس، املتمثلة يف إخضاع متاـاً  ة بلدها، ـو ـع سياسة حكـو
اجلديدة املقرتحة الستعراض صارم. واملرحلـة األوىل ـبنيـة الِسلم  عمليات

الثانيــة فهــي تناــا بعثــة املرحلــة  علــى ســابقتني يف الكويــت وروانــدا، أـــا
لألـم املتحدة ـتواضعة احلجم، بوالية واضحة وممكنة اإلجناز، تعمل يف 

ن. وعـالوة علـى بيئة آـنة نسبياً  ة، لفـرتة حمـددة ــن الــز ، ومبوافقة احلكـو
ـع اآلراء اليت أعربت عنهـا ـنظمـة الـدول متاـاً  ذلك فإن القرار يتماشى
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١١٤  . 
) ١٩٩٤( ٩٤٠القـــــرار  ململكـــــة املتحـــــدة إنَّ وقـــــال ممـــــثال فرنســـــا وا

يــرخص، يف املرحلــة األوىل، بإناــاء قــوة ـتعــددة اجلنســيات ـوكــول إليهــا 
تيســري رحيــل الســلطات العســكرية املتمــردة عــن هــاييت كمــا يــنص اتفــاق 

تتمثـل الِسـلم  قوة حلفظبَوزْع  جزيرة غفرنرز، ويف ـرحلة ـانية يأذن القرار
سـتقرة لتمكـني هـاييت ــن العـودة إىل سـبيل واليتها يف كفالة بيئة آ ـنـة ـو
 التقدم والدميقراطية. 

اللجوء إىل الفصل السـابع ــن امليثـاق   إنَّ قائًال  وأضاف ممثل فرنسا
جملـس األــن  ل علـى أنَّ كأساس إلجراء عسكري ـتعدد اجلنسـيات يـدلِّ 

ـــة، املهمـــة الـــيت  ـصـــمم علـــى أن يكمـــل بنجـــاح، وبكـــل الوســـائل الالـز
. ١٩٩٣ متـوز/ يوليـه ٣حددها لنفسه. ونوايا جملس األـن مل تتغري ـنـذ 

فهو يناد التنفيذ الكاـل التفاق جزيرة غفرنـرز، مبـا ياـمل عـودة رئـيس 
ري يف للهيكــل العســك جــذرياً  هــاييت املنتخــب بطريقــة قانونيــة، وإصــالحاً 

________ 
١١٤ S/PV.3413 ١٤إىل  ١٢، الصفحات. 

أيضــــاً  هــــاييت واســــتئناف تقــــدمي املســــاعدة االقتصــــادية إىل هــــاييت. ويلــــزم
ــــــــــات جديــــــــــدة تتــــــــــيح اســــــــــتعادة  تــــــــــدعيم املؤسســــــــــات وإجــــــــــراء انتخاب
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١١٥ . 
ـــن الواضــح أن اآلليــات املنصــوص عليهــا  وقــال ممثــل األرجنتــني إنَّ 
بري الـواردة التـدا أوالً  –وبأنـاة  بقت تـدرجيياً يف ـيثاق األـم املتحدة قد طـ 

بعد تلك الواردة يف الفصل السابع  يف الفصل السادس ـن امليثاق وفيما
ـنه اليت تتضمن استخدام القوة. فال نداءات اجلمعية العاـة فيما يتصـل 
حبقــــوق اإلنســــان واســــتعادة الدميقراطيــــة وال تــــدابري اإلنفــــاذ الــــيت اختــــذها 

ذلت ـــن الــيت بـــجملــس األـــن وال الوقــت الــذي انقضــى وال حــىت اجلهــود 
ــــى ـغتصــــيب الســــلطة يف هــــاييت.  أجــــل التفــــاوض أحــــدـت أي تــــأـري عل
نفدت الواحــد بعــد اآلخـر. ويتطلــب احلفــاظ فجميـع البــدائل املتاحــة اسـتـ 

واألـــن الــدوليني وتعزيــز ودعــم الدميقراطيــة والتمتــع الكاـــل الِســلم  علــى
ييت ــن أجـل ختلـيص شـعب هــا حبقـوق اإلنسـان يف املنطقـة إجـراًء حامســاً 

ــة األـــر الواقــع، كمــا هــو ـقــرتح علــى وجــه التحديــد يف  ـــن قمــع حكـو
ـع أنَّ ١٩٩٤ متوز/ يوليـه ١٥تقرير األـني العام الصادر بتاريخ  وفـد  . ـو

بلده كان يفضل عملية حفظ سلم تقليدية، فإن اخليارات تدخل ضمن 
إطار امليثاق وتتناول هذه احلالة الصعبة. ومما يتسم بأمهية حامسة وحيوية 

ــ طلبــه رئــيس هــاييت. ولــذا ســتؤيد األرجنتــني اإلجــراء  ا تتماشــى ـــع ـــاأ�َّ
 إنَّ قـــائًال  ). وأضـــاف املـــتكلم١٩٩٤( ٩٤٠املنصـــوص عليـــه يف القـــرار 

ـــة يف هـــاييت يكمـــن يف اســـتعادة  أنَّ متاــــاً  جملـــس األــــن يـــدرك حـــل األـز
النظـــام الـــدميقراطي. وهـــذا يتطلـــب احـــرتام ودعـــم ســـيادة شـــعب هـــاييت. 

ـــة اإلنســـانية الواســـعة النطـــاق جـــداً  وعـــالوة علـــى هـــذا ينبغـــي إ�ـــاء األـز
هذا اللس قد صمم علـى  والفظائع اليت يعجز عنها الوصف لدرجة أنَّ 

ميكــن إخفاؤهــا عــن األنظــار بعــد اليــوم. ووصــف احلالــة يف هــاييت  ه الأنَّــ
ـــــــ ا حالـــــــة فريـــــــدة واســـــــتثنائية ال ميكـــــــن التغاضـــــــي عنهـــــــا بعـــــــد اآلن، بأ�َّ
ــــ خمتتمــــاً  ــــه إ�َّ ــــاد إىل شــــعب هــــاييت أيضــــاً  اكلمتــــه بقول  –ـســــألة أن يـع
ـــــة الاـــــرعية  يف الســـــيادة الـــــيت  -إطـــــار امليثـــــاق والـــــدعم املطلـــــق للحكـو
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١١٦ . 
فيمــا يتعلــق  التمــع الــدويل مل يكــن ـتهــوراً  وأكــد ممثــل نيوزيلنــدا أنَّ 

تــيح وقــت للجــزاءات لكــي تــؤيت مثارهــا ولكــن ـــن أـ  مبســألة هــاييت. فقــد
ا لن تسفر عن رحيـل النظـام العسـكري غـري املاـروع بسـرعة. الواضح أ�َّ 

شـعب  قويـاً  أـرها االقتصادي إمنا ياعر بـه شـعوراً  ويف الوقت نفسه، فإنَّ 
ـــة هـــاييت الاـــرعية  هـــاييت. وهلـــذه األســـباب، تؤيـــد نيوزيلنـــدا طلـــب حكـو

ــة الاــرعية يف  حامســاً  الرمســي اختــاذ األـــم املتحــدة إجــراءً  لتمكــني احلكـو
هاييت ـن أن تعود والنظام الدستوري يف ذلك البلد ــن أن تعـاد إقاـتـه. 

ــع ذلــك فــإن نيوزيلنــدا، يف تأييــدها هلــذا القــرار، ال تــ زال لــديها بعــض ـو
________ 

 ٢٠ و ١٩(فرنســــــــا)، والصــــــــفحتان  ١٥و  ١٤املرجـــــــع نفســــــــه، الصـــــــفحتان  ١١٥
 (اململكة املتحدة). 

 . ١٩إىل  ١٥املرجع نفسه، الصفحات  ١١٦
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الاواغل باأن األسلوب الذي يتبعه جملس األـن عند التعاـل ـع هذه 
، كانــت نيوزيلنــدا تفضــل دائمــاً   ،احلالـة واحلــاالت األخــرية األخــرى. فــأوالً 

، أن تضطلع األـم املتحدة نفسها باألـن اجلماعي وستظل تفضل دائماً 
حتقيقهــا بواســطة  فــذلك يــوفر الطمأنينــة الــيت تســعى البلــدان الصــغرية إىل

األـم املتحدة عندـا تستند إىل الفصل السابع ـن امليثاق. وهذا ال يعين 
أن لــدى وفــد بلــده حتفظــات باــأن اســتخدام الفصــل الســابع، ســواء يف 

فيهـا.  حالة هاييت أو يف حـاالت حمـددة أخـرى يكـون اسـتخداـه ـناسـباً 
األـــني العــام علــى النتيجــة الــيت خلــص إليهــا أيضــاً  وال يوافــق وفــد بلــده

فادهــــــا أنَّ  يف حالــــــة هــــــاييت. وال ميكــــــن إنكــــــار  هــــــذا مل يكــــــن ممكنــــــاً  ـو
الصـــعوبات الـــيت تتعلـــق بـــاإلدارة واملـــوارد الـــيت تواجههـــا األــــم املتحـــدة، 
ولكن تلك الصعوبات ينبغي النظر إليها بوصفها حتديات جيـب التغلـب 
ات عليهـــا وليســــت ذرائـــع للتخلــــي عـــن املســــؤوليات عـــن تســــوية املنازعــــ

 الدوليـــة حتـــت رعايـــة األــــم املتحـــدة، وهـــو األــــر الـــذي تتوقـــع نيوزيلنـــدا
ـــات أخـــرى ــــن املنظمـــة أن تضـــطلع بـــه. نيوزيلنـــدا،  تأــــل ـانيـــاً، وحكـو

عنــدـا تظهــر  هل ـتعــدد اجلنســيات يف هــاييت، وتتوقــع أنـَّـبتأييــدها لتــدخّ 
حلمايــــــة  أو ـطالبـــــة جديــــــدة باملســــــاعدة الدوليـــــة الســــــتعادة الدميقراطيــــــة

ــة إنســانية يف بلــد آخــر صــغري لاــعب يف إطــارا ـــوبعي كاـر ـــ تبد، أالَّ ــــ دي ــ
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١١٧ . 
 ٩٤٠للقــرار  بلــده، بتصــويته ـؤيــداً  وذكــر ممثــل االحتــاد الروســي أنَّ 

ه يتمتــع بتأييــد الــرئيس أريســتيد. ويعلــق )، يأخــذ يف حســبانه أنَّــ١٩٩٤(
الروسي أمهية كربى على توافر الوضـوح التـام يف العمليـة الـيت أذن االحتاد 

بـــا اللـــس لقـــوة ـتعـــددة اجلنســـيات يف هـــاييت، فهـــذا الوضـــوح أساســـي 
لضمان ـقة التمـع الـدويل الكاـلـة بـإجراءات القـوة ـتعـددة اجلنسـيات، 

القـــرار  وتأييـــد التمـــع الـــدويل لتلـــك العمليـــة. ويف هـــذا الصـــدد، قـــال إنَّ 
يــــــق بــــــني القــــــوة املتعــــــددة ١٩٩٤( ٩٤٠ ) يــــــنص علــــــى قيــــــام تعــــــاون ـو

اجلنسيات والفريق املتقدم التابع لبعثة األـم املتحدة يف هاييت، ــن أجـل 
أن يرصــــد ـراقبـــــو األــــــم املتحـــــدة عمليـــــات القـــــوة ـتعـــــددة اجلنســـــيات، 

، ١٩٩٤متوز/يوليــه  ١٥والتحقــق، كمــا يــنص تقريــر األـــني العــام املــؤرخ 
ذي تضــطلع بــه تلــك القــوة بالواليــة الــيت ـنحهــا إياهــا ـــن األســلوب الــ”

يقــدم األـــني  بــأن الطلــب الــوارد يف القــرار كــذلك فــإنَّ “. جملــس األـــن
عـن أناـطة الفريـق املتقـدم لبعثـة األــم املتحـدة يف هـاييت هـو تقريـراً  العام

طلب على جانب كبري ـن األمهية. ويؤكـد وفـد بلـده فيمـا يتعلـق مبفهـوم 
جملــــس  ة علــــى ـــــرحلتني الــــذي يؤيــــده االحتــــاد الروســــي أنَّ تنفيــــذ العمليــــ

ســـــيكون عليـــــه أن يعـــــود ملســـــألة واليـــــة بعثـــــة األــــــم املتحـــــدة يف  األــــــن
سائل أخـرى ـتعلقـة هاييت البعثـة وأناـطتها يف املرحلـة بـَوزْع  وحجمها ـو
ـن العمليـة، الـيت ترتتـب عليهـا آــار ـاليـة، عنـدـا يتخـذ القـرارات  الثانية

االنتقــــــــال ـــــــــن املرحلــــــــة األوىل إىل املرحلــــــــة الثانيــــــــة ـــــــــن ذات الصــــــــلة ب
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١١٨ . 

________ 
 .٢٣و  ٢٢املرجع نفسه، الصفحتان  ١١٧
 .٢٥املرجع نفسه، الصفحة  ١١٨

ا وقال ممثل اجلمهورية التايكية، بعد أن وصف احلالة يف هاييت بأ�َّ 
تعاظمــاً  حقيقيــاً  ل تديــداً تاــكِّ  للســلم واألـــن واالســتقرار يف املنطقــة،  ـو
اجلهد الذي بذله التمع الدويل الستعادة الدميقراطية  ـن الواضح أنَّ  إنَّ 

يف هاييت بالوسـائل السـلمية والسياسـية، وبفـرض جـزاءات اقتصـادية، قـد 
اللــس،  ) قــرار فريــد يف نوعــه، ألنَّ ١٩٩٤( ٩٤٠بــاء بالفاــل. والقــرار 

للمـــــرة األوىل يف تارخيـــــه، يـــــأذن فيـــــه للـــــدول األعضـــــاء باســـــتعمال مجيـــــع 
ــــــــــــــة الســــــــــــــتعادة الدميقراطيــــــــــــــة يف دولــــــــــــــة عضــــــــــــــو يف  الوســــــــــــــائل الالـز

وخللــــــق الظــــــروف املؤاتيــــــة حليــــــاة أفضــــــل وأكثــــــر كراـــــــة  املتحــــــدة األـــــــم
ـــــت لاـــــعبها. ـــــد  وأـولي ـــــة املتوخـــــاة، وللتحدي عنايـــــة لوضـــــوح واليـــــة العملي
ين. وبينمــــا يعتقــــد وفــــد بلــــده ملرحلتيهــــا، وكــــذلك الواضــــح  إلطارهــــا الـــــز

بأســلوب  غــي ـعاجلتهــا يف القــرارللبعثــة كــان ينب اجلوانــب اهلاـــة مجيــع أن
ــرض، فإنَّــ واضــح ه يســره أن إجــراءات اللــس حتظــى بالتأييــد التــام ـــن ـو

ـــاـج  إن اللـــسأيضـــاً  . وقـــالدميقراطيـــاً  ممثلـــي هـــاييت املنتخبـــني ـــزم بربن الت
يقــــــني  لــــــدعم هــــــاييت، وجيــــــب قيــــــام تعــــــاون طويــــــل األجــــــل وتنســــــيق ـو
تواصــــــلني، يف ــــــدول هــــــذا الصــــــدد، بــــــني األـــــــم املتحــــــد ـو نظمــــــة ال ة ـو

214Fاألـريكية

١١٩. 
ــــــــرئيس، بصــــــــفته ممثــــــــل باكســــــــتان، فقــــــــال إنَّ  الوضــــــــع  وحتــــــــد  ال

 يف هـــــاييت ميثـــــل حالـــــة فريـــــدة ــــــن نوعهـــــا واســـــتثنائية وتديـــــداً  املتـــــدهور
ــــــــــب  اســــــــــتثنائياً  واألـــــــــــن يف املنطقــــــــــة ويتطلــــــــــب رداً  للســــــــــلم ـــــــــــن جان
 ١٩٩٤حزيران/يونيـــه  ٧الـــدويل. وأشـــار إىل الـــبالغ الصـــادر يف  التمـــع

عــــــــن وزراء ـنظمــــــــة الــــــــدول األـريكيــــــــة والــــــــذي حــــــــث مجيــــــــع الــــــــدول 
علـــى تأييـــد تـــدابري األــــم املتحـــدة لتعزيـــز بعثـــة األــــم املتحـــدة  األعضـــاء

هــــــــــــاييت، وذلــــــــــــك ـــــــــــــن أجــــــــــــل املســــــــــــاعدة، يف مجلــــــــــــة أـــــــــــــور، يف  يف
متوز/يوليـــه  ٢٩ الدميقراطيـــة، وأشـــار كـــذلك إىل الرســـالة املؤرخـــة اســـتعادة
العـــام الـــيت دعـــا فيهـــا  رئيس أريســـتيد إىل األــــنيهـــة ــــن الـــاملوجَّ  ١٩٩٤
لتنفيــــذ اتفـــــاق “ وحامســـــاً  ســــريعاً ” أن يتخــــذ التمــــع الـــــدويل إجــــراءً  إىل

األــــــــــني العـــــــــام  ألنَّ  غفرنـــــــــرز. ولكنـــــــــه أعـــــــــرب عـــــــــن األســـــــــف جزيـــــــــرة
باعتمـــاد اخليـــار األول  ، ــــن التوصـــيةألســـباب ـعروفـــة متاــــاً  يـــتمكن، مل

 إنَّ قــائًال  . واختــتم كلمتــه١٩٩٤ /يوليــهمتوز ١٥الــوارد يف تقريــره املــؤرخ 
ــــــيت تســــــتخدم أجهزتــــــا  حتــــــذيراً  ) ميثــــــل١٩٩٤( ٩٤٠القــــــرار  للــــــدول ال

يــــــــــة للقيــــــــــام حبمــــــــــالت ـنهجيــــــــــة النتهــــــــــاك حقــــــــــوق اإلنســــــــــان  احلكـو
، خاصــة حيثمــا تــؤدي تلــك صــارخاً انتهاكــاً  واحلريــات املدنيــة األساســية

واألـــــــــن الِســــــــلم  التــــــــوترات يف املنطقــــــــة وتــــــــدد إـــــــــارة االنتهاكـــــــات إىل
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١٢٠. 

________ 
 .٢٦و  ٢٥املرجع نفسه، الصفحتان  ١١٩
 . ٢٧املرجع نفسه، الصفحة  ١٢٠



 لد األولجالم –١٩٩٥ -١٩٩٣ملحق  –مرجع ممارسات مجلس األمن  ٥٢٤

  
 

 الرئيس : بيان ـن١٩٩٤آب/أغسطس  ٣٠املؤرخ  ررــــالمق

فيما بني ـأجريت  ، وعقب ـااورات١٩٩٤آب/أغسطس  ٣٠يف 
أعضاء اللس، أصدر الرئيس البيان التايل لوسـائط اإلعـالم بالنيابـة عـن 
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١٢١: 
غـــري الاـــرعي يف يأســـف أعضـــاء جملـــس األــــن لقيـــام نظـــام األــــر الواقـــع 

تعليمــات األـــني العــام. بنــاًء علــى  هــاييت بــرفض املبــادرة الــيت مت االضــطالع بــا
رة أخرى، جلأ هذا النظام إىل نبذ إـكانية تنفيذ اتفاق جزيرة غفرنرز وقـرارات  ـو

 ٩٤٠ ) و١٩٩٤( ٩١٧جملـــــــــس األــــــــــن ذات الصـــــــــلة، وال ســـــــــيما القـــــــــرارين 
 )، بالوسائل السلمية.١٩٩٤(

ذلك، فإن أعضاء جملـس األــن يؤكـدون ــن جديـد إدانـتهم وعالوة على 
رتكب ضد الاعب اهلاييت ـن القمع املنتظم، والعنف، وانتهاكـات القـانون ملا يـ 

ـــاري فنســت ـــرة أخــرى جــو  -اإلنســاين الــدويل. ويظهــر اغتيــال األب جــان 
العنــف الســائد يف هــاييت الــذي ـــا فتــا يتــدهور يف ظــل نظــام األـــر الواقــع غــري 

 رعي.الا

): القـــــرار ٣٤٣٠(اجللســـــة  ١٩٩٤أيلول/ســـــبتمرب  ٢٩املـــــؤرخ  المقـــــرر
١٩٩٤( ٩٤٤ ( 

ـوجَّهــة إىل رئــيس جملــس  ١٩٩٤أيلول/ســبتمرب  ٢٧برســالة ـؤرخــة 
217Fاألـــن

، أحالــت ممثلــة الواليــات املتحــدة التقريــر األول للقــوة املتعــددة ١٢٢
التقريــر . وتنــاول ١٩٩٤أيلول/ســبتمرب  ٢٦ اجلنســيات يف هــاييت، املــؤرخ

العمليــات الــيت اضــطلعت بــا القــوة املتعــددة اجلنســيات خــالل األســبوع 
القـــــــــــــوة، الــــــــــــيت دخلــــــــــــت هـــــــــــــاييت يف  األول يف هــــــــــــاييت. وأوضــــــــــــح أنَّ 

، دون إراقــــة دـــــاء، اختــــذت عــــدة خطــــوات ١٩٩٤أيلول/ســــبتمرب  ١٩
ســتقرة ـــن أجــل عــودة الــرئيس أريســـتيد  هاـــة صــوب تيئــة بيئــة آـنــة ـو

اســتولت القــوة علــى  أوًال، .كــاـالً تنفيــذاً   )١٩٩٤( ٩٤٠وتنفيــذ القــرار 
 ة األســلحة الثقيلــة التابعــة للقــوات املســلحة اهلايتيــة وعلــى أســلحتها.ســريَّ 
للحـد ــن األسـلحة. ـالثـاً، تعمـل وحـدات ــن  بدأت القوة برناجماً  ـانياً،

الاـــرطة العســـكرية التابعـــة للقـــوة املتعـــددة اجلنســـيات ــــع قيـــادة الاـــرطة 
وتقــوم بــدوريات ـتنقلــة وبرصــد أناــطة الاــرطة اهلايتيــة. وبــدأت اهلايتيــة، 

ـــــن الــــرباـج الراـيــــة إىل حتســــني عــــدداً  أيضــــاً  القــــوة املتعــــددة اجلنســــيات
حمتملة لالضـطرابات وإىل بنـاء عالقـة قواـهـا  ل أسباباً األحوال اليت تاكِّ 

الثقـــة والصـــداقة ــــع الاـــعب اهلـــاييت، مبـــا يف ذلـــك بتســـهيل االضـــطالع 
د اإلنسانية الضخمة وتنسيق عدة عمليات ـدنية لتحسـني نوعيـة باجلهو 

 حياة شعب هاييت.
، أدرا ١٩٩٤أيلول/سـبتمرب  ٢٩، املعقـودة يف ٣٤٢٩ويف اجللسة 

اللــس الرســالة يف جــدول أعمالــه. وعقــب إقــرار جــدول األعمــال، دعــا 
________ 
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، وممثلـي فنــزويال وكنـدا يف جلســته ٣٤٢٩اللـس ممثـل هــاييت يف جلسـته 
 .٣٤٣٠و  ٣٤٢٩ونظر اللس يف البند يف جلستيه  .٣٤٣٠

ــ١٩٩٤أيلول/ســبتمرب  ٢٩، املعقــودة يف ٣٤٢٩ويف اجللســة  ه ، وجَّ
ـــــائق التاليـــــة: رســـــالتان  الـــــرئيس (إســـــبانيا) انتبـــــاه أعضـــــاء اللـــــس إىل الـو

ـوجهتــان إىل  ١٩٩٤أيلــول/ ســبتمرب  ١٤و  ١٣ـؤرختــان علــى التــوايل 
218Fيـة العربيـة الليبيـةاألـني العـام ــن ممثـل اجلماهري 

تديـد  ، ذـكـر فيهـا أنَّ ١٢٣
ـــا تقـــوم بـــه ــــن اســـتعدادات لغـــزو  الواليـــات املتحـــدة باســـتخدام القـــوة ـو
هــــاييت، ـســــتخدـة يف ذلــــك جملـــــس األـــــن وقراراتــــه كغطــــاء لسياســـــتها 

واألـــن الــدوليني، الِســلم  عــد ســابقة خطــرية تــددالعدوانيــة جتــاه هــاييت، يـ 
يف الاـــــؤون  ســـــافراً  مليثـــــاق األــــــم املتحـــــدة، وتـــــدخالً  صـــــارخاً  وانتهاكـــــاً 

الداخلية للدول وتديداً ألـنها واستقالهلا، وأن ـا جيـري يف هـاييت شـأن 
ة هاييت وال للسلم ولـيس  تديداً وال خرقاً ياكِّل  داخلي لاعب وحكـو

عمـــًال ــــن أعمـــال العـــدوان الـــيت تـــربر اســـتخدام القـــوة؛ ورســـالة ـؤرخـــة 
219Fـوجَّهة إىل األــني العـام ــن ممثـل أملانيـا ١٩٩٤ أيلول/سبتمرب ٢٠

١٢٤ ،
 ١٩حييـــــل بـــــا نـــــص إعـــــالن أصـــــدره االحتـــــاد األوروأ باـــــأن هـــــاييت يف 

 ١٩٩٤أيلول/ســـــــــبتمرب  ٢٥؛ ورســــــــالة ـؤرخــــــــة ١٩٩٤أيلول/ســــــــبتمرب 
220Fـوجَّهة إىل رئيس اللس ـن ممثل هاييت

، حييل با نـص بيـان أصـدره ١٢٥
، دعا فيه اللس إىل اختاذ ١٩٩٤ أيلول/سبتمرب ٢٥الرئيس أريستيد يف 

ة لتيسري إعادة تاغيل نظاـي االتصـال واإلعـالم يف هـاييت  التدابري الالـز
إىل ختفيــف اجلــزاءات أيضـاً  ). ودعــا١٩٩٤( ٨٤١ألحكــام القـرار وفقـاً 
، ـــــع اإلبقــــاء علــــى التــــدابري الــــيت تســــتهدف حتديــــداً أولئــــك الــــذين فــــوراً 

ــــادة املســــاعدة الــــيت يقــــدـها التمــــع يعرقلــــون إعــــادة الدميقراطيــــة وإىل  زي
 الدويل إىل هاييت وكفالة سرعة توزيع هذه املعونة.

قوات االئتالف يكون الوقت بَوزْع  هوذكر ممثل الواليات املتحدة أنَّ 
قـــد حـــان لإلعـــداد الســـتئناف األناـــطة االقتصـــادية الطبيعيـــة يف هـــاييت. 

رئيس أريســــتيد، وقـــد عرضــــت الواليــــات املتحــــدة وهـــاييت، بتأييــــد ـــــن الــــ
ـاـــروع قـــرار علـــى اللـــس لرفـــع جـــزاءات األــــم املتحـــدة بالكاــــل عنـــد 
عودة الرئيس أريستيد. وستعمل الواليـات املتحـدة بصـورة سـريعة، متاشـياً 

الـوارد يف “ كافـة الوسـائل الضـرورية”) وحكم ١٩٩٤( ٩١٧ـع القرار 
)، للســـــماح للســـــلع الضـــــرورية جلهـــــود االئـــــتالف ١٩٩٤( ٩٤٠القـــــرار 

بالدخول إىل هاييت. وباإلضافة إىل ذلك، سرتفع الواليات املتحدة مجيع 
قادة  هة ضداجلزاءات االنفرادية املفروضة على هاييت باستثناء تلك املوجَّ 

ؤيـــديهم املعـــروفني. ويف هـــذا الصـــدد حـــث املـــتكلم الـــدول  االنقـــالب ـو
خطـوات األخرى اليت رمبا تكون قد فرضت جزاءات انفرادية علـى اختـاذ 

مثة أولوية قصوى لالئتالف هي متكني بعثة األـم  مماـلة وذكر كذلك أنَّ 
املتحدة ـن دخول هاييت بسرعة ويف ظروف تسمح هلا بتويل ـسؤولياتا 

________ 
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 فعـالً  ــن بعثـة األــم املتحـدة ـوجـودونـراقبـاً  الكاـلة. وهناك اـنا عار
الف إىل يف هــاييت للتخطــيط ـــن أجــل تنســيق انتقــال الســلطة ـــن االئــت

ثلمــا يــؤدي االئــتالف ـهمتــه يف هــاييت، كــذلك  بعثــة األـــم املتحــدة. ـو
ل املسـؤولية تحدة أن تكون على اسـتعداد لتحمُّـجيب على بعثة األـم امل

عنــــدـا تتــــأـن البيئــــة اآلـنــــة. وســــيكون تأييــــد اللــــس والــــدول األعضــــاء 
حنــو  لكفالــة أن يتحقــق االنتقــال دون خلــل وعلــىضــرورياً  واألـــني العــام

الِســلم  ال. واملهمــة يف هــاييت تــذّكر ـــرة أخــرى بأمهيــة عمليــات حفــظفعَّــ
التابعـــــة لألــــــم املتحـــــدة، وقـــــد اقرتحـــــت الواليـــــات املتحـــــدة إصـــــالحات 
لتحسني الطريقة اليت جيري با متويل تلك العمليات وجتهيزها وتنظيمها. 

ل األـــم املتحــدة عنــدـا يطلــب ـنهــا أن تعمــ وأوضــح يف هــذا الصــدد أنَّ 
ــة لقياـهــا مبهمــات ناجحــة بطريقـــة فيجــب، أن تــوفِّ  ر هلــا الوســائل الالـز

ـناســبة ـــن حيــث التوقيــت. واالئــتالف املتعــدد اجلنســيات ســيقيم بيئـــة 
ـــــة يف هـــــاييت، وبعثـــــة األــــــم املتحـــــدة ستســـــاعد يف احلفـــــاظ عليهـــــا.  آـن

ر هلـــــاييت جيـــــب علـــــى التمـــــع الـــــدويل، مبعنـــــاه األوســـــع، أن يـــــوفِّ  أنـــــه إالَّ 
اعدة االقتصـــادية واإلنســـانية والتقنيـــة الــيت تعمـــل علـــى حفـــز التنميـــة املســ

ـــــــتالف ال تتمثـــــــل يف إعـــــــادة إناـــــــاء  همـــــــة االئ ـــــــة. ـو ـــــــز الدميقراطي وتعزي
تيئة الظروف اليت تسمح  املؤسسات أو استحدا  أخرى جديدة، وإمنا

ــــة األـــــم املتحــــدة  ــــتالف وبعث ــــة الاــــرعية. واالئ بعــــودة املؤسســــات اهلايتي
عـن بـديًال   تكـون،تكـون، وينبغـي أالَّ  القتصادية ال ميكـن أنواملساعدة ا

ــــة هــــاييت وشــــعبها ـــــن أجــــل إعــــادة  اجلهــــود الراســــخة الــــيت تبــــذهلا حكـو
221Fبلدمها بناء

١٢٦. 
األوان قــــد آن كــــي تســــتعيد هــــاييت ـكا�ـــــا  وذكــــر ممثــــل فرنســــا أنَّ 

ه ينبغـي اآلن إرسـال إشـارة الصحيح يف التمع الـدويل. وفرنسـا تعتقـد أنـَّ
ـــــن خــــالل قــــرار يقضــــي برفــــع اجلــــزاءات عمــــًال جــــداً  سياســــية واضــــحة

بقـــرارات جملـــس األــــن، قـــرار يـــدخل حيـــز النفـــاذ يف اليـــوم الـــذي يعقـــب 
عـــودة الـــرئيس أريســـتيد إىل هـــاييت. وفرنســـا، ــــن جهتهـــا، علـــى اســـتعداد 
لرفع اجلـزاءات الـيت فرضـتها ــن طـرف واحـد حاملـا متّكـن الظـروف الفنيـة 

222Fـن ذلك

١٢٧. 
 أي إجراء يتخـذ ينبغـي أن يتفـق اتفاقـاً  أنَّ جمدداً  ثل الربازيلوأكد مم

نظمــة الــدول األـريكيــة، وخباصــة ـــع  تاـــاً  ـــع ـيثــاقي األـــم املتحــدة ـو
القيام  وفد بلده الحظ أنَّ  املبدأ األساسي، ـبدأ عدم التدخل. وقال إنَّ 

ـــع ذلـــك، تاـــعر  بعمليـــة عســـكرية عنيفـــة يف هـــاييت قـــد جـــرى جتنبـــه، ـو
ــــة بلــــده بــــالقلق باــــأن كــــون قــــوات عســــكرية أجنبيــــة ـوزوعــــة يف  حكـو

أراضي بلد ـن أـريكا الالتينية، فهذه سـابقة ـثـرية لالنزعـاا. وسيواصـل 
لسيادتا واـتثاال ملبدأي  بلده تأييد إعادة البناء الدميقراطي هلاييت احرتاـاً 
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١٢٨. 

________ 
١٢٦ S/PV.3429 ٥إىل  ٢، الصفحات. 
 .٦و  ٥املرجع نفسه، الصفحتان  ١٢٧
 .٧املرجع نفسه، الصفحة  ١٢٨

ــ١٩٩٤ل/ســبتمرب أيلو  ٢٩، املعقــودة يف ٣٤٣٠ويف اجللســة  ه ، وجَّ
الــــرئيس انتبــــاه أعضــــاء اللــــس إىل ـاــــروع قــــرار ـقــــدَّم ـــــن األرجنتــــني 

224Fوإسبانيا وفرنسا وفنزويال وكندا وهاييت والواليات املتحدة

١٢٩. 
وصـــول الوحـــدات األوىل ــــن القـــوة املتعـــددة  وذكـــر ممثـــل هـــاييت أنَّ 
لـــيت ، وهـــي القـــوة ا١٩٩٤أيلـــول/ ســـبتمرب  ١٩اجلنســـيات إىل هـــاييت يف 
)، قــد أتــاح الــال الســتئناف ١٩٩٤( ٩٤٠أذن بــا قــرار جملــس األـــن 

عمليـة اســتعادة الدميقراطيـة، مبوجــب اتفـاق جزيــرة غفرنـرز. وللمــرة األوىل 
لينظــر يف  ١٩٩٤أيلول/ســبتمرب  ٢٨االنقــالب، اجتمــع الربملــان يف  ـنــذ

ـاروع قانون باأن العفو العـام. وبـدأ نـزع سـالح اجلـيش والقـوات شـبه 
لعســــكرية. ومتــــت ـصــــادرة األســــلحة ذات العيــــارات الناريــــة الاــــديدة، ا

وحتّسن على حنو كبري سلوك الارطة. وهذا التطور اإلجياأ دفع مبجلس 
ــــه  ــــيت فرضــــت عمــــًال بقرارات  ٨٤١األـــــن إىل النظــــر يف رفــــع اجلــــزاءات ال

ـــــــــده ١٩٩٤( ٩١٧ ) و١٩٩٣( ٨٧٣ ) و١٩٩٣( )، وهـــــــــو قـــــــــرار تؤي
ـة بلـده. غـري أنَّ  ا التـدبري ينبغـي أن يصـبح سـاري املفعـول بعــد هـذ حكـو

تواجــــد القــــوة  ه بـــالرغم ـــــنعـــودة الــــرئيس أريســــتيد إىل هـــاييت. وقــــال إنَّــــ
أعمال العنـف ــا زالـت ترتكـب ضـد السـكان.  املتعددة اجلنسيات، فإنَّ 

ــــيــــدلِّ  وهــــذا ــــى احلاجــــة ألن تعجِّ ــــزع ل عل ل القــــوة املتعــــددة اجلنســــيات بن
ـســتقرة وآـنــة تتــيح الــال لتحقيــق املصــاحلة الســالح وذلــك لتهيئــة بيئــة 
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١٣٠. 
وفــد بلــده يتمســك بقــوة  وذكــر ممثــل الربازيــل، تعلــيًال للتصــويت، أنَّ 

بدف إ�اء نظام اجلزاءات املفـروض علـى سـلطات األــر الواقـع، مبجـرد 
عـــودة الـــرئيس أريســـتيد إىل ـنصـــبه. ووضـــع حـــد فـــوري ملعانـــاة الاـــعب 

 شـواغلنا. إالَّ  أن يكون أولوية واضحة، وجيب أن يظل لب اهلاييت ينبغي
أن وفـد بلــده ال يسـتطيع أن يؤيــد ـاـروع القــرار املعـروض علــى اللــس، 

ــــى وجــــه  ألن ــــق، عل ــــل فيمــــا يتعل ــــه يتعــــارض ـــــع ـوقــــف الربازي تأييــــده ل
ـة يف هـاييت  اخلصوص، باالحرتام التـام ملبـدأ عـدم التـدخل. وخطـورة األـز

الــدويل اهتماـــه املتواصــل، ولكنهــا ال تــربر أي جلــوء تتطلــب ـــن التمــع 
وفد بلده لديه حتفظـات علـى بعـض  إىل القوة. وعلى هذا األساس، فإنَّ 

226Fالعناصر الواردة يف ـاروع القرار اليت تتجاوز ـسألة إ�اء اجلزاءات

١٣١. 
 وأكدت ممثلة الواليات املتحدة ـن جديد أن اجلزاءات لن تـرفع إالَّ 

ــــت إنَّ بعــــد عــــودة   الــــرئيس أريســــتيد إىل هــــاييت واســــتئنافه واجباتــــه. وقال
ن ــة بلــدها تـــؤ التصــويت يف ذلــك اليــوم ياــجع علــى الرحيــل  بــأن حكـو

ــن مث عــودة  املبكــر لقــادة االنقــالب والعــودة املبكــرة للــرئيس أريســتيد، ـو
الدميقراطيــة ـبكــراً إىل هــاييت. ويعــزز ـاــروع القــرار الدميقراطيــة يف هــاييت 
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١٣٢ . 

________ 
١٢٩ S/1994/1109. 
١٣٠ S/PV.3430 ٣و  ٢، الصفحتان. 
 .٤نفسه، الصفحة  املرجع ١٣١
 .٥و  ٤املرجع نفسه، الصفحتان  ١٣٢
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وفــــد بلــــده يؤيــــد االجتــــاه اإلنســــاين  وقــــال ممثــــل االحتــــاد الروســــي إنَّ 
ـا زالت تسـاوره شـكوك إزاء التعجـل يف اعتمـاده.  ملاروع القرار، ولكن

ــع ذلـــك، فقـــد قــرر أالَّ    يعـــرتض علـــى اعتمــاده أو يصـــوت ضـــده، ألنَّ ـو
ســــاين بــــالغ الصــــعوبة وختفيــــف املعانــــاة املســــألة تتعلــــق بتحســــني وضــــع إن

ـاــروع القــرار يــرتبط  الاــديدة الــيت يتعــرض هلــا شــعب هــاييت. ورغــم أنَّ 
ه ال يوجــد ـؤشـر واضـح فيمــا يتعلـق باإلطــار بعـودة الـرئيس أريســتيد، فإنـَّ
ين لعودته. وأضاف راسـخاً بضـرورة  بلـده ـقتنـع اقتناعـاً  وفـد إنَّ قائًال  الـز

د دون استثناء لرفع نظام اجلزاءات، ـن حيث التمسك بنهج واحد ـوحَّ 
التقيد بالاروط واملتطلبات العاـة ـن ِقبل اجلميع. فهذا الـنهج سـيجعل 
ـن املمكن توضيح السؤال الذي ـن الطبيعي أن يثـار وهـو ملـاذا تنـاقش 
بعـــض القـــرارات اخلاصـــة برفـــع اجلـــزاءات يف سلســـلة ــــن االجتماعـــات، 

ني اـنــني فقــط، وتعتمــد ـقــدـاً بينمــا تعتمــد قــرارات أخــرى يف يــ حــىت  ـو
املطالـب الـيت قـدـها اللـس قـد قـبلـت. وكـل بـأنَّ  عندـا ال يوجد تأكيـد

يف إطــــار األــــم املتحـــدة واســــتحدا   هـــذا يؤكـــد ضــــرورة العمـــل ـبـــدئياً 
ـرنـــــة للتخفيـــــف التـــــدرجيي، وعندئـــــذ يكـــــون رفـــــع اجلـــــزاءات علـــــى  آليـــــة
ع هــــذا الــــنهج عنــــد بلــــده تاــــجي حقــــائق سياســــية. ويعتــــزم وفــــد أســــاس
ـــــــــس نظـــــــــر ـــــــــع نظـــــــــام  الل ـــــــــيت تتصـــــــــل برف يف املســـــــــتقبل يف املســـــــــائل ال

املعــــــايري املزدوجــــــة غــــــري ـقبولــــــة يف أعمــــــال بــــــأنَّ  ـنــــــه إميانــــــاً  اجلــــــزاءات،
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١٣٣. 
صوتاً  ١٣مد بأغلبية رح ـاروع القرار للتصويت واعتـ وبعد ذلك طـ 

ازيـــل) عــــن ـقابـــل ال شـــيء، ــــع اـتنـــاع عضــــوين (االحتـــاد الروســـي والرب 
 )، ويف ـا يلي نصه:١٩٩٤( ٩٤٤التصويت، بوصفه القرار 

 ،جملس األـن إنَّ 
حزيران/يونيـــــه  ١٦) املـــــؤرخ ١٩٩٣( ٨٤١إىل أحكـــــام قراراتـــــه  إذ ياـــــري

 ٨٦٢، و ١٩٩٣آب/ أغســــــــــــطس  ٢٧) املــــــــــــؤرخ ١٩٩٣( ٨٦١، و ١٩٩٣
 ٢٣ ) املـــــؤرخ١٩٩٣( ٨٦٧، و ١٩٩٣آب/أغســـــطس  ٣١) املـــــؤرخ ١٩٩٣(

تاـــــرين األول/أكتـــــوبر  ١٣) املـــــؤرخ ١٩٩٣( ٨٧٣ ، و١٩٩٣أيلول/ســـــبتمرب 
، ١٩٩٣تاــــــــــــــرين األول/أكتــــــــــــــوبر  ١٦) املــــــــــــــؤرخ ١٩٩٣( ٨٧٥ ، و١٩٩٣

) املـــؤرخ ١٩٩٤( ٩١٧، و ١٩٩٤آذار/ــــارس  ٢٣) املـــؤرخ ١٩٩٤( ٩٠٥ و
ــــــه  ٣٠) املــــــؤرخ ١٩٩٤( ٩٣٣ ، و١٩٩٤أيار/ـــــــايو  ٦ ، ١٩٩٤حزيران/يوني
 ،١٩٩٤متوز/يوليه  ٣١ ) املؤرخ١٩٩٤( ٩٤٠ و

تأكيـــد األهـــداف املتمثلـــة يف الرحيـــل العاجـــل لســـلطات األــــر  وإذ يعيـــد
برتـران أريسـتيد، وإعـادة  - الواقع، والعودة الفورية للرئيس املنتخب شـرعيا جـان

ة هاييت،  السلطات الارعية حلكـو
يثاق نيويورك ذي الصلة. وإذ ياري  إىل أحكام اتفاق جزيرة غفرنرز ـو
األوىل ــــــن القـــــوة ـتعـــــددة اجلنســـــيات قـــــد بكـــــون الوحـــــدات  وإذ يرحـــــب

 ،١٩٩٤أيلول/سبتمرب  ١٩يف  عت يف هاييت سلمياً زِّ وـ 

________ 
 .٥املرجع نفسه، الصفحة  ١٣٣

بعثة األـم زْع وَ و  إىل إجناز ـهمة القوة ـتعددة اجلنسيات، وإىل وإذ يتطلع
 ٩٤٠املتحـــدة يف هـــاييت، يف الوقـــت املناســـب، علـــى النحـــو املتـــوخى يف القـــرار 

)١٩٩٤،( 
أريســـــــــتيد املـــــــــؤرخ  دبرترانـــــــــ -الـــــــــرئيس جـــــــــان ببيـــــــــان  علمـــــــــاً  حيـــــــــيطإذ و 
 ،١٩٩٤أيلول/سبتمرب  ٢٥

أيلـــول/  ٢٦تقريـــر القـــوة ـتعـــددة اجلنســـيات يف هـــاييت املـــؤرخ  وقـــد تلقـــى
 ،١٩٩٤ سبتمرب

ــــــــن قـــــــراره  ١٧إىل أن جملـــــــس األــــــــن قـــــــد أكـــــــد، يف الفقـــــــرة  وإذ ياـــــــري
بقراراتـــه )، اســـتعداده إلعـــادة النظـــر يف التـــدابري املفروضـــة عمـــًال ١٩٩٤( ٩٤٠
) بغيـــــة رفعهـــــا بالكاــــــل ١٩٩٤( ٩١٧) و ١٩٩٣( ٨٧٣) و ١٩٩٣( ٨٤١

 أريستيد إىل هاييت، دبرتران -فور عودة الرئيس جان 
تــــــــــــزال  ) ال١٩٩٤( ٩١٧ــــــــــــن القــــــــــــرار  ١١أن الفقــــــــــــرة  وإذ يالحـــــــــــظ

 املفعول، سارية

ـــــة لكفالـــــة اإلجنـــــاز  يطلـــــب - ١ إىل األــــــني العـــــام اختـــــاذ التـــــدابري الالـز
املراقبني وغـريهم ــن عناصـر الفريـق املتقـدم لبعثـة األــم املتحـدة يف لَوزْع  الفوري

 )؛١٩٩٤( ٩٤٠هاييت، املكون ـن ستني فرداً، واملناأ مبوجب القرار 
الـــدول األعضـــاء علـــى الـــرد بســـرعة وإجيابيـــة علـــى ــــا طلبـــه  حيـــث -٢

 األـني العام ـن ـسامهات يف بعثة األـم املتحدة يف هاييت؛
األــــني العـــام علـــى أن يقــــوم، بالتاـــاور ــــع األــــني العــــام  ياـــجع - ٣

ملنظمة الدول األـريكية، مبواصلة جهوده لتيسري عـودة البعثـة املدنيـة الدوليـة إىل 
 هاييت فوراً؛
مبوجــب الفصــل الســابع ـــن ـيثــاق األـــم املتحــدة،  ، ـتصــرفاً يقــرر - ٤

) ١٩٩٣( ٨٤١ات إ�ـــــاء التـــــدابري املتعلقـــــة بـــــاييت املنصـــــوص عليهـــــا يف القـــــرار 
بالتوقيــــت  ٠١/٠٠)، وذلــــك يف الســــاعة ١٩٩٤( ٩١٧) و ١٩٩٣( ٨٧٣ و

أريســـتيد إىل  دبرترانـــ -القياســـي الاـــرقي، يف اليـــوم التـــايل لعـــودة الـــرئيس جـــان 
 هاييت؛
حــــــــل جلنــــــــة جملــــــــس األـــــــــن املناــــــــأة عمــــــــًال بقــــــــرار  أيضــــــــاً  يقــــــــرر - ٥
بالتوقيـــت  ٠١/٠٠الســـاعة اعتبـــاراً ــــن  ) باـــأن هـــاييت، وذلـــك١٩٩٣( ٨٤١

أريســــتيد إىل  دبرترانــــ -القياســــي الاــــرقي يف اليــــوم التــــايل لعــــودة الــــرئيس جــــان 
 هاييت؛
إىل األـني العام أن يتاـاور ــع األــني العـام ملنظمـة الـدول  يطلب - ٦

األـريكية فيما يتعلـق بـالنظر يف التـدابري املناسـبة الـيت ميكـن أن تتخـذها املنظمـة 
عـــن نتـــائج تلـــك تقريـــراً  ر، وأن يقـــدم إىل اللـــســــع هـــذا القـــرامتاـــياً  املـــذكورة

 املااورات؛
 أن يبقي هذه املسألة قيد نظره الناط. يقرر - ٧

 وفـد بلـده كـان يقـول دائمـاً إنَّ بأنَّ  وبعد التصويت ذّكر ممثل فرنسا
اجلــزاءات املفروضــة علــى هــاييت، الــيت اعـتمــدت علــى عــدة ـراحــل حــىت 
ـستوى احلظر العام، ـع استثناء املنتجـات املقدــة لألغـراض اإلنسـانية، 

النحو املنصـوص عليـه  سـرتفع بالتحديد بعد عودة الرئيس الارعي، على



 ٥٢٧ النظر في المسائل المندرجة ضمن نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين – الفصل الثامن

 

الوقــت قــد  يف اتفــاق جزيــرة غفرنــرز ويف مجيــع قــرارات اللــس. وقــال إنَّ 
عـــودة الســـلطات الاـــرعية ســـتعين بـــدء تطبيـــع بـــأنَّ  ان إلعطـــاء إشـــارةحـــ

مث التطبيــع االقتصــادي. ورفــع  أوًال، األـــور يف هــاييت: التطبيــع السياســي
229Fنظام اجلزاءات سيمّكن ـن تعزيز الدميقراطية بضمان تنمية البلد

١٣٤. 
رفع اجلزاءات، الذي جـاء يف وقتـه بعـد حتقيـق  وقال ممثل الصني إنَّ 

ألحكــام قــرارات جملــس األـــن ذات الصــلة، هــو وفقــاً  ا املناــودةأهــدافه
ســيما شــعب هــاييت. ويعتقــد الوفــد الصــيين  يف صــا  مجيــع األطــراف، ال

ــــنهج  أنَّ  ــــة، أن يتخــــذ ال ــــاول حــــاالت أخــــرى مماـل اللــــس ينبغــــي، يف تن
ع  العملي لتسهيل احلل املناسب، كما فعل برفع اجلزاءات ضد هاييت. ـو

) تتصـل ١٩٩٤( ٩٤٤فظات باأن عناصر يف القـرار ذلك فإن لديه حت
هـاييت، فهـذا أــر غـري ـقبـول بالنسـبة  بإرسال قوة ـتعددة اجلنسـيات إىل

بـــادئ امليثـــاق وتعـــارض  ـــت الصـــني دائمـــاً بـــأغراض ـو للصـــني. وقـــد التـز
التــــــدخل يف الاــــــؤون الداخليــــــة للبلــــــدان األخــــــرى واللجــــــوء إىل القــــــوة 

230Fقات الدوليةالتهديد باستخداـها يف العال أو

١٣٥. 

): ٣٤٣٧ (اجللســـــة ١٩٩٤تاـــــرين األول/أكتـــــوبر  ١٥املـــــؤرخ  المقـــــرر
 )١٩٩٤( ٩٤٨القرار 

 )،١٩٩٤( ٩١٧بــــالقرار  وعمــــال ً  ،١٩٩٤أيلول/ســــبتمرب  ٢٨يف 
231Fعــن ـســألة هــاييتتقريــراً  اللــس األـــني العــام إىلقــدَّم 

. وأفــاد األـــني ١٣٦
ـــر توصـــلت الواليـــات  ١٩٩٤أيلول/ســـبتمرب  ١٨يف بأنَّـــه  العـــام يف التقري

املتحدة األـريكية وسلطات األـر الواقع يف هـاييت إىل اتفـاق يـنص علـى 
يــ” ــن جانــب القـوات العســكرية وقـوات الاــرطة اهلايتيــة “ قالتعـاون الـو

تقاعــد ـبكــر ”إىل أيضــاً  وياــريـــع البعثــة العســكرية للواليــات املتحــدة. 
اــرِّف “ القــوات املســلحة اهلايتيــة العســكريني يفبعــض الضــباط ”لـــ  “ـو

تاـرين  ١٥بالعفو العـام،أو يف  وذلك عندـا ـيصدر الربملان اهلاييت قانوناً 
ـــوبر  ، أيهمـــا أقـــرب. ويـــنص االتفـــاق كـــذلك علـــى أن ١٩٩٤األول/أكت

لقــرارات وفقــاً  رفــع احلظــر االقتصــادي واجلــزاءات االقتصــاديةفــوراً  جيــري
القـوة املتعـددة بـأنَّ  أفاد األـني العام كـذلكاألـم املتحدة ذات الصلة. و 

. ويف ١٥ ٦٩٧عــدد أفرادهــا بلــغ  ر أنَّ عهــا ويقــدَّ زْ اجلنســيات واصــلت وَ 
ــــــــق ـتقــــــــدم يتكــــــــون ـــــــــن زْع وَ  ، جــــــــرى١٩٩٤أيلول/ســــــــبتمرب  ٢٣ فري
 بـــرانس وأنَّ  -أو  -لألــــم املتحـــدة يف بـــورت  تابعـــاً  عســـكرياً  ـراقبــاً  ١٢

 العسكريني جتري بال حـواد . وسـيجريعمليات ـراقبـي األـم املتحدة 
) يف ١٩٩٤( ٩٤٠بـاقي أعضـاء الفريـق املتقــدم الـذي أذن بـه القــرارزْع وَ 

ـــزم األــــني العـــام، هـــاييت قريبـــاً  ـــة املدنيـــة الدوليـــة، يعت . وفيمـــا يتعلـــق بالبعث
بالتاــاور ـــع األـــني العــام ملنظمــة الــدول األـريكيــة، نقــل فريــق املــراقبني 

نغو وذلك مبجرد كفالة األـن هلذا  اً األساسي املوجود حالي يف سانتو دـو
، طلــــب اللــــس الــــدائم ملنظمــــة ١٩٩٤أيلول/ســــبتمرب  ٢٢الفريــــق. ويف 

________ 
 .٦املرجع نفسه، الصفحة  ١٣٤
 .٦املرجع نفسه، الصفحة  ١٣٥
١٣٦ S/1994/1143. 

الــدول األـريكيــة إىل األـــني العــام لتلــك املنظمــة أن يقــوم، بالتنســيق ـــع 
األـني العام لألـم املتحدة، باختاذ التـدابري الضـرورية لعـودة البعثـة املدنيـة 

لتعزيـز واليـة البعثـة أـنـاء  وأن يـقدم ـن التوصيات ـا يراه ـالئماً الدولية، 
يتماشـى ــع  فرتة التعمري، أو تعديلها، حيـث ينطبـق التعـديل، وذلـك مبـا

القـــرارات الـــيت صـــدرت عـــن اجتمـــاع وزراء اخلارجيـــة املخصـــص ملوضـــوع 
 هاييت.

تاـــــــــــرين األول/أكتـــــــــــوبر  ١٥، املعقـــــــــــودة يف ٣٤٣٧ويف اجللســـــــــــة 
اللس نظره يف البنـد. وعقـب إقـرار جـدول األعمـال،  ، استأنف١٩٩٤

طلبهمــــا، إىل املاــــاركة يف بنــــاًء علــــى  دعــــا اللــــس ممثلــــي كنــــدا وهــــاييت،
ـــ ه الـــرئيس انتبـــاه املناقاــة بـــدون أن يكـــون هلمـــا احلـــق يف التصـــويت. ووجَّ

 ١٩٩٤تاـــــرين األول/أكتـــــوبر  ١٥أعضـــــاء اللـــــس إىل رســـــالة ـؤرخـــــة 
232Fإىل رئــيس اللــس ـوجَّهــة ـــن األـــني العـــام

، حييـــل بــا رســالة حتمـــل ١٣٧
ــــات املتحــــدة،  ــــاريخ ـوجَّهــــة إىل األـــــني العــــام ـــــن ممثلــــة الوالي نفــــس الت
ـ ه أكدت فيها أن الرئيس أريستيد قد عاد إىل هاييت يف نفس اليـوم. ووجَّ

ـــــــاههم ـــــــر األــــــــني العـــــــام املـــــــؤرخ أيضـــــــاً  انتب أيلول/ســـــــبتمرب  ٢٨إىل تقري
١٩٩٤233F

 ١٩٩٤تاــــــــرين األول/أكتــــــــوبر  ١٠، وإىل رســــــــالة ـؤرخــــــــة ١٣٨
234Fـوجَّهة إىل رئيس اللس ـن ممثلة الواليات املتحـدة

حتيـل بـا التقريـر  ١٣٩
الثــاين للقــوة املتعــددة اجلنســيات يف هــاييت، وإىل ـاــروع قــرار ـقــدَّم ـــن 
األرجنتني وإسـبانيا وباكسـتان وجيبـويت وفرنسـا وفنـزويال وكنـدا والواليـات 

235Fاملتحدة

١٤٠ . 
الســلمي لالئــتالف املتعــدد اجلنســيات الــَوزْع  إنَّ وقالــت ممثلــة كنــدا 

يف تيئـــة الظـــروف الـــيت  حامســـاً  مبوجـــب ســـلطة األــــم املتحـــدة أدى دوراً 
مسحت بعودة الرئيس أريستيد. وتؤيـد كنـدا االنتقـال السـريع ــن العمليـة 
املتعددة اجلنسيات إىل بعثة األـم املتحـدة يف هـاييت مبجـرد إحـالل ـنـاخ 

ســتقر يف هــ بعـودة البعثــة املدنيــة املاــرتكة بــني أيضــاً  اييت. وترحــبآــن ـو
نظمة الدول األـريكية 236Fاألـم املتحدة ـو

١٤١ . 
عودة الرئيس أريستيد إىل بلده تدل ــرة أخـرى  وقال ممثل هاييت إنَّ 

فر لــــدى التمــــع الــــدويل اه عنــــدـا يـتوصــــل إىل توافــــق آراء، تتــــو علــــى أنَّــــ
 دميقراطيـــة والتنميـــة ـرتبطتـــان، ـؤكـــداً ال الوســـيلة لتنفيـــذ قراراتـــه. وذكـــر أنَّ 

ـــــــــن الظـــــــــروف  هأنَّـــــــــ ال ميكـــــــــن أن يتحقـــــــــق ســـــــــالم حقيقـــــــــي إذا مل حتسَّ
ناشــداً  املعياــية التمــع الــدويل أن يســاعد علــى إعــادة بنــاء  للاــعب، ـو
237Fهاييت

١٤٢. 
عند اعتماد جملس بأنَّه  للتصويت فذكَّر وحتد  ممثل الربازيل تعليالً 

ـســألة اســتخدام القــوة  وفــد بلــده إنَّ  ) قــال١٩٩٤( ٩٤٠األـــن القــرار 
________ 

١٣٧ S/1994/1169. 
١٣٨ S/1994/1143. 
١٣٩ S/1994/1148. 
١٤٠ S/1994/1163. 
١٤١ S/PV.3437 ٣و  ٢، الصفحتان. 
 .٣املرجع نفسه، الصفحة  ١٤٢
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يتصــل ببلــد ينتمــي إىل نصــف  مبقتضــى الفصــل الســابع ـــن امليثــاق فيمــا
الكرة األرضية الغرأ أـر ينظر إليه جبدية بالغة. وتتصل حتفظاته الرئيسية 

قــــــوة ـتعــــــددة اجلنســــــيات ذات واليــــــة واســــــعة وَوزْع  بــــــالتفويض بإناــــــاء
دانا أـريكيـــة التينيـــة غـــري أعضـــاء يف وغاـضـــة. وأشـــار املـــتكلم إىل أن بلـــ
كـــذلك، فـــإن ـاـــروع القـــرار   أيضـــاً. جملـــس األــــن أعربـــت عـــن حتفظاتـــا

لـــيس علـــى  املعـــروض يتضـــمن ـفـــاهيم ال ميكـــن لوفـــده أن يؤيـــدها. فهـــو
اســــتعداد ألن يؤيــــد بــــأـر رجعــــي أحكــــام ـاــــروع قــــرار ســــبق أن أعــــرب 

238Fحتفظاته باأنه عن

١٤٣. 
 صوتاً  ١٤صويت واعـتمد بأغلبية وبعد ذلك طـرح ـاروع القرار للت

ـقابل ال شيء، ـع اـتناع عضو واحـد (الربازيـل) عـن التصـويت،  ـؤيداً 
 )، ويف ـا يلي نصه: ١٩٩٤( ٩٤٨بوصفه القرار 

 ، جملس األـن إنَّ 

حزيران/يونيـــــه  ١٦) املـــــؤرخ ١٩٩٣( ٨٤١إىل أحكـــــام قراراتـــــه  إذ ياـــــري
 ٨٦٢، و ١٩٩٣آب/ أغســــــــــــطس  ٢٧) املــــــــــــؤرخ ١٩٩٣( ٨٦١ ، و١٩٩٣

) املــــــــــــؤرخ ١٩٩٣( ٨٦٧، و ١٩٩٣آب/أغســــــــــــطس  ٣١) املــــــــــــؤرخ ١٩٩٣(
تاـــــــــــــــــــــرين  ١٣) املـــــــــــــــــــــؤرخ ١٩٩٣( ٨٧٣ ، و١٩٩٣أيلول/ســـــــــــــــــــــبتمرب  ٢٣

ـــــوبر  تاـــــرين األول/أكتـــــوبر  ١٦) املـــــؤرخ ١٩٩٣( ٨٧٥ ، و١٩٩٣األول/أكت
 ٩١٧ ، و١٩٩٤آذار/ـــــــــــــــــــــــارس  ٢٣) املـــــــــــــــــــــؤرخ ١٩٩٤( ٩٠٥، و ١٩٩٣

حزيـران/  ٣٠) املـؤرخ ١٩٩٤( ٩٣٣، و ١٩٩٤أيار/ــايو  ٦) املؤرخ ١٩٩٤(
، ١٩٩٤متوز/يوليـــــــــــــــــــــــه  ٣١) املــــــــــــــــــــــؤرخ ١٩٩٤( ٩٤٠ ، و١٩٩٤ يونيــــــــــــــــــــــه

 ،١٩٩٤أيلول/سبتمرب  ٢٩) املؤرخ ١٩٩٤( ٩٤٤ و

يثاق نيويورك ذي الصلة، وإذ ياري  إىل أحكام اتفاق جزيرة غفرنرز ـو

القرار إىل خمتلف املواقف اليت اختذها أعضاؤه عند اعتماد  أيضاً  وإذ ياري
١٩٩٤( ٩٤٠،( 

بعثـة زْع وَ  إىل إجناز بعثة القوة ـتعددة اجلنسيات يف هـاييت وإىل وإذ يتطلع
ســـتقرة، كمـــا هـــو ـتـــوخى يف  األـــم املتحـــدة يف هـــاييت مبجـــرد تيئـــة بيئـــة آـنـــة ـو

 )،١٩٩٤( ٩٤٠القرار 

 ٢٦تقريــــــري القـــــوة ـتعـــــددة اجلنســــــيات يف هـــــاييت املــــــؤرخني  وقـــــد تلقـــــى
 ،١٩٩٤تارين األول/أكتوبر  ١٠ أيلول/سبتمرب و

، ١٩٩٤أيلول/ســـبتمرب  ٢٨تقريـــر األــــني العـــام املـــؤرخ  أيضـــاً  وقـــد تلقـــى
 )،١٩٩٤( ٩١٧ـن القرار  ١٦املقدم عمًال بالفقرة 

 ١٩٩٤تاـرين األول/أكتـوبر  ١٥برسالة األـني العام املؤرخـة  وإذ يرحب
 ،أريستيد قد عاد إىل هاييت دبرتران -اليت تؤكد أن الرئيس جان 

أريسـتيد  دبرترانـ -ـع االرتياح الاديد بعودة الـرئيس جـان  يرحب - ١
شــعب بــأنَّ  ، ويعــرب عــن ـقتــه١٩٩٤تاــرين األول/أكتــوبر  ١٥إىل هــاييت يف 

________ 
 .٤و  ٣املرجع نفسه، الصفحتان  ١٤٣

 يبدأ اآلن إعادة بنـاء بلـده بكراــة ويوطـد الدميقراطيـة انطالقـاً  هاييت يستطيع أن
 ـن روح املصاحلة الوطنية؛

ه، ــع انعقـاد برملـان هـاييت ورحيـل القيـادة بصـفة خاصـة بأنّـ يرحب - ٢
يثاق  العسكرية، جيري إحراز تقدم طيب يف عملية تنفيذ اتفاق جزيرة غفرنرز ـو

 نيويورك وأهداف األـم املتحدة كما أـعرب عنها يف قرارات اللس؛
عـــن تأييـــده الكاــــل للجهـــود الـــيت يبـــذهلا الـــرئيس أريســـتيد  يعـــرب - ٣

ـــة العائـــدة إلخـــراا والزعمـــاء الـــدميقراطيون يف  هـــاييت واألجهـــزة الاـــرعية باحلكـو
ة والعودة با إىل جمتمع الدول الدميقراطي؛  هاييت ـن األـز

علــى اجلهـود الــيت تبــذهلا مجيـع الــدول واملنظمـات واألفــراد ممــن  يثـين - ٤
 أسهموا يف التوصل إىل هذه النتيجة؛

بصـــفة خاصـــة جبهـــود القـــوة ـتعـــددة اجلنســـيات يف هـــاييت،  يعـــرتف - ٥
)، وجبهـود الـدول األعضـاء املاـاركة ١٩٩٤( ٩٤٠اليت أـذن با يف إطـار القـرار 

ـــــة لعـــــودة  يف هـــــذه القـــــوة بالنيابـــــة عـــــن التمـــــع الـــــدويل، لتهيئـــــة الظـــــروف الالـز
 الدميقراطية لاعب هاييت؛

 تابع لبعثة األــم املتحـدة يفالفريق املتقدم اللَوزْع  عن تأييده يعرب - ٦
 هاييت وللجهود املتواصلة اليت يبذهلا األـني العام إلكمال تاكيل هذه البعثة؛

)، ســـــتحل ١٩٩٤( ٩٤٠، مبوجـــــب أحكـــــام القـــــرار يالحـــــظ أنـــــه - ٧
بعثــة األـــم املتحــدة يف هــاييت حمــل القــوة ـتعــددة اجلنســيات عنــدـا يقــرر جملــس 

ستقرة؛ ه متت تيئة بيئة آـنةاألـن أنَّ   ـو
بتعيـني املمثـل اخلـاص اجلديـد لألــني العـام، ويوجـه الاــكر  يرحـب - ٨

إىل املبعـــو  اخلـــاص الســـابق لألـينـــني العـــاـني لألــــم املتحـــدة وملنظمـــة الـــدول 
 األـريكية ملا بذله ـن جهود؛

علـــى ـواصـــلة التعـــاون بـــني األـينـــني العـــاـني لألــــم املتحـــدة  حيـــث - ٩
ال ســـيما فيمـــا يتعلـــق بعـــودة أعضـــاء البعثـــة املدنيـــة وملنظمـــة الـــدول األـريكيـــة، 

 الدولية إىل هاييت على وجه السرعة؛
)، ١٩٩٤( ٩٤٤للقــــــرار وفقـــــاً  اجلـــــزاءات ســـــــرتفعبــــــأنَّ  يرحـــــب - ١٠

 عاد الرئيس أريستيد إىل هاييت؛ وذلك بعد أن
ـن جديد استعداد التمـع الـدويل ألن يقـدم املسـاعدة إىل  يؤكد - ١١

 ـنه أن يبذل قصاراه إلعادة بناء بلده؛ قباً شعب هاييت، ـرت
 أن يبقي املسألة قيد نظره الناط. يقرر - ١٢

اللــس مل يــتمكن ـــن أن حييــي  وأعــرب ممثــل فرنســا عــن أســفه ألنَّ 
ه ـهمـــا  النجـــاح الواضـــح للمجتمـــع الـــدويل يف هـــاييت باإلمجـــاع. وقـــال إنَّـــ

)، ١٩٩٤( ٩٤٠لت عنـــد اعتمـــاد القـــرار جِّ كانـــت التحفظـــات الـــيت ـســـ
القوة املتعددة زْع وَ  بدونبأنَّه  ميكن ألي فرد اآلن أن يرفض االعرتاف ال

اجلنســيات يف هـــاييت مل يكـــن ــــن املمكـــن أن يعـــود الـــرئيس أريســـتيد إىل 
بلــــده وكـــــان علـــــى شـــــعب هـــــاييت أن يواصـــــل ـعاناتـــــه ــــــن الديكتاتوريـــــة 

239Fالعسكرية وأن يعيش يف فقر

١٤٤. 
________ 

 .٧املرجع نفسه، الصفحة  ١٤٤
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ــ األـــل يف أنوأعــرب ممثــل االحتــاد الروســي عــن  القــوة املتعــددة ذ تـنفِّ
 ). وقـــال إنَّ ١٩٩٤( ٩٤٠لقــرار جملـــس األــــن وفقـــاً  اجلنســيات واليتهـــا

جملــــس األـــــن ســــيجري، يف الوقــــت  وفــــد بلــــده ينطلــــق علــــى أســــاس أنَّ 
ــن ذلـك القـرار، وهـو  ٨ملا تقتضـيه الفقـرة وفقاً  للوضع املناسب، حتليالً 

 املرحلة الثانيـة ــن عمليـة األــم شرط ضروري لقرار اللس باالنتقال إىل
ـع الوفـد الروسـي أن يـويل اهتماــاً   املتحدة يف هاييت. ويف هذا الصـدد يـز

وهـــي املعـــايري الـــيت تصـــبح  الِســـلم، خاصـــاً ملعـــايري تنفيـــذ عمليـــات حفـــظ
240Fمة املعتادة لنظر اللس يف ـثل هذه املااكلالسِ 

١٤٥. 

التمـع الـدويل  أحد املتكلمـني علـى ضـرورة أن يسـاعدأيضاً وشدَّد 
241Fهاييت يف جهودها يف جمال التعمري

١٤٦. 

): ٣٤٧٠ (اجللســـــة ١٩٩٤تاـــــرين الثـــــاين/نوفمرب  ٢٩املـــــؤرخ  المقـــــرر
 )١٩٩٤( ٩٦٤القرار 
 ٩٤٠بـــــــــالقرار  وعمــــــــال ً  ،١٩٩٤تاــــــــرين األول/أكتـــــــــوبر  ١٨يف 

242Fعــن املســألة املتعلقــة بــاييتتقريــراً  األـــني العــامقــدَّم  )،١٩٩٤(

، أفــاد ١٤٧
 أناــطة الفريــق املتقــدم التــابع لبعثــة األـــم املتحــدة يف هــاييت ـنــذفيــه عــن 

ه مت بنجـــاح يف إطـــار القـــوة املتعـــددة اجلنســـيات يف هـــاييت. وقـــال إنَّـــزْع وَ 
ينيكية والقـوة املتعـددة اجلنسـيات زْع وَ  الدعم الكاـل ـن اجلمهورية الدـو
ة املتعــددة الفريـق املتقــدم الـذي تاــمل املهــام املنوطـة بــه التنســيق ــع القــو 

ع الكاـــل لبعثــة األـــم املتحــدة يف هــاييت ْز اجلنســيات باــأن اإلعــداد للــوَ 
ذل ـســاعيه احلميــدة عنــد ورصــد عمليــات القــوة املتعــددة اجلنســيات، وبَــ

االقتضــــاء. ويضــــطلع عنصــــر الاــــرطة املدنيــــة يف الفريــــق املتقــــدم بتنســــيق 
ــن جـزًءا  نأناطته ـع قائد املراقبني ـن الاـرطة الدوليـة، الـذين ياـكلو 

القــوة املتعـــددة اجلنســـيات، وذلــك ــــن أجـــل وضــع ـعـــايري لالنتقـــال ــــن 
ـرحلة القوة املتعددة اجلنسيات إىل ـرحلة بعثة األــم املتحـدة يف هـاييت. 
وقد قام العنصر العسكري يف الفريق املتقدم بتاكيل فريق عاـل ـارتك 
ـــــة التخطـــــيط ـــــك كجـــــزء ــــــن عملي  ــــــع القـــــوة ـتعـــــددة اجلنســـــيات، وذل

ــــــن ـرحلـــــة هـــــذه القـــــوة إىل ـرحلـــــة بعثـــــة األــــــم املتحـــــدة يف  لالنتقـــــال
هـــذا  )، ــــن الواضـــح أنَّ ١٩٩٤( ٩٤٠ومبوجـــب أحكـــام القـــرار  هـــاييت.

 بعـــد تيئـــة بيئـــة آـنـــة ـســـتقرة وبعـــد أن االنتقـــال ال ميكـــن أن يتحقـــق إالَّ 
يتــــوافر للبعثــــة قــــوة ـقتــــدرة وهيكــــل يكفيــــان لالضــــطالع بكاـــــل املهــــام 

 ا.املتوخاة هل
ـــة  واختـــتم األــــني العـــام تقريـــره بقولـــه إنَّ  الفريـــق املتقـــدم التـــابع للبعث

يعمــل اآلن علـــى حنـــو كاــــل. وســـوف تنتهــي ـهاــــه عنـــد اختتـــام ـهمـــة 
 “.بكاـل ـهاـها”القوة املتعددة اجلنسيات وعند اضطالع البعثة 

________ 
 .٩املرجع نفسه، الصفحة  ١٤٥
(الواليــات املتحــدة)؛  ٦و  ٥(روانــدا)؛ والصــفحتان  ٥املرجــع نفســه، الصــفحة  ١٤٦

 (إسبانيا). ٩إىل  ٧(األرجنتني)؛ والصفحات  ٧و  ٦والصفحتان 
١٤٧ S/1994/1180. 

ـــــــــاين/نوفمرب  ٢١ويف  ـــــــــالقرار وعمـــــــــال ً  ،١٩٩٤تاـــــــــرين الث  ٩٤٠ب
عـــن تنفيـــذ ذلـــك القـــرار تقريـــراً  ــــني العـــام إىل اللـــساألقـــدَّم  )،١٩٩٤(
243Fالقوة املتعددة اجلنسيات يف هـاييت َوزْع ا ـن تاريخبدءً 

. وأفـاد األــني ١٤٨
القــــوة املتعــــددة اجلنســــيات، عــــاد  َوزْع يف أعقــــاببأنَّــــه  العــــام يف التقريــــر

. وتولـت ١٩٩٤تارين األول/أكتوبر  ١٥الرئيس أريستيد إىل هاييت يف 
ة  تارين الثاين/نوفمرب. وأكد األـني العام،  ٨اجلديدة ـهاـها يف احلكـو

األـم  تارين الثاين/نوفمرب، للرئيس أريستيد أنَّ  ١٥أـناء زيارته هلاييت يف 
املتحدة، بالتعاون ـع ـنظمة الدول األـريكية، ستواصل ـسـاعدة هـاييت 

ر األـني على حتقيق املصاحلة الوطنية واالستقرار السياسي والتعمري. وذك
أن القــوة املتعــددة اجلنســيات تواصــل القيــام مبهاـهــا يف يســر أيضــاً  العــام

). ويقـــوم أفـــراد العنصـــر ١٩٩٤( ٩٤٠لتحقيـــق أهـــدافها مبوجـــب القـــرار 
بــــدور يف التخطــــيط أيضــــاً  العســـكري والاــــرطة التــــابعون للفريــــق املتقــــدم

بعثـــة  املـــوقعي لالنتقـــال ــــن ـرحلـــة القـــوة املتعـــددة اجلنســـيات إىل ـرحلـــة
ه أصــدر تعليمــات بإرســال فريــق تقــين األـــم املتحــدة يف هــاييت. وقــال إنَّــ

ـــن األخصـــائيني يف الاـــؤون اإلداريـــة والســـوقيات إىل هـــاييت للعمـــل ــــع 
أفــراد البعثــة. لــَوزْع  الفريــق املتقــدم يف وضــع خطــط العمليــات والســوقيات

وهلـــا لكفالـــة القضـــايا البـــارزة الـــيت يلـــزم تنا وقـــال األــــني العـــام كـــذلك إنَّ 
االنتقال دون عراقيل ـن ـرحلة القوة املتعددة اجلنسيات إىل ـرحلـة بعثـة 
األـم املتحدة يف هاييت، ـثل تـدريب أفـراد شـرطة هـاييت، ووضـع جـدول 
ســـتقرة، ال تـــزال   ـــين لالنتخابـــات التاـــريعية املقبلـــة وتيئـــة بيئـــة آـنـــة ـو ـز

ــ ــة كلهــا حمــل ـناقاــات بــني أـانــة األـــم املتحــدة وحكـو ة هــاييت وحكـو
الواليات املتحدة األـريكية وغريها ـن األطراف املهتمة باألـر. وتكوين 
شرطة جديدة يف هاييت هو ـن املسائل اليت تاغل البال باكل خاص. 
فمـــع أن تـــدريب الاـــرطة اهلايتيـــة قـــد بـــدأ، ســـيلزم وقـــت لكـــي تبلـــغ قـــوة 

ال يتســىن فعَّــالاــرطة هــذه القــوام الــالزم إلنفــاذ القــانون والنظــام باــكل 
ـــــــة هـــــــاييت الدميقراطيـــــــة يف االضـــــــطالع  للبعثـــــــة ـعـــــــه أن تســـــــاعد حكـو

تارين  ٢٦وفد إىل هاييت يف ) أـ ١٩٩٤( ٩٤٠للقرار ووفقاً  مبسؤولياتا.
فريــــــق انتخابــــــات تــــــابع لألـــــــم املتحــــــدة لتقيــــــيم  ١٩٩٤األول/أكتــــــوبر 

جانــب بعثــة األـــم املتحــدة يف هــاييت يف  إـكانيــات تقــدمي املســاعدة ـــن
تيئة ـناخ ـالئم لتنظيم انتخابات حرة ونزيهـة، ـلثمـا طـلـب ـنهـا ذلـك 

). وفيمـا يتعلـق بقيـام نظـام األــر الواقـع يف هـاييت ١٩٩٤( ٩٤٠بالقرار 
، قرر األـني ١٩٩٤متوز/يوليه  ١٢بطرد أعضاء البعثة املدنية الدولية يف 

زْع وَ  يعيـد األــني العـام ملنظمـة الـدول األـريكيـة، أن العـام، بالتنسـيق ــع
قام فريق ـن إدارة الاؤون اإلنسانية بزيارة إىل  نواة ـوظفي البعثة. وأخرياً 

بغيــــة وضــــع قائمــــة باالحتياجــــات  ١٩٩٤أيلول/ســــبتمرب  ٢٥هــــاييت يف 
رئـيس الفريـق املتقـدم  ة. واختتم األـني العام تقريـره بقولـه إنَّ الطارئة املاسَّ 

التـــابع لبعثـــة األــــم املتحـــدة يف هـــاييت أوصـــى بزيـــادة عـــدد أفـــراد الفريـــق، 
ــراقيب الاـــرطة واملخططـــني العســـكريني  مبــا ياـــمل املـــراقبني العســـكريني ـو

التــابعني لألـــم املتحــدة، وذلــك لزيــادة تيســري التخطــيط للبعثــة، وحتديــد 
ــــة لالنتقــــال إىل ـرحلتهــــا، واأل هــــم ـــــن ذلــــك، التحضــــري الاــــروط الالـز

________ 
١٤٨ S/1994/1322. 
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لالنتقــــال الفعلــــي إىل هــــذه املرحلــــة. وإلجنــــاز هــــذه املهــــام، يلــــزم توســــيع 
يـــــــأذن اللـــــــس  بـــــــأن الفريـــــــق بدرجـــــــة كبــــــرية. لـــــــذا، فهـــــــو يوصــــــي قــــــوام
شخص إلتاحة تعزيزه  ٥٠٠الفريق املتقدم ليصل عدد أفراده إىل  بتوسيع
اليـــة عنـــدـا حـــىت يكـــون علـــى أمت اســـتعداد لـــدخول الفـــرتة االنتق تـــدرجيياً 

تتســــلم بعثــــة األـــــم املتحــــدة يف هـــــاييت ـســــؤولياتا ـــــن القــــوة املتعـــــددة 
 اجلنسيات.

ــــــــوفمرب  ٢٩، املعقــــــــودة يف ٣٤٧٠ويف اجللســــــــة  تاــــــــرين الثــــــــاين/ ن
، اســتأنف اللــس نظــره يف البنــد. وعقــب إقــرار جــدول أعمــال، ١٩٩٤

ملاـاركة طلـبهم، إىل ابنـاًء علـى  دعا اللـس ممثلـي فنـزويال وكنـدا وهـاييت،
هـــت الرئيســـة يف املناقاـــة بـــدون أن يكـــون هلـــم احلـــق يف التصـــويت. ووجَّ 

ـــــري األــــــني العـــــام  (الواليـــــات املتحـــــدة) انتبـــــاه أعضـــــاء اللـــــس إىل تقري
 ١٠أيلول/ســــبتمرب و  ٢٧املــــذكورين آنفــــا، وكــــذلك إىل رســــائل ـؤرخــــة 

 ١٩٩٤تاــــرين الثــــاين/نوفمرب  ٢١و  ٧تاــــرين األول/أكتــــوبر و  ٢٤ و
244Fة إىل رئيس اللس ـن ممثلة الواليات املتحدةـوجَّه

، حتيل با تقـارير ١٤٩
إىل أيضــاً  هــت انتبــاههمأخــرى للقــوة املتعــددة اجلنســيات يف هــاييت. ووجَّ 

ـاــــروع قــــرار ـقــــدَّم ـــــن األرجنتــــني وفرنســــا وفنــــزويال وكنــــدا والواليــــات 
245Fاملتحدة

 أـدخل على املاروع يف شكله املؤقت. ، وتلت تنقيحاً ١٥٠

 بلــــده أيــــد دائمــــاً  للتصــــويت فقــــال إنَّ  ثــــل الربازيــــل تعلــــيالً وتكلــــم مم
ه يف مجيـــــع احلـــــاالت ينبغـــــي أن ـتســـــتنفد املـــــوارد املوقـــــف الـــــداعي إىل أنَّـــــ

اسية واملوارد السياسية األخرى قبل اختـاذ التـدابري القسـرية. وعلـى  الدبلـو
وجــه التحديــد أعــرب وفــد بلــده أكثــر ـــن ـــرة عــن حتفظاتــه علــى أعمــال 

نـــذ أن نظـــر جملـــس جتـــري  ال حتـــت اإلشـــراف املباشـــر لألــــم املتحـــدة. ـو
ــــ عة لبعثــــة األـــــم األـــــن يف اخليــــارات املتاحــــة ـــــن أجــــل إناــــاء قــــوة ـوسَّ
وجــــود األـــــم بــــأنَّ  املتحــــدة يف هــــاييت، متســــكت الربازيــــل بــــالرأي القائــــل

املتحـــدة يف هــــاييت ســــيتطلب تعزيـــز البعثــــة بغيــــة التنفيـــذ الكاـــــل للواليــــة 
للمبـادئ واملمارسـات الراسـخة وفقـاً  )،١٩٩٣( ٨٦٧القرار املنبثقة عن 

ـــذلك، يبـــدو هـــدف توســـيع الفريـــق  لعمليـــات األــــم املتحـــدة. ونتيجـــة ل
لــه ـــا يــربره يف ضــوء احلالــة يف هــاييت. وبينمــا  املتقــدم التــابع للبعثــة تطــوراً 

بعثـــة األــــم املتحـــدة يف زْع وَ  يوافـــق وفـــد بلـــده علـــى هـــدف تقـــدم عمليـــة
ه ســـتقبل حاملـــا يســـمح بـــذلك الوضـــع األــــين يف هـــاييت، فإنَّـــهـــاييت يف امل

يعــرب عــن القلــق إزاء الاــروط الــيت يتخــذ مبوجبهــا اللــس هــذا اإلجــراء. 
ويف حني كان بوسع وفد بلده تأييد قرار ـوضوعي إجرائي يوسع الفريـق 
املتقـدم التـابع لبعثــة األــم املتحـدة يف هــاييت، دون الـدخول يف اعتبــارات 

سياســية، فــإن ـاــروع القــرار املعــروض علــى اللــس ـــا زال  ذات طبيعــة
يتضمن عناصر أعرب وفـد بلـده عـن حتفظاتـه عليهـا يف مجيـع املناسـبات 

ه ليس بوسـعه املوافقـة بـأـر رجعـي علـى األحكـام الـيت السابقة. وحيث إنَّ 
________ 

١٤٩ S/1994/1107  وS/1994/1148  وS/1994/1208  وS/1994/1258 
 .S/1994/1321 و

١٥٠ S/1994/1354. 

ترخص باللجوء إىل مجيع الوسائل الضرورية يف ـنطقته، فإن قلقه ـا زال 
246Fتغري. ولذلك فإن الربازيل سوف متتنع عن التصويتمل ي قائماً 

١٥١ . 
وفــــد بلــــده ال يــــزال لديــــه شــــكوك  وذكــــر ممثــــل االحتــــاد الروســــي أنَّ 

ســن توقيــت اعتمــاد ـاــروع القــرار هــذا الــذي خطــرية يف استصــواب وحـ 
يأذن بزيادة كبـرية يف أعـداد الفريـق املتقـدم التـابع لبعثـة األــم املتحـدة يف 

 هناك فرتة انتقالية بطيئة قائمة القرار قد يعين أنَّ  هاييت. واعتماد ـاروع
ـن بعثـة القـوة املتعـددة اجلنسـيات يف هـاييت حنـو ـرحلـة ــن ـراحـل  فعالً 

املتطلبـات الـيت نـص عليهـا قـرار جملـس  عملية األـم املتحـدة يف حـني أنَّ 
 ويف حـني أنَّ تـنفَّـذ  مل أوأساسـاً  ) مل يتم الوفاء با١٩٩٤( ٩٤٠األـن 

 ـباشراً  بلده تناقضاً  اللس مل يتخذ حىت اآلن القرار الواجب. ويرى وفد
يف هـــــذا الصـــــدد ــــــع التأكيـــــدات املقدــــــة ــــــن جانـــــب ـقـــــدـي القـــــرار 

ســيكون هنــاك لــدى اختــاذه انتقــال تلقــائي ـــن القــوة بأنَّــه  )٩٩٤( ٩٤٠
املتعـــددة اجلنســـيات إىل عمليـــة لألــــم املتحـــدة. ويعطـــي ـاـــروع القـــرار، 

عن والية الفريق املتقدم، جداً  ، فكرة غاـضةبا أصالً م ـقدِّ  ة اليتبالصيغ
وليس بإـكـان وفـد بلـده أن يـكـّون أيـة فكـرة واضـحة عـن تكـوين الفريـق 
اإلضــايف الــذي سـريســل لتعزيــز الفريــق املتقــدم. وعــالوة علــى ذلــك، قــال 

ه ال يوجـــــد تناســـــب يف ـقـــــدار ــــــن اجللـــــي أنَّـــــ ه يالحـــــظ أنَّ املـــــتكلم إنَّـــــ
هتمام واالستجابة الذي أظهره اللس إزاء حالة حمددة، حىت يف ظـل اال

ظــروف مل يــتم فيهــا بالتأكيـــد تنفيــذ املتطلبــات الـــيت نــص عليهــا اللـــس 
والوفاء با. ويف الوقت نفسه ويف ظروف أخرى فإن اختاذ قرارات تتصل 

 للســلم واألـــن الــدوليني تديــداً  فعــالً  باحلــاالت احلــادة نفســها الــيت متثــل
يتســــم بالتبـــــاطؤ. وهـــــذا دليــــل علـــــى ازدواجيـــــة املعــــايري، وهـــــذا ال ميكـــــن 
التساـح باأنه ببساطة يف أناطة اللـس. وهلـذا سـيمتنع وفـد بلـده عـن 

رغبـة وفـد بلـده  التصويت على ـاروع القـرار. وهـذا املوقـف متليـه حصـراً 
ـــــث املعـــــايري واإلجـــــراءات يف  يف ضـــــمان احـــــرتام ــــــا مت إرســـــاؤه ــــــن حي
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١٥٢. 
 صوتاً  ١٣وبعد ذلك طـرح ـاروع القرار للتصويت واعـتمد بأغلبية 

ـقابل ال شيء، ـع اـتناع عضوين (االحتاد الروسي والربازيل) عن  ـؤيداً 
 )، ويف ـا يلي نصه:١٩٩٤( ٩٦٤التصويت، بوصفه القرار 

 ،جملس األـن إنَّ 
حزيران/يونيـــــه  ١٦) املـــــؤرخ ١٩٩٣( ٨٤١إىل أحكـــــام قراراتـــــه  إذ ياـــــري

 ٨٦٢، و ١٩٩٣آب/ أغســــــــــــطس  ٢٧) املــــــــــــؤرخ ١٩٩٣( ٨٦١ ، و١٩٩٣
 ٢٣) املـــــؤرخ ١٩٩٣( ٨٦٧، و ١٩٩٣آب/أغســـــطس  ٣١) املـــــؤرخ ١٩٩٣(

تاـــــرين األول/أكتـــــوبر  ١٣) املـــــؤرخ ١٩٩٣( ٨٧٣ ، و١٩٩٣أيلول/ســـــبتمرب 
 ٩٠٥، و ١٩٩٣األول/أكتـوبر  تاـرين ١٦) املؤرخ ١٩٩٣( ٨٧٥، و١٩٩٣

 ٦) املــــــــــــؤرخ ١٩٩٣( ٩١٧ ، و١٩٩٤آذار/ـــــــــــــارس  ٢٣) املــــــــــــؤرخ ١٩٩٤(
، ١٩٩٤حزيران/يونيـــــــــــه  ٣٠) املـــــــــــؤرخ ١٩٩٤( ٩٣٣، و ١٩٩٤أيار/ـــــــــــايو 

________ 
١٥١ S/PV.3470 ٣و  ٢، الصفحتان. 
 .٤و  ٣املرجع نفسه، الصفحتان  ١٥٢
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ـــــه  ٣١) املـــــؤرخ ١٩٩٤( ٩٤٠ و ) املـــــؤرخ ١٩٩٤( ٩٤٤ ، و١٩٩٤متوز/يولي
تاـــــــــــــــــــــرين  ١٥) املـــــــــــــــــــــؤرخ ١٩٩٤( ٩٤٨، و ١٩٩٤أيلول/ســـــــــــــــــــــبتمرب  ٢٩

 ،١٩٩٤األول/أكتوبر 
يثــــاق نيويــــورك ذي  إىل أحكــــام اتفــــاق جزيــــرة غفرنــــرز أيضــــاً  وإذ ياــــري ـو

 الصلة،
ــــــــد نظــــــــر يف تقــــــــارير القــــــــوة ـتعــــــــددة اجلنســــــــيات يف هــــــــاييت املؤرخــــــــة  وق

تاـرين األول/أكتـوبر،  ٢٤تارين األول/أكتوبر، و  ١٠ أيلول/سبتمرب، و ٢٦
 ،١٩٩٤تارين الثاين/نوفمرب  ٢١تارين الثاين/نوفمرب، و  ٧و 

ـــــــــري األــــــــــني العـــــــــام املـــــــــؤرخني  أيضـــــــــاً  وقـــــــــد نظـــــــــر اـــــــــرين ت ١٨يف تقري
 ،١٩٩٤تارين الثاين/نوفمرب  ٢١األول/أكتوبر و 
 يف جمال تيئة بيئة آـنة ـستقرة يف هاييت،احملَرز  التقدم وإذ يالحظ

القـــوة زْع وَ  مبـــا حـــد  ــــن تطـــورات إجيابيـــة يف هـــاييت ـنـــذ يرحـــب - ١
 ـتعددة اجلنسيات يف ظل ظروف سلمية؛

علـــى اجلهـــود الـــيت تبـــذهلا القـــوة ـتعـــددة اجلنســـيات يف هـــاييت  يثـــين - ٢
سـتقرة متهـد١٩٩٤( ٩٤٠للقـرار وفقاً  للقيام، بعثـة لـَوزْع  )، بتهيئـة بيئـة آـنـة ـو

 األـم املتحدة يف هاييت؛
أريســتيد ملــا يضــطلع بــه ـــن جهــود  دبرترانــ -بــالرئيس جــان  ياــيد - ٣

 ـن أجل تعزيز املصاحلة الوطنية؛
يـــام الفريـــق املتقــدم التـــابع لبعثـــة األـــم املتحـــدة يف هـــاييت بق يرحــب - ٤

 والقوة ـتعددة اجلنسيات بتاكيل فريق عمل ـارتك لإلعداد لعملية االنتقال؛
لألـــني العــام أن يقــوم باــكل تــدرجيي بتعزيــز الفريــق املتقــدم  يــأذن - ٥

 فــرد، وذلــك بــدف زيــادة تيســري التخطــيط ٥٠٠التــابع للبعثــة حــىت يبلــغ قواـــه 
ـة لالنتقـال ــن القـوة ـتعـددة اجلنسـيات إىل بعثـة  للبعثة، وحتديد الظروف الالـز

عـــن فضـــًال  األــــم املتحـــدة يف هـــاييت، واألعمـــال التحضـــريية لالنتقـــال الفعلـــي،
توفري املساعي احلميدة ــن أجـل بلـوغ األهـداف الـيت اعتمـدها جملـس األــن يف 

 )؛١٩٩٤( ٩٣٠قراره 
إىل األـــــــني العــــــام إبــــــالغ اللــــــس علــــــى فــــــرتات ـنتظمــــــة  يطلــــــب - ٦

بالزيــادات املتوقعــة يف قــوام الفريــق املتقــدم للبعثــة؛ وينبغــي أن تــتم هــذه الزيــادات 
يق ـع قائد القوة ـتعددة اجلنسيات؛  بالتنسيق الـو

الكاــل الـَوزْع  األـني العام إىل التعجيل بالتخطيط ـن أجـل يدعو - ٧
 للبعثة؛
يـــــق بـــــني القـــــوة ـتعـــــددة  ياـــــجع - ٨ علـــــى االســـــتمرار يف التنســـــيق الـو

 اجلنسيات والفريق املتقدم التابع للبعثة؛
 أن يبقي املسألة قيد نظره الناط. يقرر - ٩

ه جيــــدر وفــــد بلــــده يعتقــــد أنَّــــ وبعــــد التصــــويت قــــال ممثــــل فرنســــا إنَّ 
ل التفكـري يف فـرتة االنتقـال، ويف إحـالل بعثـة األــم املتحـدة يف هـاييت حمــ

علـــى اإلعـــداد لــذلك يف ظـــل أفضـــل  القــوة املتعـــددة اجلنســـيات. وحرصــاً 
) الـــذي تقـــرر ١٩٩٤( ٩٦٤القـــرار  ت وفـــد بلـــده ـؤيـــداً الظـــروف، صـــوَّ 

مبقتضاه تعزيز الفريق املتقدم التابع لبعثة األـم املتحدة يف هاييت. وينبغي 
التأكيــد بصـــفة خاصــة علـــى تــدريب الاـــرطة، وعلــى االســـتعداد إلجـــراء 

راعية لألصـول. ويـذّكر وفـد بلـده باألمهيـة الـيت انتخا بات تاريعية حرة ـو
نيــــــــة الــــــــيت متثــــــــل حلظــــــــة حامســـــــــة يف  يعلقهــــــــا علــــــــى هــــــــذه املرحلــــــــة الـز

السياســـــية هلـــــاييت ويف اســـــتعادة الدميقراطيـــــة فيهـــــا. وعلـــــى األــــــم  احليـــــاة
ـة  املتحدة أن تكثف استعداداتا إلجراء هذه االنتخابات، وعلى احلكـو

ـــــــيت تقـــــــع يف نطـــــــاق  اهلايتيـــــــة أن تتخـــــــذ، دون إبطـــــــاء، كـــــــل التـــــــدابري ال
248Fاختصاصاتا

١٥٣ . 
ل حتفظاتــــه علــــى وفــــد بلــــده يــــود أن يســــجِّ  وذكــــر ممثــــل الصــــني أنَّ 
ــــــواردة يف القــــــرار  ــــــالقوة املتعــــــددة ١٩٩٤( ٩٦٤العناصــــــر ال ) املتعلقــــــة ب

اجلنســيات. فرمبــا تكــون هــذه القــوة قــد أســهمت يف إرســاء بيئــة آـنــة يف 
حتفظـــات وفـــد بلـــده تنطلـــق ــــن ـوقـــف الصـــني املبـــدئي هـــاييت، بيـــد أن 

املتعلــق بتســوية املنازعــات بالوســائل الســلمية. وقــد اـتثلــت الصــني علــى 
الدوام للمقاصد واملبادئ الواردة يف ـيثاق األـم املتحدة، وتعرتض علـى 
التـــــــدخل يف الاـــــــؤون الداخليـــــــة للبلـــــــدان األخـــــــرى، واســـــــتعمال القـــــــوة 

العالقــات الدوليــة. وقــد شــرحت هــذا املوقــف  التهديــد باســتعماهلا يف أو
ـــدى اختـــاذ اللـــس قـــراره  ) الـــذي أذن باختـــاذ ١٩٩٤( ٩٤٠بالتفصـــيل ل

أيضـاً  ) ينبغـي١٩٩٤( ٩٦٤إجراء عسكري يف هاييت. ولـذا فـإن القـرار 
ة يفهم على أنَّ أالَّ  249Fه تأكيد على هذه الصيغة املزعـو

١٥٤. 
 ا تأخذة، فقالت إ�َّ وحتدـت الرئيسة، بصفتها ممثلة الواليات املتحد

ه مل يـــرد أي تقريـــر عـــن أعمـــال ختويـــف مبالحظـــة األــــني العـــام أنَّـــعلمـــاً 
وجود دويل آخر. وعملية هاييت  عنف ضد األـم املتحدة أو ضد أي أو

وللتعـــاون الـــدويل. وكمـــا يالحـــظ الِســـلم  حلفـــظ ميكـــن أن تصـــبح منوذجـــاً 
ع لبعثة األـم املتحدة يف األـني العام يف تقريره، يعمل الفريق املتقدم التاب

يـــــق ــــــع القـــــوة املتعـــــددة اجلنســـــيات، للتمهيـــــد لعمليـــــة  هـــــاييت بتعـــــاون ـو
 ٩٤٠ألحكــام القـــرار وفقـــاً  االنتقــال إىل بعثــة األــــم املتحــدة يف هــاييت،

ر املرونــة املطلوبــة لعمليــة ). وتوســيع حجــم الفريــق املتقــدم ســيوفِّ ١٩٩٤(
ـة لـذلك االنتقـال. وبسـؤال  األــني العـام أن يبلـغ اللـس التخطيط الالـز

يــق ـــع عقائـــد  بالزيــادات املتوقعــة، وأن تـــتم هــذه الزيــادات بالتنســـيق الـو
ســن التخطــيط والتنســيق الــذي ربز القــرار حـ القــوة املتعــددة اجلنســيات، يـــ
. وزيـــادة حجـــم الفريـــق املتقـــدم التـــابع لبعثـــة تتســم بـــه هـــذه العمليـــة فعـــالً 

ــــــب بــــــا القــــــرار  األـــــــم املتحــــــدة يف هــــــاييت بالطريقــــــة ــــــيت يطال املتأنيــــــة ال
يف هـــــــذا االنتقـــــــال. وأضـــــــافت  كبـــــــرياً   ) تســـــــهم إســـــــهاـاً ١٩٩٤( ٩٦٤
ـهمـــــة القـــــوة املتعـــــددة اجلنســـــيات تتمثـــــل يف تيئـــــة بيئـــــة آـنـــــة  إنَّ  قائلـــــة

ــــــــــاء السياســــــــــي  ـســــــــــتقرة ــــــــــة إعــــــــــادة البن ــــــــــق ـرحل ــــــــــث ميكــــــــــن حتقي حبي
واالجتمـــــــاعي حتـــــــت إشـــــــراف بعثـــــــة األــــــــم املتحـــــــدة يف  واالقتصـــــــادي

250Fهاييت

١٥٥. 

________ 
 .٥و  ٤املرجع نفسه، الصفحتان  ١٥٣
 .٥املرجع نفسه، الصفحة  ١٥٤
 .٦املرجع نفسه، الصفحة  ١٥٥



 لد األولجالم –١٩٩٥ -١٩٩٣ملحق  –مرجع ممارسات مجلس األمن  ٥٣٢

  
 

): القـرار ٣٤٩٦(اجللسـة  ١٩٩٥كـانون الثاين/ينـاير   ٣٠املؤرخ  ررــالمق
١٩٩٥( ٩٧٥( 

ـــــــــــــاير   ١٧يف  ـــــــــــــالقرار وعمـــــــــــــال ً  ،١٩٩٥كـــــــــــــانون الثاين/ين  ٩٤٠ب
عــن املســألة املتعلقــة بــاييت، قــّيم فيــه تقريــراً  األـــني العــامقــدَّم  )،١٩٩٤(

ــا ميكــن أن يواَجــه ـــن تديــدات يف املســتقبل،  حالــة األـــن يف البلــد، ـو
ـــة هـــاييت علـــى  ـــة للمجتمـــع الـــدويل كيمـــا يســـاعد حكـو والوســـائل الالـز

251Fجمابتهـا

توصــيات باــأن ـســتقبل بعثــة األـــم أيضــاً  . وتضــمَّن التقريــر١٥٦
ـــــة  ـــــة األـني املتحـــــدة يف هـــــاييت. وذكـــــر األــــــني العـــــام يف التقريـــــر إن احلال

القـوة املتعـددة اجلنسـيات باـكل سـلمي، زْع وَ  حتسنت بدرجة كبـرية ـنـذ
ولـيس هنـاك ودة الرئيس أريسـتيد. عو “ األـر الواقع”و�اية نظام احلكم 

ـع ذلـك لـيس  ـة ميكـن اإلشـارة إليـه. ـو أي خطر كبري على وجـود احلكـو
ـــن اجلــرائم، وإن  جــداً  زال يـرتكــب عــدد كبــري هنــاك جمــال للتواكــل. فمــا

ه حـىت ــع اختــاذ األــني العـام إنـَّ كانـت ليسـت هلـا دوافـع سياسـية. وقــال
ــات املعنيــة، لــن  إجــراءات ـــن جانــب القــوة املتعــددة اجلنســيات واحلكـو

ـــاك قـــوة شـــرطة هايتيـــة فعَّ  ـــة األــــم تكـــون هن ـــة حبلـــول ـوعـــد تســـلم بعث ال
املتحــــدة يف هــــاييت املهــــام. ويف هــــذه الظــــروف، ســــتكون ـهمــــة الاــــرطة 

رب ـــن الناحيــة الكميــة وأشــق املدنيــة يف بعثــة األـــم املتحــدة يف هــاييت أكــ
الِســــلم  ــــن الناحيـــة النوعيـــة عمــــا كـــان احلـــال عليــــه يف عمليـــات حفـــظ

عــت فيهـــا الاــرطة املدنيــة التابعـــة لألـــم املتحــدة. وهلـــذا الســابقة الــيت وزِّ 
السبب قد جتد البعثة نفسها ـضطرة يف املراحل األوليـة الختـاذ إجـراءات 

ق تاــاور ـــع حك ــة هــاييتقســرية ـــن وقــت آلخــر، بــأـو لقواعــد ووفقــاً  ـو
االشـــتباك اخلاصـــة بالبعثـــة. وأكـــد األــــني العـــام ـقتـــه ــــن أن بعثـــة األــــم 

عطيـــــت املـــــوارد الـــــيت املتحـــــدة يف هـــــاييت ميكـــــن أن تنجـــــز ـهمتهـــــا إذا أـ 
حتتاجهــا. ويف هــذا الصــدد، أوصــى بزيــادة عنصــر الاــرطة يف بعثــة األـــم 

252Fاملدنية فرد ـن أفراد الارطة ٩٠٠املتحدة يف هاييت إىل 

، وبـأن يـأذن ١٥٧
متوز/يوليـــــه  ٣١اللـــــس بتمديـــــد واليـــــة البعثـــــة لفـــــرتة ســـــتة أشـــــهر لغايـــــة 

ه يتوقع أن تسـتطيع بعثـة األــم املتحـدة يف هـاييت تـويل . وذكر أنَّ ١٩٩٥
جـزًءا  أو قـرب ذلـك. وهـذا يعـين أنَّ  ١٩٩٥آذار/ــارس  ٣١ـهاـها يف 

قـــوة املتعـــددة ــــن محلـــة االنتخابـــات الوشـــيكة ســـيجري خـــالل ـرحلـــة ال
اجلنسـيات، بينمـا جتــري بقيـة احلملــة واالنتخابـات الفعليـة بعــد تـويل بعثــة 

أيضــاً  ه علــى ـقــةاألـــم املتحــدة يف هــاييت ملهاـهــا. وقــال األـــني العــام إنَّــ
بعثـــة األــــم املتحـــدة يف هـــاييت ستســـتطيع إجنـــاز واليتهـــا باـــكل  ــــن أنَّ 

ـــة هـــاييت ـــة حلكـو ـــة  ــــرض وســـتقدم كـــل املســـاعدة الالـز لتـــوفري بيئـــة آـن
ـــع ذلـــك، فلكـــي تفعـــل ذلـــك، ســـتحتاا إىل  ســـتقرة باـــكل دائـــم. ـو ـو
استمرار التزام مجيع ـن يوفرون ـواردها البارية واملادية واستمرار التعاون 
ــــه إنَّ  ــــتم تقريــــره بقول ــــب شــــعب هــــاييت علــــى حــــد ســــواء. واخت  ـــــن جان

________ 
١٥٦ S/1995/46  وAdd.1. 
١٥٧ S/1995/46 ٨٧، الفقرة. 

عب املســاعي احلميــدة ـــن جانــب التمــع الــدويل ال تغــين عــن جهــود شــ
253Fهاييت لبناء ـستقبله

١٥٨. 
، ١٩٩٥كـــانون الثاين/ينـــاير   ٣٠، املعقـــودة يف ٣٤٩٦ويف اجللســـة 

أدرا اللس تقرير األــني العـام يف جـدول أعمالـه. وعقـب إقـرار جـدول 
طلبهم بناًء على  األعمال، دعا اللس ممثلي بليز وفنزويال وكندا وهاييت،

ــ إىل املاــاركة يف املناقاــة بــدون أن يكــون هلــم ه احلــق يف التصــويت. ووجَّ
ـــاه أعضـــاء اللـــس إىل ـاـــروع قـــرار ـقـــدَّم ــــن  ـــرئيس (األرجنتـــني) انتب ال

وفنزويال وكندا واململكة املتحدة  األرجنتني وأملانيا وإيطاليا ورواندا وفرنسا
254Fوالواليات املتحدة

ائق التالية: رسـائل . ووجَّ ١٥٩ ه انتباههم كذلك إىل الـو
كـــانون الثاين/ينـــاير   ٢٣و  ٩/ديســـمرب و كـــانون األول  ١٩و  ٥ـؤرخـــة 
255Fـوجَّهـة إىل رئــيس اللـس ـــن ممثلــة الواليـات املتحــدة ١٩٩٥

، حتيــل ١٦٠
  ١٨با تقارير أخرى للقوة املتعددة اجلنسـيات يف هـاييت؛ ورسـالة ـؤرخـة 

ـــــــاير  ـــــــس ــــــــن ممثلـــــــي  ١٩٩٥كـــــــانون الثاين/ين ـــــــيس الل ـوجَّهـــــــة إىل رئ
ائيل، وأنتيغـــوا وبربـــودا، وبربـــادوس، األردن، وأســـرتاليا، وإســـر و األرجنتـــني، 

وبلجيكــــــا، وبليــــــز، وبــــــنغالديش، وبــــــنن، وبولنــــــدا، وبوليفيــــــا، وترينيــــــداد 
ينيكــــا، وســـــانت  وتوبــــاغو، وجاـايكــــا، وـجــــ زر البهاـــــا، والــــدامنرك، ودـو

كيتس ونيفس، وسانت لوسيا، وغرينـادا، وغواتيمـاال، وغيانـا، والفلبـني، 
256Fلندا، والواليات املتحدةوكوستاريكا، واململكة املتحدة، وهو 

، ينقلـون ١٦١
) نص التوصـية الصـادرة عـن ١٩٩٤( ٩٤٠ـن القرار  ٨للفقرة وفقاً  با

الــدول األعضــاء املاــرتكة يف القــوة املتعــددة اجلنســيات يف هــاييت وتقيــيم 
ســتقرة قائــد القــوة للحالــة الــذي ياــري إىل أنَّــ ه قــد متــت تيئــة بيئــة آـنــة ـو

ـوجَّهــــة إىل  ١٩٩٥كـــانون الثاين/ينـــاير  ٢٧يف هـــاييت؛ ورســـالة ـؤرخــــة 
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١٦٢. 
ـة بلـده ملاـروع القـرار املعـروض  وأعرب ممثل هـاييت عـن تأييـد حكـو
  ١٧على اللس، وكذلك للتوصيات الواردة يف تقرير األـني العام املؤرخ 

 واليــة القــوة املتعــددة اجلنســياتبــأنَّ  . وذّكــر١٩٩٥كــانون الثاين/ينــاير 
ـــرة غفرنـــرز، وال ـــة الظـــروف لتنفيـــذ اتفـــاق جزي ـــة  هـــي تيئ ســـيما خلـــق بيئ

هذه البيئـة أصـبحت  بعثة األـم املتحدة يف هاييت، وقال إنَّ بَوزْع  تسمح
الســــلمي للقــــوة املتعــــددة الـــَوزْع  ه ـنــــذإنَّــــأيضـــاً  فرة يف هــــاييت. وقــــالاـتـــو 

، جيـــــري تنفيـــــذ اتفـــــاق جزيـــــرة ١٩٩٤أيلول/ســـــبتمرب  ١٩اجلنســـــيات يف 
غفرنـــرز بـــاطراد. فقـــد انســـحب الـــذين اســـتولوا علـــى الســـلطة السياســـية؛ 

عيـد إرسـاء النظـام الدســتوري؛ واسـتأنفت السـلطات الاـرعية ـهاـهــا؛ وأـ 
أريسـتيد ـنصـبه كـرئيس للدولـة. وتقـوم جلنـة  دواستعاد الرئيس جان برترانـ

 انتخابيـــة باإلعـــداد لالنتخابـــات التاـــريعية واحملليـــة املقبلـــة. وعـــالوة علـــى
________ 

 .٩٣و  ٩١املرجع نفسه، الفقرتان  ١٥٨
١٥٩ S/1995/85. 
١٦٠ S/1995/1377 و ،S/1995/1430 و ،S/1995/15 و ،S/1995/70. 
١٦١ S/1995/55  وAdd.1. 
١٦٢ S/1995/90. 
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ذلك حد  حتسن كبري يف حالة حقوق اإلنسان، ـثلما الحظت البعثة 
نظمــة الــدول األـريكيــة يف  املدنيــة الدوليــة املاــرتكة بــني األـــم املتحــدة ـو
هاييت. ويف الوقت نفسه، تتعرض ـقة الاعب اهلـاييت يف ـسـتقبل أفضـل 
لالنتقاص بسبب ـا يراه ـن احتمـال عـودة النظـام االنقـالأ؛ واألناـطة 

لـيت تقـوم بـا شـبكة ـضـطهديه السـابقني وانتاـار األسـلحة علـى نطــاق ا
واســــع، وعــــدم قــــدرة النظــــام القضــــائي اهلــــاييت علــــى االســــتجابة ملطالــــب 
ـــدابري  ـــة اهلايتيـــة ـدركـــة للحاجـــة إىل اختـــاذ ت ضـــحايا االنقـــالب. واحلكـو

ــة ســوى بعثــة األـــم زْع وَ  عاجلــة ملعاجلــة هــذه املاــكلة. وال تنتظــر احلكـو
ة يف هاييت ملساعدتا يف هذه املهام، كما يـنص علـى ذلـك اتفـاق املتحد

). ولــذلك حيــدو وفــد هــاييت األـــل ١٩٩٣( ٨٦١جزيــرة غفرنــرز والقــرار 
يف أن يعتمد اللس باإلمجاع ـاروع القرار املعروض عليه، ليكون بادرة 
تـــدل علــــى اســــتمرار دعــــم التمــــع الــــدويل لناــــر الدميقراطيــــة يف التمــــع 
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١٦٣. 
ـــدا أنَّ  الوقـــت قـــد حـــان لبـــدء انتقـــال املســـؤولية ــــن  وذكـــر ممثـــل كن

االئـتالف املتعــدد اجلنسـيات إىل بعثــة األـــم املتحـدة يف هــاييت، كمــا ورد 
اــروع القــرار املعــروض علــى اللــس يؤكــد ١٩٩٤( ٩٤٠يف القــرار  ). ـو

، بعثة األـم املتحـدة يف هـاييتلَوزْع  وجود املناخ املستقر واآلـن املطلوب
يــتم انتقــال املســؤولية ـــن القــوة املتعــددة اجلنســيات إىل  بــأن كمــا يقضــي

. وانتقــال ١٩٩٥آذار/ ـــارس  ٣١بعثــة األـــم املتحــدة يف هــاييت حبلــول 
املسـؤولية هــذا يــربز اسـتمرار التــزام التمــع الـدويل يف هــاييت. وبينمــا يؤيــد 

يف هــاييت  وفــد بلــده زيــادة عنصــر الاــرطة املدنيــة يف بعثــة األـــم املتحــدة
ه ويراقـب أناـطتها، فإنـَّ إضـافياً  لكي يقدم لقوة األـن العام املؤقتة تـدريباً 

ـسؤولية بعثة األـم املتحدة يف هاييت تظل هـي ـسـاعدة  يادد على أنَّ 
ســتقر، ولــيس احللــول حمــل  اجلهــود اهلايتيــة يف اإلبقــاء علــى ـنــاخ آـــن ـو

ـواصلة تقدمي املساعدة ـن التمع الـدويل الراـيـة  تلك اجلهود. وقال إنَّ 
إىل ـساعدة اهلـايتيني علـى إعـادة بنـاء اقتصـادهم ال تـزال هاــة يف تعزيـز 

الصـــلة بـــني التنميـــة االقتصـــادية واالجتماعيـــة ــــن ناحيـــة  االســـتقرار، وإنَّ 
يف أي  واألــــن ــــن الناحيـــة األخـــرى ليســـت أكثـــر وضـــوحاً الِســـلم  وبـــني
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١٦٤. 
باسـم اجلماعــة الكاريبيـة وسـورينام، عــن ـتحـدـاً  وأعـرب ممثـل بليــز،

إىل قــــول  التأييــــد ملاــــروع القــــرار املعــــروض علــــى اللــــس. وذكــــر، ـاــــرياً 
األــــن النســـيب الـــذي يتمتـــع بـــه الاـــعب اهلـــاييت ــــا زال  األــــني العـــام إنَّ 

عديـدة ميكـن أن البيئة السياسية واالجتماعية تتضمن عواــل  ، وإنَّ هااً 
ـــن احليــوي أن تظــل احلالـــة  هأنَّـــو ، تــؤدي إىل انعــدام االســتقرار ـســتقبالً 

األـنيـــــــــة الراهنـــــــــة يف هـــــــــاييت ـســـــــــتمرة بعـــــــــد ـغـــــــــادرة القـــــــــوة املتعـــــــــددة 
ـــــــَوزْع  وبعـــــــد اجلنســـــــيات ـــــــة األــــــــم املتحـــــــدة يف هـــــــاييت. ال الكاــــــــل لبعث
ــــــات اجلماعـــــة الكاريبيـــــة وس وهلـــــذا ــــــــــــــالســـــبب تاـــــعر حكـو ا ورينام بأ�َّ
بعـــــد الفعَّـــــال  إىل التأكيـــــد علـــــى احلاجـــــة إىل أن يســـــتمر الـــــردع ـضـــــطرة

________ 
١٦٣ S/PV.3496 ٤و  ٣، الصفحتان. 
 .٦و  ٥املرجع نفسه، الصفحتان  ١٦٤

ــام األـــور إىل بعثــة األـــم املتحــدة يف هــاييت وإىل الــرد علــى أي  تســليم ـز
ة هاييت. لذا، فإن القدرة على اختاذ إجراء  تديدات ـتبقية تتهدد حكـو
نسق وشـاـل يف أي ـكـان ــن البلـد أــر تقتضـيه الضـرورة.  ويف سريع ـو

 ه باإلشـــــارات الـــــواردة يف تقريـــــر األــــــني العـــــام إىل أنَّ هـــــذا الســـــياق، نـــــوّ 
ه يثــق بأ�ــا العســكري للبعثــة سيضــم قــوة للــرد الســريع. وقــال إنـَّـ العنصــر

ســــتكون لــــديها القــــوة والقــــدرة الكافيتــــان للوفــــاء بــــذه احلاجــــة األـنيـــــة 
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١٦٥. 
ـاـــروع القـــرار  للتصـــويت، فقـــال إنَّ  وتكلـــم ممثـــل نيجرييـــا، تعلـــيالً 

ه ـتـوازن وبنّـاء. احلايل املعروض على اللس جاء يف الوقـت املناسـب وأنـَّ
ـاـروع القـرار، بإذنـه مبرحلـة  : أنَّ وسيؤيده وفد بلده لثالـة أسـباب. أوالً 

ة هاييت،  عمليات األـم املتحدة يف هاييت، قد حصل على ـوافقة حكـو
الــيت تقــوم بــا وهــذا شــرط ـســبق أساســي لكــل عمليــات حفــظ الســالم 

 األـم املتحدة مبوجب الفصل السادس ـن امليثـاق. ويفهـم وفـد بلـده أنَّ 
 ممارســـة حلـــق اجلنـــود الـــذين ســـيوزعون يف هـــاييت لـــن يســـتخدـوا القـــوة إالَّ 

 الـــدفاع عـــن الـــنفس ويف الوفـــاء باألهـــداف األخـــرى احملـــددة يف الواليـــة.
ــاً، ة للنهــوض بعمليــة يوافــق وفــد بلــده علــى فــرتة واليــة األشــهر الســت ـاني

األـــم املتحــدة يف املرحلــة األوىل. لكــن ـــن املهــم أن يكــون ـســتوى قــوة 
بعثــــة األـــــم املتحــــدة يف هــــاييت قيــــد االســــتعراض املســــتمر، علــــى النحــــو 
املنصـــوص عليـــه يف ديباجـــة القـــرار. ويؤيـــد وفـــد بلـــده، يف هـــذا الصـــدد، 

ــ ا جملــس د جلميــع عمليــات حفــظ الســالم الــيت يــأذن بــوجــود ـعيــار ـوحَّ
ـــن مث، ســـيؤيد إدخــال جـــوهر صـــياغة ـاــروع القـــرار يف مجيـــع  األـــن، ـو
القــــرارات املقبلــــة الــــيت تتنــــاول متديــــد الواليــــات واستعراضــــات ـســــتويات 

، يرحــب وفــد بلــده قـوات عمليــات األـــم املتحـدة حلفــظ الســالم. وأخـرياً 
ــــن ـنطـــوق ـاـــروع القـــرار املتعلقـــة بـــالتزام التمـــع  ١٠بفحـــوى الفقـــرة 

دويل مبســـاعدة ودعـــم التنميـــة االقتصـــادية واالجتماعيـــة والدســـتورية يف الـــ
هـــاييت. وهـــذا احلكـــم يتفـــق ــــع ــــا ينبغـــي أن يكـــون عليـــه التـــزام التمـــع 

بعـــد الِســـلم  الـــدويل فيمـــا يتعلـــق مبســـاعدة مجيـــع الـــدول يف حـــاالت بنـــاء
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١٦٦. 
ــقضــية هــاييت دلَّ  وقــال ممثــل هنــدوراس إنَّ   متثــل شــذوذاً ا لــت علــى أ�َّ

ة يف ذلك عن القاعدة يف مجيع أشكاهلا. وهو يرى أنَّ  ه بينما كانت األـز
ـللسِ  البلد ذات طابع داخلي ومل تاكل تديداً  ا  لم واألـن الدوليني، فإ�َّ

كانــــت ترتتــــب عليهــــا يف الوقــــت نفســــه آـــــار سياســــية وقانونيــــة بالنســــبة 
واخلـــروا اجلمــــاعي للدميقراطيـــة. فاالنتهاكـــات اخلطـــرية حلقـــوق اإلنســـان 

جلزء كبري ـن السكان اهلايتيني ألسـباب سياسـية أو اقتصـادية اسـتدعت 
اختاذ إجراءات فورية وحامسة ـن جانب التمع الدويل، واألـم املتحدة، 

ـــــــة بلـــــــده أنَّ  ـــــــدول األـريكيـــــــة. وتـــــــرى حكـو نظمـــــــة ال القـــــــوة ينبغـــــــي  ـو
ليني، وتعتقد  واألـن الدو الِسلم  استخداـها كمالذ أخري يف احلفاظ على

ـــن هــذا النــوع ينبغــي اختــاذه ـــن جانــب اللــس يف أي  كــذلك أن قــراراً 
________ 

 .٧و  ٦املرجع نفسه، الصفحتان  ١٦٥
 .٨و  ٧املرجع نفسه، الصفحتان  ١٦٦
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فهوم  حال ـن األحوال بتأييد مجيع أعضائه، أي بطريقة توافق اآلراء. ـو
 القوة املتعددة اجلنسيات حتت قيادة وسـيطرة بلـد واحـد ال ينبغـي اعتبـاره

الِســلم  تحــدة لصــونناــئت يف ـيثــاق األـــم املعــن اآلليــات الــيت أـ بــديًال 
واألـن الدوليني، وال سيما يف هذا الوقت، حيث توجد أفكار وصكوك 

اسية الوقائية وبناءـتطورة جداً  قـر وتـ  الِسـلم. وحفظالِسلم  ، ـثل الدبلـو
ـــة بلــــده بأمهيــــة األناــــطة املاـــرتكة الــــيت تضــــطلع بــــا األـــــم أيضــــاً  حكـو

نظمـــة الـــدول األـريكيـــة والقـــوة املتعـــدد ة اجلنســـيات املوزوعـــة املتحـــدة، ـو
التــزام األـانــة العاـــة لألـــم املتحــدة بالعمــل  يف هــاييت، وخصوصــاً  حاليــاً 

ـــــع ـنظمــــة الــــدول األـريكيــــة يف ـســــاعدة هــــاييت يف جمــــاالت املصــــاحلة 
الوطنيـة، واالسـتقرار السياسـي وإعـادة التعمـري االجتمـاعي واالقتصــادي. 

ه يأـل أن تكون اييت، فإنَّ وفيما يتعلق بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة يف ه
األـانـــة العاــــة قـــد بـــدأت يف إجـــراء املاـــاورات ذات الصـــلة ــــع ـنظمـــة 

قة. واختــتم  الــدول األـريكيــة للعمــل علــى إجنــاز هــذه املهــام بطريقــة ـنّســ
بعد أـريكا الوسطى  -املثال الثالث قريباً  رهاييت قد توفِّ  إنَّ  قائالً  كلمته

وزاـبيــق  وفقــاً الِســلم  ـــن خــالل عمليــة حلفــظعلــى تــدخل املنظمــة  -ـو
ــن الِســلم، لقــرارات اللــس إلحــراز التقــدم ـــن الصــراع إىل إىل الِســلم  ـو
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١٦٧. 
وبثبات إىل جانب التسوية  وفده وقف دائماً بأنَّ  وذّكر ممثل الصني

الســـلمية للنزاعـــات، وعـــارض اســـتعمال القـــوة أو التهديـــد باســـتعماهلا يف 
ها يف حالـة هـاييت، ويف ونظـراً  العالقات الدوليـة. للتغـريات احملتمـل حـدـو

بعثة األـم املتحدة يف هاييت قبل  َوزْع احلالة األـنية بالذات، بعد إكمال
ـــن الضــروري أن يعيــد اللــس آنــذاك  �ايــة آذار/ـــارس، يــرى وفــد بلــده

النظــر يف ـســائل ـثــل واليــة البعثــة وقواـهــا، ـثلمــا أعــاد النظــر يف هــذه 
يف جورجيا وطاجيكستان، وبعض الِسلم  املسائل بالنسبة لعملييت حفظ

التعديالت اليت اقرتحها وفد بلـده  العمليات يف أفريقيا. وهو يأسف ألنَّ 
 االـتنـــاع عـــن التصـــويت علـــى ـاـــروع إالَّ  يســـعه، بالتـــايل، مل تـقبـــل، وال
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١٦٨. 
 احلالة يف هاييت مل تعد تاكل تديـداً  وقال ممثل االحتاد الروسي إنَّ 

د فلم واألـن. وعلى الرغم ـن بعض الاواغل اليت ـا زالت تساور و للسِ 
ـن املمكن إعطاء الضوء األخضر لالنتقال إىل ـرحلة  ه يرى أنَّ بلده فإنَّ 

دة ـــن هــذه العمليــة. وقــد أعلــن وفــد بلــده عــن �جــه جتــاه األـــم املتحــ
سواء بالنسبة هلاييت أو يف  الِسلم، ـوضوع عمليات األـم املتحدة حلفظ

الســياق األوســع، أـنــاء ـناقاــة جملــس األـــن مللحــق األـــني العــام خلطــة 
ه ال بــــد ـــــن إجــــراء ـناقاــــة الســــالم. ويــــرى، علــــى وجــــه اخلصــــوص، أنَّــــ

الــيت تباشــرها الِســلم  طلبــات احلقيقيــة ألناــطة حفــظـوضــوعية ملاهيــة املت
ــا هــي املــوارد املطلوبــة للوفــاء بتلــك املتطلبــات. فكــل  األـــم املتحــدة، ـو
عمليـــة ــــن عمليـــات حفـــظ الســـالم فريـــدة يف حـــد ذاتـــا، واملســـائل الـــيت 
تنطـــوي عليهـــا هـــذه العمليـــات جيـــب ـعاجلتهـــا يف ضـــوء كـــل حالـــة علـــى 

________ 
 .١١إىل  ٩املرجع نفسه، الصفحات  ١٦٧
 .١٢املرجع نفسه، الصفحة  ١٦٨

وعـــة واحـــدة وحمـــددة وواضـــحة ــــن حـــدة. ولكـــن ال بـــد ــــن وجـــود جمم
املعــايري لبــدء هــذه العمليــات وإدارتــا. فهــذا ســيحول دون وجــود ـعــايري 

ذات ”ـزدوجة يف �ج األـم املتحدة، وتقسيم الصراعات إىل صراعات 
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 صوتاً  ١٤وبعد ذلك طـرح ـاروع القرار للتصويت واعـتمد بأغلبية 
ـقابل ال شيء، ــع اـتنـاع عضـو واحـد (الصـني) عـن التصـويت،  ـؤيداً 

 ـا يلي نصه: )، ويف١٩٩٥( ٩٧٥بوصفه القرار 
 ،جملس األـن إنَّ 

حزيران/يونيـــــه  ١٦) املـــــؤرخ ١٩٩٣( ٨٤١إىل أحكـــــام قراراتـــــه  إذ ياـــــري
 ٨٦٢، و ١٩٩٣آب/ أغســــــــــــطس  ٢٧) املــــــــــــؤرخ ١٩٩٣( ٨٦١ ، و١٩٩٣

 ٢٣) املـــــؤرخ ١٩٩٣( ٨٦٧ ، و١٩٩٣آب/أغســـــطس  ٣١) املـــــؤرخ ١٩٩٣(
تاـــــرين األول/أكتـــــوبر  ١٣) املـــــؤرخ ١٩٩٣( ٨٧٣ ، و١٩٩٣أيلول/ســـــبتمرب 

، ١٩٩٣تاــــــــــــــرين األول/أكتــــــــــــــوبر  ١٦) املــــــــــــــؤرخ ١٩٩٣( ٨٧٥، و ١٩٩٣
) املـــؤرخ ١٩٩٤( ٩١٧، و ١٩٩٤آذار/ــــارس  ٢٣) املـــؤرخ ١٩٩٤( ٩٠٥ و
، ١٩٩٤متوز/يوليـــــــــــه  ٣١) املـــــــــــؤرخ ١٩٩٤( ٩٤٠، و ١٩٩٤أيار/ــــــــــــايو  ٦
) ١٩٩٤( ٩٤٨ ، و١٩٩٤أيلول/ســـــــــــــبتمرب  ٢٩) املـــــــــــــؤرخ ١٩٩٤( ٩٤٤ و

 ٢٩) املـــــــــؤرخ ١٩٩٤( ٩٦٤، و ١٩٩٤تاـــــــــرين األول/أكتـــــــــوبر  ١٥املـــــــــؤرخ 
 ،١٩٩٤تارين الثاين/نوفمرب 
يثــــاق نيويــــورك ذي  أيضــــاً  وإذ ياــــري إىل أحكــــام اتفــــاق جزيــــرة غفرنــــرز ـو

 الصلة،
احلالــــة  ـــــن أنَّ ) ١٩٩٤( ٩٤٠إىل ــــا أـبتــــه يف القـــرار  وإذ ياـــري كــــذلك

يســـــتدعي  لم واألـــــن يف املنطقـــــة ممــــاللِســــ ل تديـــــداً زالـــــت تاــــكِّ  هــــاييت ـــــا يف
ـــــالنا ــــة األـــــم املتحــــدة يف  رــــ املتتــــابع للقــــوة املتعــــددة اجلنســــيات يف هــــاييت وبعث
 هاييت،

تاـــــرين األول/ أكتـــــوبر  ١٨يف تقـــــارير األــــــني العـــــام املؤرخـــــة  وقـــــد نظـــــر
كــــــــانون الثاين/ينـــــــــاير  ١٧ ، و١٩٩٤رب تاــــــــرين الثـــــــــاين/نوفم ٢١ ، و١٩٩٤
 ٢٦، وقــــــــــد نظــــــــــر يف تقــــــــــارير القــــــــــوة املتعــــــــــددة اجلنســــــــــيات املؤرخــــــــــة ١٩٩٥

تاـــــرين  ٢٤، و ١٩٩٤تاـــــرين األول/أكتـــــوبر  ١٠، و ١٩٩٤أيلول/ســـــبتمرب 
تاــــــرين  ٢١ ، و١٩٩٤تاـــــرين الثــــــاين/ نـــــوفمرب  ٧، و ١٩٩٤األول/أكتـــــوبر 
كــــــــانون   ١٩، و ١٩٩٤كــــــــانون األول/ديســــــــمرب   ٥، و ١٩٩٤الثــــــــاين/نوفمرب 
كـــــــــانون  ٢٣ ، و١٩٩٥كـــــــــانون الثاين/ينـــــــــاير  ٩ ، و١٩٩٤األول/ديســــــــمرب 
 ،١٩٩٥الثاين/يناير 
بوجـــه خـــاص بالبيـــان الــذي أدىل بـــه قائـــد القـــوة املتعـــددة  علمـــاً  حيــيطإذ و 

والتوصــية املرفقــة بــه، الــيت قــدـتها  ١٩٩٥كــانون الثاين/ينــاير   ١٥اجلنســيات يف 
باالستناد إىل تقرير قائد القوة، باأن إرسـاء بيئـة آـنـة  الدول املااركة يف القوة،

ستقرة يف هاييت،  ـو

________ 
 .١٣املرجع نفسه، الصفحة  ١٦٩
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قد مت إرساء بأنَّه  االعرتاف الوارد يف هذه التقارير والتوصيات وإذ يالحظ
ستقرة يف  هاييت، بيئة آـنة ـو

واملوجَّهـة  ١٩٩٥كـانون الثاين/ينـاير   ٢٧بالرسـالة املؤرخـة  علماً  حييطإذ و 
 األـن ـن املمثل الدائم هلاييت لدى األـم املتحدة،إىل رئيس جملس 
أمهيـــــة كفالـــــة أن يكـــــون قـــــوام قـــــوات عمليـــــات حفـــــظ الســـــالم  وإذ يؤكـــــد

للمهام اليت تقتضيها، وإذ ياري إىل ضرورة قيام األــني العـام بإبقـاء قـوام  ـناسباً 
 قوة البعثة قيد االستعراض املستمر،

ــــأنَّ  وإذ يســــلِّم ولية النهائيــــة عــــن املصــــاحلة شــــعب هــــاييت يتحمــــل املســــؤ ب
 الوطنية وتعمري بلده،

بــالتطورات اإلجيابيــة يف هــاييت، مبــا يف ذلــك رحيــل القيــادة  يرحــب - ١
، واســـــتعادة العســـــكرية الســـــابقة ــــــن هـــــاييت، وعـــــودة الـــــرئيس املنتخـــــب شـــــرعياً 

الســـــلطات الاـــــرعية، علـــــى النحـــــو الـــــذي مت توخيـــــه يف اتفـــــاق جزيـــــرة غفرنـــــرز 
 )؛١٩٩٤( ٩٤٠ر يتفق ـع القرا ومبا

علـــى اجلهـــود الـــيت بـــذلتها الـــدول املاـــاركة يف القـــوة املتعـــددة  يثـــين - ٢
يق ــع األــم املتحـدة لتقيـيم االحتياجـات  اجلنسيات يف هاييت للعمل باكل ـو

 واإلعداد لنار بعثة األـم املتحدة يف هاييت؛
عـــن تقـــديره جلميـــع الـــدول األعضـــاء الـــيت ســـامهت يف القـــوة  يعــرب - ٣
 دة اجلنسيات؛املتعد
ملنظمــة الــدول األـريكيــة وألعمــال البعثــة أيضــاً  عــن تقــديره يعــرب - ٤

 املدنيـة الدوليــة يف هــاييت، ويطلــب أن يقــوم األــني العــام لألـــم املتحــدة، واضــعاً 
يف اعتباره خربة ـنظمـة الـدول األـريكيـة وإـكاناتـا، بالتاـاور ــع األــني العـام 
ملنظمـة الــدول األـريكيـة باــأن التــدابري املناسـبة األخــرى الـيت ميكــن أن تتخــذها 

إىل اللــس عـن نتـائج هــذه تقريـراً  املنظمتـان مبـا يتفــق ــع هـذا القــرار، وأن يقـدم
 املااورات؛
) ١٩٩٤( ٩٤٠ملطلــــــوب مبوجــــــب القـــــــرار ، علــــــى النحـــــــو ايقــــــرر - ٥

وباالســتناد إىل توصــيات الــدول األعضــاء املاــاركة يف القــوة املتعــددة اجلنســيات 
كــانون الثاين/ينــاير   ١٧ـــن تقريــر األـــني العــام املــؤرخ  ٩١ومبــا يتفــق ـــع الفقــرة 

ناســــبة لناــــر بعثــــة  ه توجــــد حاليــــاً ، أنَّــــ١٩٩٥ ســــتقرة ـو يف هــــاييت بيئــــة آـنــــة ـو
 ٩٤٠دة يف هــــــــاييت علـــــــى النحـــــــو الــــــــذي مت توخيـــــــه يف القــــــــرار ـــــــــتحامل مـــــــــاألـ
 )؛١٩٩٤(

 ٨لألـــني العــام، بغيــة الوفــاء بالاــرط الثــاين احملــدد يف الفقــرة  يــأذن - ٦
) إل�ــاء ـهمـــة القـــوة املتعــددة اجلنســـيات واضـــطالع ١٩٩٤( ٩٤٠ـــن القـــرار 

ار، بتـــدبري بعثـــة األــــم املتحـــدة يف هـــاييت باختصاصـــاتا املـــذكورة يف ذلـــك القـــر 
وناـــر ــــا يكفـــي ــــن الوحـــدات العســـكرية، والاـــرطة املدنيـــة، وغـــري ذلـــك ــــن 
األفــراد املــدنيني للســماح للبعثــة بتــويل النطــاق الكاـــل للمهــام املنصــوص عليهــا 

) وبالصـــــيغة الـــــيت مت تنقيحهـــــا ومتديـــــدها عمـــــًال ١٩٩٣( ٨٦٧مبوجـــــب القـــــرار 
 )؛١٩٩٤( ٩٤٠ـن القرار  ١٠و  ٩بالفقرت 
لألـني العام أن يقوم باالشرتاك ـع قائد القـوة املتعـددة  أيضاً  يأذن - ٧

ـــة الضــطالع بعثـــة األـــم املتحـــدة يف هـــاييت  اجلنســيات، باختـــاذ اخلطــوات الالـز
بــــذه املســــؤوليات يف أقــــرب وقــــت ممكــــن، علــــى أن يــــتم إجنــــاز النقــــل الكاـــــل 

ارس آذار/ـــــ ٣١للمســــؤولية ـــــن القــــوة املتعــــددة اجلنســــيات إىل البعثــــة حبلــــول 
 ؛١٩٩٥
متديـد الواليـة احلاليـة لبعثـة األــم املتحـدة يف هـاييت لفـرتة سـتة  يقرر - ٨

 ؛١٩٩٥متوز/يوليه  ٣١أشهر، أي حىت 
)، بناــر ١٩٩٤( ٩٤٠للقــرار وفقــاً  لألـــني العــام أن يقــوم، يــأذن - ٩
ـــن األفــراد العســكريني يف هــاييت، علــى النحــو الــذي  ٦ ٠٠٠يتجــاوز  عــدد ال

، وعـدد ١٩٩٥كـانون الثاين/ينـاير  ١٧ــن تقريـره املـؤرخ  ٨٧أوصت به الفقـرة 
 فرد ـن أفراد الارطة املدنية؛ ٩٠٠ال يتجاوز 

إىل التزام التمع الدويل مبساعدة ودعم التنمية االقتصـادية  ياري - ١٠
ــــة آـنــــة  ــــك يف إداـــــة بيئ ــــة واملؤسســــية يف هــــاييت، ويســــلم بأمهيــــة ذل واالجتماعي

ستقرة؛  ـو

تــزال هاــة،  احلالــة الــيت يعياــها شــعب هــاييت حاليــا البــأنَّ  يقــر - ١١
ة هاييت على أن تقوم، مبسـاعدة ــن بعثـة األــم املتحـدة يف هـاييت  وحيث حكـو

ــن التمــع الــدويل، بإناــاء قــوة فعَّ  الــة للاــرطة الوطنيــة وبتحســني أداء نظاـهــا ـو
 القضائي؛

ة إىل األـــــني العــــام أن يقــــوم بإناــــاء صــــندوق، باإلضــــاف يطلــــب - ١٢
)، ١٩٩٣( ٨٦٧ـــــــــن القــــــــرار  ١٠الصــــــــندوق الــــــــذي أذن بــــــــه يف الفقــــــــرة  إىل

عــــــن طريقــــــه إتاحــــــة التربعــــــات املقدـــــــة ـــــــن الــــــدول األعضــــــاء لــــــدعم  ميكــــــن
الـــدويل لرصـــد الاـــرطة واملســـاعدة علـــى إناـــاء قـــوة شـــرطة ـناســـبة يف  الربنـــاـج
 هاييت؛

إىل األــــني العـــام أن يبلـــغ اللـــس يف ـوعـــد ـبكـــر  أيضـــاً  يطلـــب - ١٣
بطرائـق االنتقـال ــن القـوة املتعــددة اجلنسـيات إىل بعثـة األــم املتحـدة يف هــاييت 

تقريـــراً  ،١٩٩٥نيســـان/أبريل  ١٥وأن يقـــدم إىل اللـــس، يف ـوعـــد ال يتجـــاوز 
 عن نار البعثة؛ ـرحلياً 

 إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر - ١٤

ة املتعــددة وبعــد التصــويت، ذكــرت ممثلــة الواليــات املتحــدة أن القــو 
اجلنســيات، الــيت أذن اللــس بإناــائها يف متوز/يوليــه، قــد أمتــت ـهمتهــا. 
وجيـري اآلن التخطـيط لنقـل املســؤولية إىل بعثـة األــم املتحـدة يف هــاييت. 

االنتقـال سـيحد  يف �ايـة آذار/ــارس. وقـد  ويؤكد تصويت اللس أنَّ 
ـــوظفي  ـــة بلـــدها جاهـــدة ــــع القـــوة املتعـــددة اجلنســـيات ـو عملـــت حكـو

ـــة العاــــة لضـــمان النقـــل الســـلس للمســـؤولية  انتقـــال دون تغيـــري  -األـان
ـلحـــوظ. فـــأكثر ــــن نصـــف العســـكريني وحـــوايل ـلـــث املـــدنيني يف بعثـــة 

ربني القدـاء يف القـوة املتعـددة األـم املتحدة يف هاييت سيكونون ـن احملا
ـــاك تغيـــري جـــذري يف حجـــم  اجلنســـيات. وبصـــورة شـــاـلة، لـــن يكـــون هن
البعثــــة أو قــــدرات القــــوات أو نوعيــــة القيــــادة. وســــيكون لقــــوات األـــــم 

عـن الـنفس، مبـا يف ذلـك احلـق يف  املتحدة احلق يف استعمال القوة دفاعاً 
ه اـهـا. وحــذرت ــن أنَّـــعارضـة احملـاوالت القســرية لعرقلـة االضــطالع مبه
قيادتـــا وواليتهـــا وقـــوة  إذا اعـــرتض ســـبيل قـــوة األــــم املتحـــدة أحـــد فـــإنَّ 
إعـادة التعمـري  إنَّ أيضـاً  سالحها وعزميتها متكنها ـن الرد القوي. وقالت
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 الِســلم، ـــن بعثــة األـــم املتحــدة حلفــظجــزًءا  االقتصــادي هلــاييت ليســت
ايـة جهـود تكميليـة. وهـي تنضـم هلـذه الغحتقيقـاً  ولكن اجلهود اليت تبذل

ة اهلايتيـة  إىل األـني العام يف ـناشدة التمع الدويل أن يعمل ـع احلكـو
 لتنفيــذ برنــاـج طــوارئ اإلنعــاش االقتصــادي. واختتمــت كلمتهــا قائلــة إنَّ 
ـستقبل هاييت، كما جيب أن يكون، يف أيدي أبناء هـاييت. واملؤسسـات 

جمتمع ـا؛ فهي جيـب أن تغـذى ــن  الدميقراطية ال ميكن أن تـفرض على
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 ) قرر أنَّ ١٩٩٤( ٩٤٠اللس باختاذه للقرار بأنَّ  وذّكر ممثل فرنسا
اهلــــدف كــــان نقــــل الســــلطة إىل األـــــم املتحــــدة مبجــــرد تــــوفري بيئــــة آـنــــة 

ستقرة ومتكُّن األـم املتحدة ـن احملافظة عليهـا. وقـد تـو  فرت الظـروف اـو
. وهذا ياهد ١٩٩٥آذار/ـارس  ٣١العملية يف لبدء املرحلة الثانية ـن 

 إنَّ قـائًال  القـوة املتعـددة اجلنسـيات. وأضـاف َوزْع ـنـذاحملـَرز  على التقـدم
إجراء انتخابات تاريعية عنصر حاسم يف عـودة الدميقراطيـة، وينبغـي أن 
حيد  يف أقرب وقت ممكن. وجيـب علـى األــم املتحـدة واهلـايتيني اختـاذ 

ـــة إلجرائهـــا يف أــــن وحيـــاد كـــاـلني. وأخـــرياً مجيـــع الرتتيبـــات ال ، أكـــد الـز
علـــــى أمهيــــــة التنميــــــة االقتصــــــادية وإعـــــادة بنــــــاء املؤسســــــات، وال ســــــيما 
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ـــأنَّ  وأعـــرب ممثـــل اململكـــة املتحـــدة عـــن إقـــراره الظـــروف يف هـــاييت ب
تسمح باالنتقال السلس واملبكر إىل بعثة األـم املتحدة يف هاييت. وقـال 

) جبالء، أن ١٩٩٥( ٩٧٥سيكون ـن الضروري، كما يوضح القرار ه إنَّ 
يـبقـــــي األــــــني العـــــام ـســـــتوى قـــــوة بعثـــــة األــــــم املتحـــــدة يف هـــــاييت قيـــــد 
االستعراض الدائم وأن يوصي اللس بإجراء التعديالت حسبما وعندـا 

التهديد الذي بأنَّ  يسمح الوضع يف هاييت بذلك. ويعرتف القرار كذلك
 إنَّ قائًال  زيل اآلن. وأضافواألـن ـن قبل يف املنطقة أـ م الِسل تعرض له

اهلـــايتيني أنفســـهم هـــم يف آخـــر األــــر الـــذين تقـــع علـــيهم املســـؤولية عـــن 
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١٧٢. 

بلــده عّلــق أمهيــة   وتكلــم الــرئيس، بصــفته ممثــل األرجنتــني، فــذكر أنَّ 
ـــة ويف  ـــدول األـريكي ـــة يف إطـــار ـنظمـــة ال ـــة حـــل األـز كـــربى علـــى حماول

ألــــــم املتحـــــدة. وهـــــو يوافـــــق علـــــى انتقـــــال املهـــــام ــــــن القـــــوة املتعـــــددة ا
علـى ـسـتوى األفـراد وأيضـاً  اجلنسيات إىل بعثة األـم املتحدة يف هاييت،

القـوة  إنَّ أيضـاً  العسكريني واملدنيني الـذي أوصـى بـه األــني العـام. وقـال
 ٩٤٠املتعـــــددة اجلنســـــيات أدت واليـــــة التمـــــع الـــــدويل عمـــــًال بــــــالقرار 

ووفقــــــاً  )، يف إطــــــار ـيثــــــاق األـــــــم املتحــــــدة، بطريقــــــة ـســــــؤولة١٩٩٤(
ه، يف سـياق للظروف الـيت كـان عليهـا أن تواجههـا. وهـو علـى اقتنـاع بأنـَّ

________ 
 .١٥إىل  ١٣املرجع نفسه، الصفحات  ١٧٠
 .١٥املرجع نفسه، الصفحة  ١٧١
 .١٧املرجع نفسه، الصفحة  ١٧٢

بعــد انتهــاء الصــراع، ينبغــي أن تكــون اجلهــود السياســية الــيت الِســلم  بنــاء
268Fيبذهلا اللس ـصحوبة بتدابري اقتصادية واجتماعية

١٧٣. 
ــــة األـــــم املتحــــدة يف هــــاييت َوزْع آخــــرونوأيــــد ـتكلمــــون  وفقــــاً  بعث

ملقرتحات األـني العام، ـاددين، يف مجلة أـور، على أمهية االنتخابات 
الــة حلفــظ القــانون والنظــام، وكــذلك التاــريعية القادـــة وإناــاء قــوات فعَّ 

ـــة واالقتصـــادية يف  ـــة املؤسســـية واالجتماعي ضـــرورة ـســـاعدة ودعـــم التنمي
269Fهاييت

١٧٤. 

ـــان ــــن ٣٥٢٣(اجللســـة  ١٩٩٥نيســـان/أبريل  ٢٤املـــؤرخ  المقـــرر ): بي
 الرئيس

 )،١٩٩٥( ٩٧٥بــــــالقرار  وعمــــــال ً  ،١٩٩٥نيســـــان/أبريل  ١٣يف 
عــن بعثــة األـــم املتحــدة يف هــاييت، تقريــراً  األـــني العــام إىل اللــسقــدَّم 

أطلعــه فيــه علــى طرائــق االنتقــال ـــن القــوة املتعــددة اجلنســيات إىل بعثــة 
270Fدة يف هــــاييتاألـــــم املتحــــ

نقــــل بــــأنَّ  . وأفــــاد األـــــني العــــام يف التقريــــر١٧٥
املســــؤوليات ـــــن القــــوة املتعــــددة اجلنســــيات إىل بعثــــة األـــــم املتحــــدة يف 

. وأتاحت له زيارتـه القصـرية إىل ١٩٩٥آذار/ـارس  ٣١هاييت قد مت يف 
هـــاييت بـــذه املناســـبة فرصـــة جيـــدة لتبـــادل اآلراء ــــع رئـــيس هـــاييت باـــأن 

السياســية يف البلــد، واملســائل املتعلقــة بــاألـن، واجلهــود الراـيــة إىل احلالــة 
احلالـة  إنعاش االقتصاد، وعملية املصاحلة الوطنيـة. وقـال األــني العـام إنَّ 

السياســية الراهنــة تتســم بالتأييــد الاــعيب الواســع النطــاق للــرئيس أريســتيد 
ن ضعف وقلة انتهاكات حقوق اإلنسان. ويف الوقت نفسه، هناك ـواط

 الـذي ميكـن أن -باإلحبـاط  ـتزايـداً  هناك شـعوراً  ـؤسسية كبرية كما أنَّ 
بــد أن  إزاء بــطء وتــرية االنتعــاش االقتصــادي. وال -ـصــدر قلــق ياــكِّل 

تــوىل حالــة الفقــر املــدقع وارتفــاع ـعــدالت البطالــة الســائدة يف جــزء كبــري 
ن ـسألة أساسية ـسألة األـ . وذكر أنً ـتواصالً  دولياً  ـن هاييت اهتماـاً 

 بالنســبة لكاـــل عمليــات األـــم املتحــدة يف هــاييت. وعلــى الــرغم ـــن أنَّ 
انتهاكات حقـوق اإلنسـان الـيت بــلِّـغ عنهـا خـالل فـرتة الاـهرين املاضـيني 

وفقـاً  ، فـإن ـسـتوى اجلرميـة ال يـزال ـرتفعـاً مل تـزد عـن حـاالت قليلـة جـداً 
م األـن. وناأ عن العنف، ملعايري هاييت كما يسود يف البلد شعور بانعدا

ـــة األــــم  باإلضـــافة إىل قصـــور قـــوة األــــن العـــام املؤقتـــة، قلـــق ــــن أن بعث
املتحدة يف هاييت، اليت تعمـل دون سـلطة إنفـاذ، لـن تضـاهي يف الفعاليـة 
ــــــيت مشلــــــت واليتهــــــا صــــــالحيات اإلنفــــــاذ  القــــــوة املتعــــــددة اجلنســــــيات ال

املتحـدة. وتيئـة بيئـة املنصوص عليها يف الفصل السابع ـن ـيثاق األـم 
إلجراء محلة انتخابيـة حـرة ونزيهـة  ـسبقاً أساسياً  آـنة ال يزال ميثل شرطاً 

وإلقبال الناخبني بأعداد ـقبولة على اإلدالء بأصواتم يوم االنتخابـات. 
________ 

 .١٨و  ١٧املرجع نفسه، الصفحتان  ١٧٣
ــــــــا)، والصــــــــفح ١٦و  ١٥املرجــــــــع نفســــــــه، الصــــــــفحتان  ١٧٤  ١٧ و ١٦تان (أملاني
 (إيطاليا).
١٧٥ S/1995/305. 
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ه يعتــزم الــرئيس أريســتيد أبلغــه أنَّــبــأنَّ  وأفــاد األـــني العــام يف هــذا الصــدد
حــزاب السياســية وأعضــاء اللــس االنتخــاأ ـواصــلة لقاءاتــه ـــع قــادة األ

املؤقـــــــت. وقـــــــد أـعلـــــــن يف آخـــــــر اجتمـــــــاع ــــــــن هـــــــذا النـــــــوع انعقـــــــد يف 
حزيران/يونيــه.  ٢٥أن االنتخابــات ســتؤجل إىل  ١٩٩٥نيســان/أبريل  ٦

علــى  يعتــرب نكســة كبــرية، ـاــدداً  هــذا التأجيــل ال وقــال األـــني العــام إنَّ 
ا بــني األحــزاب نفســها ينبغــي أن احلــوار بــني اللــس واألحــزاب وفيمــ أنَّ 

يســــتمر بغيـــــة حتقيـــــق توافـــــق اآلراء السياســــي الـــــالزم جلـــــين مثـــــار العمليـــــة 
االنتخابيــة وتأكيــد ـصــداقيتها. وتقــدم األـــم املتحــدة، اســتجابة لطلــب 
ة هـاييت، ـسـاعدة تقنيـة باـأن املسـائل االنتخابيـة. وسـيطَلب  ـن حكـو

عثـة األــم املتحـدة يف هـاييت وسـائر إىل البعثة املدنية الدولية إىل هـاييت وب
وكاالت األـم املتحدة املوجودة يف هـاييت دعـم جهـود املراقبـة الـيت تبـذهلا 

نقـل املسـؤوليات  ـنظمة الدول األـريكية. وذكر األــني العـام كـذلك أنَّ 
 ٣١ـــن القــوة املتعــددة اجلنســيات إىل بعثــة األـــم املتحــدة يف هــاييت يف 

علــى طريــق اجلهــود الاــاـلة الــيت يبــذهلا  لمــاً ميثــل ـعَ  ١٩٩٥آذار/ـــارس 
واالســــتقرار يف هــــاييت. والنجــــاح الــــذي الِســــلم  التمــــع الــــدويل إلحــــالل

ـــة هـــاييت الاـــرعية إىل  أحرزتـــه القـــوة املتعـــددة اجلنســـيات يف إعـــادة حكـو
احلكم والتخطيط الدقيق املفصل لتويل البعثة ـسؤولياتا ملما يبعث على 

ـــم املتحــدة هــذه ســيحالفها النجــاح علــى الــرغم األـــل يف أن عمليــة األ
ـــة اقتصـــاد هـــاييت ســـتكون حمّكـــ  ا صـــعباً ــــن اتســـاع نطـــاق واليتهـــا. وحال

سيحالف كاـل العملية اليت تتكاف جوانبها اآلن ـن جناح أو عدم  ملا
ـن والية بعثة جزًءا  التنمية االقتصادية ليست جناح. وعلى الرغم ـن أنَّ 

هــاييت، فستســاعد البعثـة علــى تنفيــذ األناــطة اإلمنائيــة األــم املتحــدة يف 
 حيثمــــا أـكــــن ذلــــك. ويف هــــذا الصــــدد، فقــــد عــــّني األـــــني العــــام نائبــــاً 
للممثــل اخلــاص سياــغل يف الوقــت نفســه ـنصــب املمثــل املقــيم لربنــاـج 
األــــم املتحـــدة اإلمنـــائي. وهـــذه هـــي املـــرة األوىل الـــيت تـــربط فيهـــا األــــم 

و بني بعثة حلفظ السالم وبـني األناـطة اإلمنائيـة. املتحدة على هذا النح
ق بني مجيـع األطـراف املعنيـة ويسـهل تعاوناً  وذلك ـن شأنه أن حيقق أـو

املســتمرة الـــيت الِســلم  عمليــة االنتقــال ـــن عمليــة البعثـــة إىل أناــطة بنــاء
لإلجراءات املتبعة لتنسيق األناطة التنفيذية وفقاً  تقوم با األـم املتحدة

للواليــة املنصــوص عليهــا يف وفقــاً  هيــة. وقــال األـــني العــام كــذلك إنَّــللتنم
عهـا بصـورة  زْ ) سيكون مبقـدور البعثـة بعـد أن يـتم وَ ١٩٩٤( ٩٤٠القرار 

كاـلـــــة أن تقـــــدم إىل الســـــلطات اهلايتيـــــة ــــــا حتتاجـــــه ــــــن ـســـــاعدة يف 
سـيما خـالل احلملـة االنتخابيـة. ويف هـذا الاـأن  االضطالع مبهاـها وال

اء الاـــــــرطة اهلايتيـــــــة اجلديـــــــدة وإصـــــــالح النظـــــــام القضـــــــائي يظـــــــل إناـــــــ
ـــــة  أــــــرين ـــــد الدميقراطي ـــــة ولتوطي ـــــة آـن ـــــة للحفـــــاظ علـــــى بيئ ـــــالغي األمهي ب
حقـــوق اإلنســـان ووضـــع حـــد لإلفـــالت ــــن العقوبـــة. وأكـــد أن  واحـــرتام

بعثــة األـــم املتحــدة يف هــاييت ســرتد بســرعة وحبــزم علــى أي حماولــة إلـــارة 
 القالقل.

، أدرا ١٩٩٥نيســـان/أبريل  ٢٤، املعقـــودة يف ٣٥٢٣ويف اجللســـة 
ــــه. وعقــــب إقــــرار جــــدول  ــــر األـــــني العــــام يف جــــدول أعمال اللــــس تقري

ــ ه الــرئيس (اجلمهوريــة التاــيكية) انتبــاه أعضــاء اللــس إىل األعمــال، وجَّ
ـوجَّهة إىل رئيس اللس ـن ممثلي  ١٩٩٥نيسان/أبريل  ٧رسالة ـؤرخة 

271Fوكينيـا والواليـات املتحـدةاألرجنتني وفرنسا وفنـزويال 

حييلـون بـا بيـان  ١٧٦
قــد أـذن  هأعلــن الــرئيس أنَّــ أصــدقاء األـــني العــام باــأن ـســألة هــاييت. مث

يــديل بــأنَّ  فيمــا بــني أعضــاء اللــس،ـأجريــت  لــه، يف أعقــاب ـاــاورات
272Fبالبيان التايل نيابة عن اللس

١٧٧: 
اجلنســيات يف هــاييت يرحـب جملــس األـــن بنقـل ـســؤوليات القــوة املتعـددة 

. ١٩٩٥آذار/ـــــارس  ٣١إىل بعثـــة األـــــم املتحــــدة يف هــــاييت، الــــذي جــــرى يف 
، ١٩٩٥نيسان/أبريل  ١٣جاء يف تقريره املؤرخ  وياارك األـني العام رأيه، كما

الــــيت يبــــذهلا  يف أن هـــذا النقــــل كــــان عالــــة فارقــــة علــــى طريــــق اجلهـــود الاــــاـلة
يف هــاييت. ويثــين اللــس علــى األـــني  تقرارواالســالِســلم  التمــع الــدويل إلحــالل

العــــــام، وممثلــــــه اخلــــــاص، وقائــــــد القــــــوة املتعــــــددة اجلنســــــيات، وســــــائر العــــــاـلني 
 املخلصني يف األـم املتحدة والقوة الذين جعلوا عملية النقل ممكنة.

ه ال يـزال يلـزم عمــل الكثـري إلناـاء ـؤسســات اللـس يالحـظ أنَّــ علـى أنَّ 
هــه األـــني العــام إىل شــعب هــاييت ويكــرر النــداء الــذي وجَّ  دميقراطيــة يف هــاييت،

ــــه لكــــي يســــاعدوا البعثــــة علــــى أن تســــاعدهم. ولــــئن كــــان وجــــود البعثــــة  وقادت
سـتقرة، فـإن وجـود نظـام للعدالـة  ة هاييت على تيئة بيئة آـنة ـو سيساعد حكـو
تســم بالنزاهــة، وإســراع ســلطات هــاييت يف ناــر قــوة شــرطة  قــادر علــى العمــل ـو

الـــة، مهــا أــــران ال غـــىن عنهمــا بالنســـبة إىل اســتقرار هـــاييت يف األجـــل ة وفعَّ دائمــ
الطويــل. ويضـــم اللـــس صـــوته إىل صـــوت األـــني العـــام وأصـــدقاء األــــني العـــام 
باأن ـسألة هاييت يف دعوة الدول األعضاء إىل تقدمي التربعات لدعم الربنـاـج 

 ـناسبة. الدويل لرصد الارطة وللمساعدة على إنااء قوة شرطة

ـة هـاييت وشـعبها املسـؤولية الرئيسـية عـن إعـادة بنـاء هــاييت  وتتحمـل حكـو
اللس يالحظ أن استمرار التزام التمع  . على أنَّ واجتماعياً  واقتصادياً  سياسياً 

 واالستقرار يف األجل الطويل يف هاييت.الِسلم  الدويل أـر ال غىن عنه لتحقيق

أي يف أن قضـــية األــــن ـســـألة أساســـية وياـــارك اللـــس األــــني العـــام الـــر 
 بالنسبة لعملية األـم املتحدة يف هاييت بكاـلها.

اللـس علـى ـــا يتسـم بـه إجـراء انتخابــات حـرة ونزيهـة وآـنـة ـــن وياـدِّد 
أمهيــة بالغــة بالنســبة إىل ـســتقبل هــاييت الــدميقراطي. ويؤكــد اللــس علــى ضــرورة 

خالل فرتة االنتخابـات التاـريعية واحملليـة وجود بيئة آـنة يف هاييت، مبا يف ذلك 
يف حزيران/يونيــه ومتوز/يوليــه، ويؤكــد أمهيــة وجــود قــوة شــرطة قــادرة علــى العمــل 
ــــة هــــاييت علــــى أن تتخــــذ مجيــــع  ونظــــام قضــــائي ـســــتقر. وحيــــث اللــــس حكـو
ــة لضــمان جنــاح االنتخابــات، وأن تقــوم بصــفة خاصــة بتســجيل  اخلطـوات الالـز

اخبني قبــل االنتخابــات، وتــؤـِّن، بالتعــاون ـــع التمــع أكــرب عــدد ممكــن ـــن النــ
 الدويل، حصول احلمالت السياسية يف بيئة خالية ـن الرتويع االنتخاأ.

ويرحـــب اللــــس باالجتماعــــات الــــيت يعقــــدها الــــرئيس أريســــتيد ـــــع قــــادة 
األحــزاب السياســية وأعضــاء اللــس االنتخــاأ املؤقــت. ويؤكــد علــى أمهيــة قيــام 

دف حتقيــــق توافــــق اآلراء السياســــي الــــالزم لتعزيــــز ـنــــافع العمليــــة حــــوار يســــته
صـــداقيتها. ويطلـــب اللـــس ـــة هـــاييت أن تتعـــاونأيضـــاً  االنتخابيـــة ـو  إىل حكـو
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نظمــة الــدول األـريكيــة ـــن أجــل ضــمان إمتــام  تاـــاً تعاونــاً  ـــع األـــم املتحــدة ـو
ســودها األـــن عمليــة التحضــري لالنتخابــات وإجــراء االنتخابــات ذاتــا يف بيئــة ي

)، يؤكد اللس أمهية إجراء ١٩٩٤( ٩٤٠واالستقرار. ومتايا ـع أهداف قراره 
وهــو املوعـــد  ١٩٩٦االنتخابــات الرئاســية يف ـوعــدها املقــرر قبــل شــباط/فرباير 

 املقرر النسحاب البعثة.
، يرحب اللس بقرار األـني العام تنسيق عملية حفظ السـالم الـيت وأخرياً 
ة ــــع األناـــطة اإلمنائيـــة الـــيت تقـــوم بـــا جهـــات أخـــرى، بطريقـــة تقـــوم بـــا البعثـــ

ـــــة هـــــاييت علـــــى تعزيـــــز  تنســـــجم ــــــع واليـــــة البعثـــــة، ــــــن أجـــــل ـســـــاعدة حكـو
سـيما نظاـهـا القضـائي. ويأــل اللـس أن يسـهل هـذا التنســيق  ـؤسسـاتا، وال

ــق بــني مجيــع اجلهــات املعنيــة يف هــاييت، عــن زيــادة فعاليــة فضــًال  قيــام تعــاون أـو
 الدعم الدويل املقدم إلعادة بناء اقتصاد هاييت.

 ١٠٠٧): القرار ٣٥٥٩(اجللسة  ١٩٩٥متوز/يوليه  ٣١املؤرخ  ررــــالمق
)١٩٩٥( 
قــدَّم  )،١٩٩٥( ٩٧٥بــالقرار  وعمــال ً  ،١٩٩٥متوز/يوليــه  ٢٤يف 

273Fعن بعثة األـم املتحدة يف هاييتتقريراً  األـني العام إىل اللس

. وقـد ١٧٨
ه بعـــــد انقضـــــاء أربعـــــة أشـــــهر ـنـــــذ أن العـــــام يف التقريـــــر أنَّـــــذكـــــر األــــــني 

بعثة  استلمت البعثة املهمة ـن القوة املتعددة اجلنسيات، ميكن القول إنَّ 
صوب حتقيق أهداف الوالية  كبرياً تقدـاً   األـم املتحدة يف هاييت أحرزت
ن املتوقع أن يكون ١٩٩٤( ٩٤٠اليت ـعهد با إليها عمًال بالقرار  ). ـو

سـتقرة طــوال فــرتة االنتخابــات احلاليــة مب قـدورها اإلبقــاء علــى بيئــة آـنــة ـو
ـــن املعقـــول األــــل يف أن يكـــون أيضـــاً  واالنتخابـــات الرئاســـية املقبلـــة. ـو

ـؤسســـات ـنتخبـــة علـــى وجـــه  ١٩٩٦لـــدى هـــاييت حبلـــول شـــباط/فرباير 
بـأنَّ  فر هلـا نظـام أــين يـؤدي ـهاــه. وذّكـر األــني العـاماصحيح وأن يتـو 

تثبيت البيئة اآلـنة واملستقرة أــر جـوهري لتعزيـز بأنَّ  تمع الدويل سلَّمال
ـة السـتعادة الدميقراطيــة  التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة واملؤسسـية الالـز

ـــ ة إلكســـاب الاـــرطة باـــكل دائـــم يف هـــاييت. وتظـــل هنـــاك حاجـــة ـلحَّ
ــا يتصــل بــذلك ـــن جهــود لبنــاء املؤسســات يف الوقــقــدرات فعَّ  ت الــة ـو

املســؤولية الكاـلــة عــن إقــرار  الــذي يتــوىل فيــه اهلــايتيون أنفســهم تــدرجيياً 
القانون وحفظ النظـام. ويف هـذا الصـدد ناشـد الـدول األعضـاء أن تنظـر 
بصورة فورية وجادة يف املسامهة يف صندوق التربعات املناأ عمًال بالقرار 

ة علـــى ) لـــدعم الربنـــاـج الـــدويل ملراقبـــة الاـــرطة واملســـاعد١٩٩٥( ٩٧٥
الاـرطة املدنيـة  إنااء قوة شرطة ـالئمة يف هاييت. وقال األـني العـام إنَّ 

التابعـــة للبعثـــة حققـــت نتـــائج حممـــودة ــــع قـــوة األــــن العـــام املؤقتـــة كمـــا 
ســـاعدت باملثـــل الاـــرطة الوطنيـــة اهلايتيـــة. وأفـــاد عـــن نتـــائج االنتخابـــات 

يــــوم  فقــــال إنَّ  ١٩٩٥يف حزيران/يونيــــه ـأجريــــت  التاــــريعية واحملليــــة الــــيت
ــاً  االنتخابـات كـان، بصــفة عاــة، ، ومل حيــد  ـسـتوى العنــف سـلمياً يـو
ه كانت هناك ادعاءات حبدو  تالعـب الذي كان خيااه البعض غري أنَّ 
ــــف، وقـــــ ــــدة باــــأن حــــدو  وبعــــض أعمــــال التخوي دـت شــــكاوى عدي

________ 
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ع أن نتائج االنتخابات مل تعلن بعد بصورة كاـلة فإنه على  خمالفات. ـو
ـــة ـقـــة  ـــة سيســـتفيدون ــــن هـــذه التجرب ــــن أن أطـــراف العمليـــة االنتخابي

وســيتخذون خطــوات لتصــحيح األخطــاء وأوجــه القصــور التنظيميــة الــيت 
ــن احلتمــي أن تــؤدي العمليــة االنتخابيــة إىل االنتقــال  شــابت العمليــة. ـو
ـــن، رغـــم  ـــة جديـــدة ـنتخبـــة لاـــعب هـــاييت الـــذي متكَّ بثبـــات حنـــو حكـو

نـــواقص، ــــن أن يـــديل بصـــوته دون خـــوف  شـــاب االنتخابـــات ــــن ــــا
يـــأذن اللـــس  بـــأن أوصـــى بـــأن ترهيـــب. واختـــتم األــــني العـــام تقريـــره أو

بتمديــــد واليــــة بعثــــة األـــــم املتحــــدة يف هــــاييت حــــىت �ايــــة شــــباط/فرباير 
د )، الـــذي حـــدَّ ١٩٩٤( ٩٤٠، علـــى النحـــو املتـــوخى يف القـــرار ١٩٩٦
 يتمثل يف إجناز البعثة ملهمتها حبلول ذلك الوقت. هدفاً 

ـــــــه  ٣١، املعقـــــــودة يف ٣٥٥٩ويف اجللســـــــة  ، أدرا ١٩٩٥متوز/يولي
ـــــرار جـــــدول  ـــــه. وبعـــــد إق ـــــر األــــــني العـــــام يف جـــــدول أعمال ـــــس تقري الل

طلـبهم، إىل بناًء على  األعمال، دعا اللس ممثلي فنزويال وكندا وهاييت،
ــــدون أ ــــاملاــــاركة يف املناقاــــة ب  هن يكــــون هلــــم احلــــق يف التصــــويت. ووجَّ

ـــرئيس (هنـــدوراس) انتبـــاه أعضـــاء اللـــس إىل ـاـــروع قـــرار ـقـــدَّم ــــن  ال
274Fزويال وكندا وهندوراس والواليات املتحدةــا وفنــــنتني وفرنســـاألرج

١٧٩. 
ـاــــروع القــــرار ميــــدد واليــــة البعثــــة حــــىت  وأشــــار ممثــــل كنــــدا إىل أنَّ 

ن املهم النظـر، قبـل انتهـاء هـذه الواليـة ـ ، وقال إنَّ ١٩٩٦شباط/فرباير 
بوقت طويل، يف الطرق الـيت تكفـل ضـمان اسـتمرار تقـدمي املسـاعدة إىل 

األســـس الدميقراطيـــة لبنـــاء هـــاييت يف املســـتقبل أخـــذت  اهلـــايتيني. فلـــو أنَّ 
. تنهار يف غياب املاـاركة املسـتمرة للمجتمـع الـدويل لكـان ذلـك ـؤسـفاً 

لــــع وفــــد بلــــده إىل ـناقاــــة اخليــــارات املتعلقــــة هلــــذه الغايــــة، يتط وحتقيقــــاً 
275Fباستمرار الوجود الدويل يف هاييت

١٨٠. 
ه سـتجرى انتخابـات وتناول ممثل هاييت ـسألة االنتخابات فذكر أنـَّ

جزئية يف املناطق اليت مل يكن ـن املمكن إجراء انتخابات فيها. وعالوة 
ــل أنعلــى ذلــك أـ  تراعــى يف  عيــد تنظــيم اللــس االنتخــاأ املؤقــت. ويـؤ

لـة واجلولـة الثانيـة العيـوب الـيت ظهـرت يف اجلولـة تنظيم االنتخابات املكمِّ 
 علــى آراء األـــني العــام الــيت تفيــدمتاـــاً  وفــد بلــده يوافــق األوىل. وقــال إنَّ 

ـــوظفي بعثـة األـــم املتحـدة يف هــاييت يضـطلعون مبهــاـهم علـى حنــو بـأنَّ 
تخذه اللـس بـاإلذن بتمديـد ـثايل. ويتطلـع بارتيـاح إىل القـرار الـذي سـي

ــة الــرئيس أريســتيد  واليــة بعثــة األـــم املتحــدة يف هــاييت. وستواصــل حكـو
يق ــع بعثـة األــم املتحـدة يف هـاييت خـالل فـرتة عملهـا  العمل باكل ـو

276Fحىت ميكن جعل جناحات البعثة دائمة

١٨١. 
وفـد بلـده سـيؤيد  للتصـويت فـذكر أنَّ  وتكّلم ممثل إندونيسـيا تعلـيالً 

ـاـروع القـرار الــذي ميـدد واليـة بعثــة األــم املتحـدة يف هــاييت فـرتة ســبعة 
ــة  أشــهر، ويعتقــد أنَّ  هــاييت ســتكون لــديها يف غضــون هــذه الفــرتة حكـو
________ 

١٧٩ S/1995/629. 
١٨٠ S/PV.3559 ٣و  ٢، الصفحتان. 
 .٥إىل  ٣املرجع نفسه، الصفحات  ١٨١



 ٥٣٩ النظر في المسائل المندرجة ضمن نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين – الفصل الثامن

 

اختارهـــا شـــعب هـــاييت عـــن طريـــق انتخابـــات حـــرة ونزيهـــة. والتســـوية يف 
ــــائني  ــــت للعــــامل علــــى أن التعــــاون والتاــــاور البّن ــــني األـــــني هــــاييت برهن ب

لألـــــــم املتحــــــدة واألـــــــني العــــــام ملنظمــــــة الــــــدول األـريكيــــــة أـــــــر  العــــــام
لنجـــاح املســـاعدة الدوليـــة لتحقيـــق التقـــدم واالســـتقرار السياســـيني.  هـــام

اجلهــود املاــرتكة الــيت تبــذهلا األـــم املتحــدة  وبــرهن حتــول هــاييت علــى أنَّ 
ــــــــة بإـكا�ــــــــا أن حتقــــــــق نظمــــــــة إقليمي تلــــــــك واالســــــــتقرار يف الِســــــــلم  ـو

277Fاملنطقة

١٨٢. 
ه يؤيــــد إدراا عناصــــر التطــــور االقتصــــادي وقــــال ممثــــل بوتســــوانا إنَّــــ
ولكن ضمن حدود ـعينة لوالية  الِسلم، واالجتماعي يف عمليات حفظ

 والتنميــة املزدوجتــان ينبغــي أن ترتافقــا ـعــاً الِســلم  البعثــة بالــذات. فعمليتــا
الــــذي ســــيعقب ان االســــتقرار التطــــور االقتصــــادي ال غــــىن عنــــه إبَّــــ ألنَّ 

وبـدأ هـذا  الِسـلم. الصراع يف البلد حني تغادر بعثة األـم املتحـدة حلفـظ
يف هاييت. وبينما يؤيد متديد والية بعثة األــم املتحـدة يف  فعالً  يؤيت مثاره

 حيتـــاا اللـــس إىل ه يأــــل أالَّ ، فإنَّـــ١٩٩٦هـــاييت إىل �ايـــة شـــباط/فرباير 
278Fجتديد الوالية بعدئذ

١٨٣. 
ـاـروع القـرار للتصـويت واعـتمـد باإلمجـاع بوصـفه وبعد ذلـك طــرح 

 )، ويف ـا يلي نصه:١٩٩٥( ١٠٠٧القرار 
 ،جملس األـن إنَّ 

حزيران/يونيـــــه  ١٦) املـــــؤرخ ١٩٩٣( ٨٤١إىل أحكـــــام قراراتـــــه  إذ ياـــــري
 ٨٦٢، و ١٩٩٣آب/ أغســــــــــــطس  ٢٧) املــــــــــــؤرخ ١٩٩٣( ٨٦١ ، و١٩٩٣

 ٢٣املـــــؤرخ ) ١٩٩٣( ٨٦٧ ، و١٩٩٣آب/أغســـــطس  ٣١) املـــــؤرخ ١٩٩٣(
تاـــــرين األول/أكتـــــوبر  ١٣) املـــــؤرخ ١٩٩٣( ٨٧٣ ، و١٩٩٣أيلول/ســـــبتمرب 

، ١٩٩٣تاــــــــــــــرين األول/أكتــــــــــــــوبر  ١٦) املــــــــــــــؤرخ ١٩٩٣( ٨٧٥، و ١٩٩٣
) ١٩٩٤( ٩١٧، و ١٩٩٤آذار/ــــــــــــــــــــارس  ٢٣) املـــــــــــــــــــؤرخ ١٩٩٤( ٩٠٥ و

حزيران/يونيـــــــــه  ٣٠) املــــــــؤرخ ١٩٩٤( ٩٣٣، و ١٩٩٤أيار/ـــــــــايو  ٦ املــــــــؤرخ
 ٩٤٤ ، و١٩٩٤متوز/يوليـــــــــــــــــــــــــه  ٣١املـــــــــــــــــــــــــؤرخ  )١٩٩٤( ٩٤٠ ، و١٩٩٤

 ١٥) املــــــؤرخ ١٩٩٤( ٩٤٨، و ١٩٩٤أيلول/ســــــبتمرب  ٢٩ ) املــــــؤرخ١٩٩٤(
تاـــــــــــــرين  ٢٩) املـــــــــــــؤرخ ١٩٩٤( ٩٦٤، و ١٩٩٤تاـــــــــــــرين األول/أكتـــــــــــــوبر 

ــــــاين/نوفمرب  ــــــاين/ ينــــــاير  ٣٠) املــــــؤرخ ١٩٩٥( ٩٧٥ ، و١٩٩٤الث كــــــانون الث
١٩٩٥، 

تاـــــرين  ١١املـــــؤرخ  ٤٦/٧ إىل قـــــرارات اجلمعيــــة العاــــــة أيضـــــاً  وإذ ياــــري
كـــــــــــانون األول/ديســــــــــــمرب   ١٧املــــــــــــؤرخ  ٤٦/١٣٨ ، و١٩٩١األول/أكتـــــــــــوبر 

ـــــف وبـــــاء املـــــؤرخني  ٤٧/٢٠، و ١٩٩١  ١٩٩٢تاـــــرين الثـــــاين/نوفمرب  ٢٤أل
ـــــوايل، و١٩٩٣نيســـــان/أبريل  ٢٠ و ـــــى الت كـــــانون   ١٨املـــــؤرخ  ٤٧/١٤٣ ، عل

ـــــــــــــاء املـــــــــــــؤرخني  ٤٨/٢٧، و ١٩٩٢األول/ديســـــــــــــمرب  كـــــــــــــانون  ٦ألـــــــــــــف وب
ـــــه  ٨و  ١٩٩٣األول/ديســـــمرب  ـــــوايل، و ١٩٩٤متوز/يولي ـــــى الت  ٤٨/١٥١، عل

ـــــاء املـــــؤرخني  ٤٩/٢٧، و ١٩٩٣كـــــانون األول/ديســـــمرب   ٢٠املـــــؤرخ  ـــــف وب أل
________ 

 .٦و  ٥املرجع نفسه، الصفحتان  ١٨٢
 .٧و  ٦املرجع نفسه، الصفحتان  ١٨٣

، علــــــى التــــــوايل، ١٩٩٥متوز/يوليــــــه  ١٢و  ١٩٩٤كــــــانون األول/ديســــــمرب  ٥
 ،١٩٩٤كانون األول/ديسمرب  ٢٣املؤرخ  ٤٩/٢٠١ و

باــــأن  ١٩٩٥متوز/يوليــــه  ٢٤العــــام املــــؤرخ  يف تقريــــر األـــــني وقــــد نظــــر
 أعمال بعثة األـم املتحدة يف هاييت،

استمرار قيـادة األــني العـام لألــم املتحـدة واألــني العـام ـنظمـة  وإذ يؤيد
نظمـة الـدول األـريكيـة ــن جهـود  الدول األـريكية فيما تبذله األـم املتحـدة ـو

 رار يف هاييت،للمساعدة على حتقيق التقدم السياسي واالستق

ــة هــاييت يف جهودهــا الراـيــة  أيضــاً  وإذ يؤيـد دور البعثــة يف ـســاعدة حكـو
ســــتقرة علــــى النحــــو املطلــــوب يف القــــرار  ــــة ـو ــــة آـن  ٩٤٠إىل احلفــــاظ علــــى بيئ

)١٩٩٤،( 

أمهيــة االنتخابــات البلديــة والتاــريعية والرئاســية احلــرة النزيهــة يف  وإذ يؤكــد
 ل التوطيد الكاـل للدميقراطية يف هاييت،هاييت بوصفها خطوات حامسة يف سبي

بــــالتزام التمــــع الــــدويل مبســــاعدة ودعــــم التنميــــة االقتصـــــادية  وإذ يرحــــب
واالجتماعيــة واملؤسســية يف هــاييت، وإذ يقــر بأمهيــة هــذه املســاعدة لإلبقــاء علــى 

ستقرة،  بيئة آـنة ـو

علـــى مجيـــع اجلهـــود الـــيت تـــدف إىل تأســـيس قـــوة شـــرطة وطنيـــة  وإذ يثـــين
دي عملهـــا علـــى الوجـــه األكمـــل، ذات حجـــم وهيكـــل ـناســـبني، وهـــي قـــوة تـــؤ 

ضــــرورة لتوطيــــد الدميقراطيــــة وتناــــيط النظــــام القضــــائي يف هــــاييت، وإذ يالحــــظ 
الــدور الرئيســي الــذي يضــطلع بــه عنصــر الاــرطة املدنيــة يف البعثــة فيمــا خيــتص 

 بتكوين قوة الارطة هذه،

يف جمــال وفــاء البعثــة بواليتهــا احملــَرز  علــى ضــرورة إبقــاء التقــدم وإذ ياــدد
 االستعراض، قيد

علــــــى بعثـــــة األـــــــم املتحــــــدة يف هـــــاييت جلهودهــــــا الناجحــــــة،  يثـــــين - ١
ــــة هــــاييت ١٩٩٤( ٩٤٠النحــــو املــــأذون بــــه يف القــــرار  علــــى )، ملســــاعدة حكـو
ســـــتقرة، ومحايـــــة املـــــوظفني الـــــدوليني واملناـــــآت  يف احلفـــــاظ علـــــى بيئـــــة آـنـــــة ـو

إلجراء االنتخابات وإضـفاء الطـابع املهـين علـى قـوات الرئيسية، وتيئة الظروف 
 األـن؛

عـــن شـــكره لبعثـــة األــــم املتحـــدة يف هـــاييت، والبعثـــة املدنيـــة  يعـــرب - ٢
قدـتـه ــن ـسـاعدات  الدولية يف هاييت، وللدول املسامهة يف هاتني البعثتني، ملـا

، ١٩٩٥حزيران/يونيـــه  ٢٥يف ـأجريـــت  يف االنتخابــات البلديـــة والتاـــريعية الـــيت
ويتطلــع إىل اســتمرار جهودهــا يف الوقــت الــذي تســتعد فيــه هــاييت إلكمــال هــذه 

 االنتخابات وتستعد كذلك لالنتخابات الرئاسية الالحقة؛

ـــة األوىل ــــن  يثـــين - ٣ علـــى شـــعب هـــاييت الشـــرتاكه الســـلمي يف اجلول
ـــة واألحـــزاب السياســـية يف  االنتخابــات البلديـــة والتاـــريعية، ويطلـــب إىل احلكـو
هـــــاييت أن تعمـــــل علـــــى ضـــــمان إجـــــراء بقيـــــة االنتخابـــــات البلديـــــة والتاـــــريعية 

م وســـلمي وحــــر ، بأســـلوب ــــنظَّ ١٩٩٥وانتخابـــات الرئاســـة، املقـــرر هلـــا �ايـــة 
 لدستور هاييت؛وفقاً  ،ونزيه

عـــن قلقـــه الاـــديد إزاء املخالفـــات الـــيت لوحظـــت يف اجلولـــة  يعــرب - ٤
األوىل ــــــن االنتخابـــــات البلديـــــة والتاـــــريعية، وحيـــــث مجيـــــع األطـــــراف يف هـــــذه 
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العمليـــــة علـــــى بـــــذل قصـــــارى اجلهـــــود لضـــــمان تـــــدارك ـثـــــل هـــــذه املاـــــاكل يف 
 عمليات االقرتاع املقبلة؛

ـــــذهلا الـــــرئيس جـــــان  يرحـــــب - ٥  دبرترانـــــ -بـــــاجلهود املســـــتمرة الـــــيت يب
إىل املصـــاحلة الوطنيـــة، ويطلـــب إىل األــــني العـــام لألــــم املتحـــدة  أريســـتيد ســـعياً 

ـــــدول األـريكيـــــة أن يواصـــــل كـــــل ـنهمـــــا تقـــــدمي كـــــل  واألــــــني العـــــام ملنظمـــــة ال
 املساعدات املناسبة للعملية االنتخابية يف هاييت؛

لوجــود قــوة شــرطة وطنيــة تــؤدي عملهــا علــى  ـــا يؤكــد ـــرة أخــرى - ٦
الوجـــه األكمـــل، ذات حجـــم وتكـــوين ـناســـبني، ــــن أمهيـــة لتوطيـــد الدميقراطيـــة 

 وتنايط النظام القضائي يف هاييت؛
الدور الرئيسي الذي يضـطلع بـه عنصـر الاـرطة املدنيـة يف  يالحظ - ٧

 بعثة األـم املتحدة يف هاييت يف جمال إنااء قوة الارطة هذه؛
إىل التــزام التمــع الــدويل مبســاعدة ودعــم التنميــة االقتصــادية  ياــري - ٨

علـى أمهيـة هـذا االلتـزام لإلبقـاء علـى وياـدِّد واالجتماعية واملؤسسية يف هاييت، 
ستقرة يف هاييت؛  بيئة آـنة ـو

متديـد واليـة بعثـة األــم املتحـدة يف هـاييت لفـرتة إضـافية ــدتا  يقرر - ٩
)، ١٩٩٤( ٩٤٠قيـــق األهـــداف احملـــددة يف القـــرار ســـبعة أشـــهر، ــــن أجـــل حت

ـــة جديــــدة،  ويتطلـــع إىل إ�ـــاء تلـــك الواليـــة يف ذلـــك الوقـــت، وإىل تـــويل حكـو
 ـنتخبة بالطريق الدستوري، ملقاليد احلكم يف جو ـن السالـة واألـن والنظام؛

إىل الــــــــدول واملؤسســــــــات الدوليــــــــة أن تواصــــــــل تقــــــــدمي  يطلــــــــب - ١٠
ـــة هـــاييت  وشـــعبها يف الوقـــت الـــذي يوطـــدان فيـــه املكاســـب املســـاعدة إىل حكـو

 اليت حتققت على طريق الدميقراطية واالستقرار؛
يف احملــَرز  إىل األـــني العــام أن يطلــع اللــس علــى التقــدم يطلــب - ١١

هلذه الغاية، حتقيقاً  أيضاً، إجناز والية بعثة األـم املتحدة يف هاييت، ويطلب إليه
 يف ـنتصف فرتة هذه الوالية؛ إىل اللستقريراً  أن يقدم
ـوظفي بعثـة األــم  يايد - ١٢ باملمثل اخلاص لألـني العام وأعضـاء ـو

ملســامهة كـل ـــنهم يف  املتحـدة يف هــاييت والبعثـة املدنيــة الدوليـة يف هــاييت، تقـديراً 
ـســاعدة شــعب هــاييت يف ـســعاه الراـــي إىل حتقيــق دميقراطيــة راســخة ودائمــة، 

صاحلة وطنية؛ونظام دستوري، ورخاء ا  قتصادي، ـو
 .إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي يقرر - ١٣

والية بعثـة األــم  وبعد التصويت، ذكرت ممثلة الواليات املتحدة أنَّ 
الـة، وقــد ــددها اللــس ــن ـنطلــق التزاــه األصــلي املتحـدة يف هــاييت فعَّ 

 ). وقـــد أحـــرزت بعثـــة األــــم املتحـــدة يف هـــاييت١٩٩٤( ٩٤٠يف القـــرار 
 تتم ـا بدأته. وقالـت إنَّ بأنَّ  ، وبذا التمديد سيسمح هلاـلموساً تقدـاً 

ــ وفــد بلــدها يوافــق علــى ـالحظــة األـــني العــام أنَّ  ة يف هنــاك حاجــة ـلحَّ
ا يتصـل بـذلك ــن جهـود لبنـاء هاييت إلكساب الارطة قدرات فعَّ  الة ـو

اجلهد جدير  املؤسسات. ودور كتيبة الارطة املدنية التابعة للبعثة يف هذا
بالتقـــدير. ورددت املتحدــــة نـــداء األــــني العـــام للـــدول األعضـــاء بتقـــدمي 

املهمــة املقبلــة  أـــوال إضــافية ـــن أجــل هــذه املهمــة. وذكــرت كــذلك أنَّ 
ـالـيــة: ضـــمان إمتـــام انتخابــات حـــرة نزيهـــة؛ وإكمــال إناـــاء قـــوة شـــرطة 

تقنيــــة ال؛ وضــــمان تنســــيق املســــاعدة الـدنيــــة حمرتفــــة ونظــــام قضــــائي فعَّــــ

الــــة لإلســــهام يف إعــــادة بنــــاء هــــاييت. وهــــذه اجلهــــود يف واالقتصــــادية الفعَّ 
هــــاييت تــــؤذن بــــالتزام أوســــع ـــــن جانــــب التمــــع الــــدويل، بقيــــادة األـــــم 
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١٨٤. 
متوز/يوليـــه  ٢٤تقريـــر األــــني العـــام املـــؤرخ  وقــال ممثـــل األرجنتـــني إنَّ 

لتعــاون ـــع ـنظمــة الــدول األـريكيــة يف ل األمهيــة الكبــرية ليســجِّ  ١٩٩٥
ــــا يتعلـــق بـــاييت. ووفـــد بلـــده ـقتنـــع باستصـــواب العمـــل باـــكل ـنســـق 
تضافر وبتقسيم العمل يف ـبادرات تسمح باشرتاك األـم املتحـدة ــع  ـو

ظهر جهود حفـظ السـالم يمية املختصة. ويف حالة هاييت، تاملنظمة اإلقل
ة، كما ترد يف جمموعة ـن املاـاريع بعد انتهاء الصراع جمتمعالِسلم  وبناء

280Fفحسب بل هو ـرغوب أيضاً  احملددة، أن اجلمع بينها ليس ممكناً 

١٨٥. 
التقـــدم علـــى اجلبهـــات السياســـية واملؤسســـية  وأكـــد ممثـــل إيطاليـــا أنَّ 

ـــن أجــل االنتعــاش  ســيحدده إىل حــد كبــري جنــاح اجلهــود املبذولــة حاليــاً 
بــادرات األـــني العــام لتنســيق ـهمــة حفــظ الســالم لبعثــة  االقتصــادي. ـو

األـــم املتحــدة يف هــاييت ــــع األناــطة اإلمنائيــة، علـــى حنــو يتماشــى ــــع 
واليتهــا، لتعزيــز املؤسســات يف هــاييت، ســتكون هلــا أمهيــة خاصــة يف هــذا 
ـــرة أخـــرى، تـــربز الصـــلة الـــيت ال تنفصـــم عراهـــا بـــني االســـتقرار  الاـــأن. ـو
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١٨٦. 
متديــد واليــة بعثــة األـــم املتحــدة يف  لكــة املتحــدة إنَّ وقــال ممثــل املم
ن البعثـة ــن إجنـاز ـهاـهـا، ولكـن املسـؤولية النهائيـة هاييت ينبغي أن ميكِّـ

عـن ذلـك تقـع علــى شـعب هـاييت نفسـه. وتاــجع وفـد بلـده ـقـة األـــني 
التكلفـة الاـهرية لبعثـة األــم املتحـدة يف هـاييت ستسـتوعب يف بأنَّ  العام

هـذا الـدليل   أنَّ غ الذي سبق أن أذنت به اجلمعية العاــة. إالَّ حدود املبل
الة ال جيوز أن يصرف نظـر أعضـاء اللـس عـن املاجع على اإلدارة الفعَّ 

احلاجـــة إىل إجيـــاد حـــل ـنصـــف وطويـــل األجـــل ملاـــكلة متويـــل عمليـــات 
يريـــد ـواجهـــة حالـــة يكـــون فيهـــا ـقـــدـو  حفـــظ الســـالم. فوفـــد بلـــده ال

ز غـري قـادرين واملستفيدون املباشرون ـن االستقرار اإلقليمي املعـزّ ـا  قرار
ــــى طمأنــــة األـــــم املتحــــدة علــــى قــــدرتم علــــى دفــــع اشــــرتاكاتم هلــــا  عل
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١٨٧. 
) الـذي ١٩٩٥( ١٠٠٧وفد بلده يؤيـد القـرار  وقال ممثل فرنسا إنَّ 

، ١٩٩٦ شــــباط/فرباير ميــــدد واليــــة بعثــــة األـــــم املتحــــدة يف هــــاييت حــــىت
ه عندـا تسري األـور على خري ـا يرام تكون ولكنه يالحظ ـع ذلك، أنَّ 

القاعـــــدة هـــــي جتديـــــد الواليـــــة لســـــتة أشـــــهر علـــــى األقـــــل. وفيمـــــا يتعلـــــق 
بالصـــعوبات اللوجســـتية والتجـــاوزات الـــيت حـــدـت يف اجلولـــة األوىل ــــن 

ــــه إنَّ  ــــق بقول ــــة ـعناهــــا بالتح االنتخابــــات، عّل ــــات الدميقراطي ــــد انتخاب دي
يف السلطة  حقيقياً  خيسرها البعض ويفوز فيها البعض اآلخر، تتيح تغيرياً 

________ 
 .٩إىل  ٧املرجع نفسه، الصفحات  ١٨٤
 .٩املرجع نفسه، الصفحة  ١٨٥
 .١٠املرجع نفسه، الصفحة  ١٨٦
 .١١و  ١٠املرجع نفسه، الصفحتان  ١٨٧
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يقوم علـى اختيـار حـر للنـاخبني، وهـذا بالتحديـد ــا دعـا األــم املتحـدة 
إىل التــــدخل يف هــــاييت لتمكــــني ذلــــك البلــــد ـــــن التمتــــع حبقــــوق األـــــم 

ــــني األأيضــــاً  الدميقراطيــــة. ويعتقــــد وفــــد بلــــده ـــــم املتحــــدة أن التعــــاون ب
نظمــات الـــدول األـريكيـــة منـــوذا ميكــن أن يكـــون ـفيـــداً  يف عمليـــات  ـو
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١٨٨. 
ــــدا أنَّ  ــــل روان ــــة القصــــوى أن يســــتعيد اهلــــايتيون  ورأى ممث ـــــن األمهي

ســيادتم الكاـلــة علــى كــل أراضــيهم وهــم يتولــون املســؤولية عــن القــانون 
ق أمهيـــة قصـــوى علـــى قـــرار وفـــد بلـــده يعلـــ والنظـــام يف بلـــدهم. وقـــال إنَّ 

اللــس التنســيق بــني ـهمــة حفــظ الســالم لبعثــة األـــم املتحــدة يف هــاييت 
واألناطة اإلمنائيـة. وأشـار إىل ـوافقـة نـادي بـاريس للـدائنني علـى إعـادة 

هـــذه املســـاعدة ينبغـــي أن  إنَّ قـــائًال  التفـــاوض علـــى ديـــن هـــاييت الثنـــائي،
الصــراع، بســبب الضــرورة تطبــق علــى مجيــع البلــدان يف حــاالت ـــا بعــد 

284Fيف سياق إعادة تنايط اقتصاداتا احملددة لعملية أطول أجالً 

١٨٩. 

): بيـان ٣٥٩٤(اجللسـة  ١٩٩٥تاـرين الثـاين/نوفمرب  ٦املؤرخ  ررــــالمق
 ـن الرئيس

ـــــــــاين/نوفمرب  ٦يف  ـــــــــالقرار  وعمـــــــــال ً  ،١٩٩٥تاـــــــــرين الث  ١٠٠٧ب
285Fاملتحدة يف هاييتعن بعثة األـم تقريراً  األـني العامقدَّم  )،١٩٩٥(

١٩٠ .
ي  -أو  - ه زار بــورتوذكــر األـــني العــام يف التقريـــر أنـَّـ  ١٤بــرانس يــــو

ونــاقش ـــع الــرئيس أريســتيد احلالــة  ١٩٩٥تاــرين األول/أكتــوبر  ١٥ و
. وأـىن الرئيس ١٩٩٦يف هاييت واحتياجات البلد فيما بعد شباط/فرباير 

يت والبعثـــة. ولقـــد أريســـتيد علـــى التعـــاون الرائـــع القـــائم بـــني ســـلطات هـــاي
حنــو الوفــاء بواليتهــا. فاالنتخابــات التاــريعية  كبــرياً تقــدـاً   أحــرزت البعثــة
ـــن ـأجريـــت  واحملليــة قـــد يف جـــو خـــال ــــن اخلـــوف والعنـــف والرتهيـــب. ـو

املعقــول، لــذلك، أن يـفــرتض أن البعثــة ســتتمكن ـــن ضــمان وجــود جــو 
ــــــيت ينتظــــــر أن جتــــــري  ــــــات الرئاســــــية ال ــــــاء االنتخاب ــــــم أـن يف كــــــانون ـالئ

. وقـــــال األــــــني ١٩٩٦كـــــانون الثاين/ينـــــاير  أو ١٩٩٥األول/ديســـــمرب 
ه ـــع اقـــرتاب �ايــة واليـــة البعثــة، يبـــدو إناــاء قـــوة شــرطة حمرتفـــة العــام إنَّـــ

قــــادرة علــــى حفــــظ القــــانون والنظــــام يف مجيــــع أحنــــاء البلــــد ـهمــــة تتزايــــد 
على الارطة . وينبغي تركيز االنتباه على اختيار وتدريب املارفني إحلاحاً 

ة. وكرر يف هذا الصـدد  الوطنية اهلايتية وعلى تزويد القوة باملعدات الالـز
وبطريقة جديـة يف إـكـان املسـامهة فوراً  ـناشدة الدول األعضاء أن تنظر

يف إناــــاء صــــندوق للتربعــــات لكــــي توجــــد يف هــــاييت قــــوة شــــرطة تفــــي 
ــع ـراعــاة بـالغرض. وبــالنظر إىل تزايـد الرتكيــز علـى األناــطة التدريبيـ ة، ـو

ة املالية اليت جتتازها املنظمة، اقرتح  احلاجة إىل ترشيد العملية بسبب األـز
ختفــيض قــوام عنصــر الاــرطة املدنيــة قبــل �ايــة العــام. وقــال األـــني العــام  

ل الربملـــان االنتخابـــات احملليـــة والتاـــريعية قـــد اختتمـــت وـشـــكِّ  كـــذلك إنَّ 
________ 

 .١٢و  ١١املرجع نفسه، الصفحتان  ١٨٨
 .١٣و  ١٢املرجع نفسه، الصفحتان  ١٨٩
١٩٠ S/1995/922. 

ــــــتح دورتــــــه اخلاصــــــة يف  ــــــد، الــــــذي افت تاــــــرين األول/أكتــــــوبر  ١٨اجلدي
. لكــن قــادة الكثــري ـــن األحــزاب السياســية ال يزالــون يعرتضــون ١٩٩٥

ـــــى انتخـــــاب أعضـــــائه. مث  ـــــات الرئاســـــة أصـــــبحت  نَّ إعل ـواعيـــــد انتخاب
وشيكة، وال بد ـن أن تتعاون كل قوى البلد السياسية لتمكـني الاـعب 

 اهلاييت ـن املااركة يف بناء الدميقراطية اجلديدة يف بلده.
ــــــــوفمرب  ١٦، املعقــــــــودة يف ٣٥٩٤ويف اجللســــــــة  تاــــــــرين الثــــــــاين/ ن

، أدرا اللس تقريـر األــني العـام يف جـدول أعمالـه. وبعـد إقـرار ١٩٩٥
لــــه، يف أعقــــاب قـــد أـذن  ه) أنَّـــــعمـــانجـــدول األعمــــال، أعلـــن الــــرئيس (

يـــديل بالبيـــان التـــايل بـــأنَّ  فيمـــا بـــني أعضـــاء اللـــس،ـأجريـــت  ـاـــاورات
286Fللسبالنيابة عن ا

١٩١: 
تاـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٦يرحـــب جملـــس األــــن بتقريـــر األــــني العـــام املـــؤرخ 

 ١٠٠٧عـــــن بعثـــــة األــــــم املتحـــــدة يف هـــــاييت، الصـــــادر عمـــــًال بـــــالقرار  ١٩٩٥
)١٩٩٥.( 

ويثــين اللــس علــى البعثــة ملــا أحرزتــه ـــن تقــدم كبــري حنــو الوفــاء بواليتهــا،  
ــــة هــــاييت يف )، وهــــي ـســــاعدة ١٩٩٤( ٩٤٠كمــــا حــــددت يف القــــرار  حكـو

سـتقرة، ومحايـة املـوظفني الـدوليني واملناـآت الرئيسـية.  احملافظة على بيئة آـنة ـو
وتيئـــة الظـــروف إلجـــراء االنتخابـــات، وإناـــاء قـــوة شـــرطة جديـــدة ذات طـــابع 
ـوظفي األــم املتحـدة  ـهين. ويثين اللـس علـى األــني العـام، وممثلـه اخلـاص، ـو

 يف هذا اجلهد. املخلصني اآلخرين الذين أسهموا
ة هاييت إلجرائها انتخابات حملية وتاريعية أيضاً  ويثين اللس على حكـو

ــــن عقـــد دورة ــــؤخراً  يف بيئـــة ســـلمية وخاليـــة ــــن العنـــف. ويالحـــظ ــــا جـــرى
وافقتهــا علـــى جملـــس الــوزراء اجلديـــد وعلـــى خطـــة  اســتثنائية للجمعيـــة الوطنيـــة ـو

ــة. ويالحــظ اللــس ـــع االرتيــاح الــدور الــذي تؤديــه بعثــة األـــم املتحــدة  احلكـو
يف هــاييت وذلــك الــذي تؤديــه البعثــة املدنيــة الدوليــة املاــرتكة بــني األـــم املتحــدة 
نظمة الدول األـريكية يف ـساعدة سلطات هاييت يف العملية االنتخابية.  ـو

اســـتمرار ـاـــاركة والتـــزام مجيـــع األحـــزاب يف هـــاييت أــــر  ويؤكـــد اللـــس أنَّ 
ـــــع  يم انتخابــــات رئاســـية حـــرة ونزيهــــة وســـلمية. واتســـاقاً ضـــروري لنجـــاح تنظـــ

)، يرحـــــب ١٩٩٥( ١٠٠٧) و ١٩٩٤( ٩٤٠األهـــــداف الـــــواردة يف القـــــرارين 
ه ـــن املقــرر إجــراء انتخابــات اللــس مبــا أعلنــه اللــس االنتخــاأ املؤقــت ـــن أنَّــ

أن تتــيح انتقــال الســـلطة ، ينتظــر ١٩٩٥كــانون األول/ديســمرب   ١٧رئاســية يف 
قبل املوعد املقرر إل�اء بعثة األـم املتحـدة  صحيحاً  ـنتخب انتخاباً  َلفْ إىل خَ 

. ويعتـــرب إجـــراء االنتخابـــات الرئاســـية يف ١٩٩٦شـــباط/فرباير  ٢٩يف هـــاييت يف 
املوعد املقرر خطوة حامسـة يف توطيـد دوام الدميقراطيـة يف هـاييت وضـمان انتقـال 

حــزاب السياســية يف هــاييت إىل . ويــدعو اللــس مجيــع األسلســاً  الســلطة انتقــاالً 
املاــــــاركة يف االنتخابــــــات املقبلــــــة واإلســــــهام بناــــــاط يف تيئــــــة ظــــــروف األـــــــن 

ة لتنظيمها.  واالستقرار الالـز
ويالحـظ اللـس ــع القلـق حـاالت العنـف األخـرية يف هـاييت، ويــدعو إىل 

 احرتام سيادة القانون وإىل املصاحلة الوطنية والتعاون.

________ 
١٩١ S/PRST/1995/55. 
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ــــــــــة هــــــــــاييت  وشــــــــــعبها املســــــــــؤولية األوىل عــــــــــن إعـــــــــــادة وتتحمــــــــــل حكـو
السياســـــــــي واالقتصـــــــــادي واالجتمــــــــــاعي يف هـــــــــاييت. ويؤكـــــــــد اللــــــــــس  البنـــــــــاء
الثابــــت للتقـــــدم الــــذي حققتـــــه هــــاييت يف هــــذا الصـــــدد، ويؤكــــد اللـــــس  دعمــــه
ـــــــــه  أنَّ  ـــــــــدويل بتقـــــــــدمي دعـــــــــم ـتواصـــــــــل عنصـــــــــر ال غـــــــــىن عن التـــــــــزام التمـــــــــع ال

املـــــدى الطويـــــل. ويف هـــــذا الصـــــدد  واالســـــتقرار يف هـــــاييت يف األــــــن الســـــتمرار
ـــــيا ــــة هــــاييت علــــى ـواصــــلة احلــــوار ـــــع املؤسســــات املاليــــة  اللــــس جعــ حكـو

 الدولية.
إناــاء قــوة شــرطة ذات طــابع  وياــارك اللــس األـــني العــام رأيــه وهــو أنَّ 

ـهين وقادرة على احملافظة على القانون والنظام يف مجيع أحناء البلد أـر أساسي 
ــع اقــرتاب ـوعــد انتهــاء واليــة بعثــة األـــم الســتقرار هــاييت  يف املــدى الطويــل. ـو

املتحــــدة يف هــــاييت، ينبغــــي تركيــــز االهتمــــام علــــى اختيــــار وتــــدريب املاــــرفني يف 
ـة ــن جانـب  الارطة الوطنية يف هاييت وعلى تزويد قوة الاـرطة باملعـدات الالـز

 الدول األعضاء املهتمة.

ذهلا األـــني العــام لتبســيط بعثــة األـــم اجلهــود الــيت يبــأيضــاً  ويؤيــد اللــس
 املتحدة يف هاييت، مبا يف ذلك عنصر الارطة املدنية.

املمثــل اخلــاص لألـــني العــام، وبعثــة األـــم  ويعــرب اللــس عــن ـقتــه يف أنَّ 
نظمـــة  املتحـــدة يف هـــاييت والبعثـــة املدنيـــة الدوليـــة املاـــرتكة بـــني األــــم املتحـــدة ـو

ــــدول األـريكيــــة ــــةيف هــــاييت، س ال هــــاييت  يواصــــلون تقــــدمي املســــاعدة إىل حكـو
الــــذي أدتـــــه ـنظمــــة الـــــدول  وشــــعبها، ويالحــــظ باـــــكل خــــاص الـــــدور املفيــــد

هــاييت الــذي أبدتــه الــدول األعضــاء املهتمــة علــى  األـريكيـة والتعــاون الثمــني ـــع
اللـــس أن يقـــدم  ـنـــائي، ويؤكـــد أمهيـــة ـواصـــلة ذلـــك التعـــاون. ويطلـــب أســـاس

وبالتاــاور ـــع أصــدقاء األـــني العــام باــأن  ت املناســب،األـــني العــام، يف الوقــ
ع سلطات هاييت، ـسألة قد يتخذه التمـع  إىل اللس باأن ـاتقريراً  هاييت ـو

الدويل، مبا يف ذلك الوكاالت املتخصصة لألـم املتحدة وبراجمها، ــن خطـوات 
علـى بلـوغ  يف جماالت األـن وإنفاذ القانون واملساعدة اإلنسانية ملساعدة هاييت

 الطويل. ـستقبل يتسم باألـن واالستقرار واحلرية يف املدى




