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ــؤرخ  ــايو  ١٩امل ــة    ١٩٨٣أيار/م ــد مســاندته التام ــد اجمللــس تأكي . ويعي
 لعملية السالم يف غواتيماال.

) إىل ١٩٩٧( ١٠٩٤جمللس تأكيـد دعوتـه يف القـرار    يكرر او  
أن يقوم كـال الطـرفني بالتنفيـذ الكامـل اللتزاماهتمـا مبوجـب االتفاقـات        

 ١٩٩٦كـــانون األول/ديســـمرب   ٢٩غواتيمـــاال يف  مدينـــةاملوقعـــة يف 
وبالتعاون التام مع جهود التحقق من وقف إطالق النـار، والفصـل بـني    

حتـــاد الثـــوري الـــوطين لغواتيمـــاال  القـــوات، ونـــزع ســـالح مقـــاتلي اال 
وتســـرحيهم، فضـــال عـــن االلتزامـــات املتعّهـــد هبـــا مبوجـــب االتفاقـــات  

 األخرى يف جمموعة اتفاقات السالم.

  وسيبقي جملس األمن هذه املسألة قيد نظره الفعلي.  
  

 (اجللســــة ١٩٩٧ أيار/مــــايو ٢٢ املــــؤرخ املقــــرر  
 الرئيس من بيان ):٣٧٨٠

ــة يف   ــو ،٣٧٨٠ اجللســــ ــايو ٢٢ يف دةاملعقــــ  أيار/مــــ
 يف إليـــه التوصـــل مت كـــان قـــد الـــذي للتفـــاهم وفقـــا ،١٩٩٧

ــد يف النظــر اجمللــس اســتأنف الســابقة، اجمللــس مشــاورات  البن
 وعقــب .“الســالم حتقيــق جهــود الوســطى: أمريكــا” املعنــون
 كوريـــا)، (مجهوريـــة الـــرئيس دعـــا األعمـــال، جـــدول إقـــرار
 ملشـاركة إىل ا طلبـه،  لـى ع بنـاء  غواتيماال، ممثل اجمللس، مبوافقة

 اجللسـة  ويف التصويت.يف  قاحل له يكون أن دونب املناقشة يف
 :)٣٠(اجمللس باسم التايل بالبيان الرئيس أدىل نفسها،

__________ 

  )٣٠(  S/PRST/1997/28.  

ــة املــراقبني       يرحــب جملــس األمــن بالنجــاح احملــرز يف إمتــام بغث
العســكريني امللحقــة ببعثــة األمــم املتحــدة للتحقــق يف غواتيمــاال، وفقــا    

 ١٩٩٧كـــانون الثاين/ديســـمرب  ٢٠) املـــؤرخ ١٩٩٧( ١٠٩٤للقـــرار 
ألغراض التحقق من وقف إطالق النار النـهائي بـني حكومـة غواتيمـاال     

ــاد الثـــــوري الغواتيمـــــايل   كـــــانون  ٣يف أوســـــلو يف  املوقـــــع واالحتـــ
ــه اخلــاص      .١٩٩٦األول/ديســمرب  ــام وممثل ــاألمني الع ــس ب ويشــيد اجملل

ــن    ــم مـ ــكريني وغريهـ ــراقبني العسـ ــبري املـ ــدة   وكـ ــم املتحـ ــوظفي األمـ مـ
املخلصــني الــذين أســهموا يف هــذا اجلهــد. ويرحــب اجمللــس فضــال عــن  
ذلــك باالمتثــال الكامــل مــن قبــل حكومــة غواتيمــاال واالحتــاد الثــوري   

 ألحكام وقف إطالق النار النهائي.

ويشــيد جملــس األمــن بكــال الطــرفني ملــا أحــرز حــىت اآلن مــن    
ســيما إنشــاء جلنــة املتابعــة، الــيت  تقــدم حنــو تنفيــذ اتفاقــات الســالم، وال

ــيت اختــذت يف ســبيل      ــات، وللخطــوات ال ــذ االتفاق ــى تنفي ستشــرف عل
إنشــاء جلنــة اإليضــاح التــارخيي. ويكــرر اجمللــس تأكيــد دعوتــه كــال         
ــة عليهمــا مبوجــب     الطــرفني ملواصــلة التنفيــذ الكامــل لاللتزامــات املترتب

ــة يف   ــات املوقع ــة االتفاق ن األول/ديســمرب كــانو ٢٩غواتيمــاال يف مدين
، فضــال عــن االلتزامــات الناشــئة مبوجــب االلتزامــات األخــرى    ١٩٩٦

الـــواردة باجملموعـــة الشـــاملة التفاقـــات الســـالم املوقعـــة يف مدريـــد،       
 ومكسيكو سييت، وأوسلو، واستكهومل.

من جديـد دعمـه الكامـل لعمليـة السـالم      األمن ويؤكد جملس   
واصلة املمثل اخلاص لألمـني  يف غواتيماال. ويعرب اجمللس عن ثقته يف م

العـــام، وبعثـــة التحقـــق يف غواتيمـــاال، واجملتمـــع الـــدويل للـــدعم الـــذي  
  وخباصة لتنفيذ اتفاقات السالم. ،يقدمونه لعملية السالم يف غواتيماال

  املسألة املتعلقة هباييت -  ١٨    
  

ــؤرخ     ــرر امل (اجللســة  ١٩٩٦شــباط/فرباير  ٢٩املق
  )١٩٩٦( ١٠٤٨ القرار ):٣٦٣٨

ــب وعمــال ،١٩٩٦ شــباط/فرباير ١٤ يف  ــس بطل  جمل
 الثـاين/نوفمرب  تشرين ١٦ يف املعقودة ٣٥٩٤ جلسته يف األمن

 األمـم  بعثـة  عـن  تقريرا اجمللس إىل العام األمني قدم ،)١(١٩٩٥
__________ 

  )١(  S/PRST/1995/55.  

 الــيت اهلامــة التطــورات حصــريا تنــاول ،)٢(هــاييت يف املتحــدة
 هنــاك. املتحــدة األمــم ملنجــزات تقييمــا قــدمو البلــد يف وقعــت

 هــاييت، يف املنظمـة  دور بشــأن توصـياته  أيضــا التقريـر  تضـمن و
ــذا ــار يف آخـ ــالة االعتبـ ــة رسـ ــباط/فرباير ٩ مؤرخـ  ١٩٩٦ شـ
ــرئيس مــن موجهــة  فيهــا يطلــب ،)٣(هلــاييت حــديثا املنتخــب ال

__________ 

  )٢(  S/1996/112.  
  )٣(  S/1996/99.  
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 تقريـره  يف العـام  األمـني  وذكر أخرى. لفترة البعثة والية متديد
ــه ــة توجــد ال حــني يف أن ــل أي ــى دالئ ــد وجــود عل ــنظم هتدي  م

ــة ــإن هــاييت، حلكوم ــاك ف ــالقلق اشــعور هن  تســتخدم أن مــن ب
ــات” ــة اجملموعـ ــخط “الناقمـ ــعيب السـ ــامي الشـ ــارة يف املتنـ  إثـ

 عـن  وأعـرب  للبلد. البعثة مغادرة بعد سيما وال االضطرابات،
 البعثــة توقــف أال الظــروف، تلــك ظــل يف ينبغــي أنــهب اعتقــاده
ــائي، بشـــكل أنشـــطتها ــ أن ينبغـــي بـــل فجـ ــاعدة لتواصـ  مسـ
 فيــه جيــري الــذي الوقــت يف أخــرى قليلــة ألشــهر احلكومــة
 ميــنح بــأن أوصــى ولــذلك تــدرجيي. بشــكل عناصــرها ســحب
 البعثـة  واليـة  متديد اهلاييت الرئيس طلب على جيابياإ ردا اجمللس
 بنقـل  البعثـة  قيـام  ضـوء  يف كـذلك  وأوصـى  أشـهر.  سـتة  لفترة
 بتخفــيض ،هـاييت  سـلطات  إىل تــدرجييا السـابقة  مهامهـا  بعـض 
 كبري. بشكل البعثة قوام

ــة يفو   ــودة ،٣٦٣٨ اجللسـ ــباط/فرباير ٢٩ يف املعقـ  شـ
ــا ١٩٩٦ ــاهم وفقـ ــد الـــذي للتفـ ــان قـ ــه التوصـــل مت كـ  يف إليـ

ــس مشــاورات ــابقة اجملل ــس أدرج الس ــه جــدول يف اجملل  أعمال
اجمللـس  دعا  األعمال، جدول إقرار وعقب العام. األمني تقرير
 وهـاييت،  وكنـدا غالديش وفرتويال األرجنتني وبن من كل ممثلي
 هلـم  يكون أن دونب املناقشة يف املشاركة إىل طلبهم، على بناء
 املتحــدة) (الواليــات الرئيســة وجهــت مث التصــويت. يف قاحلــ

ــاه ــاء انتبـ ــس أعضـ ــروع نـــص إىل اجمللـ ــرار مشـ ــدم قـ ــن مقـ  مـ
ــتني ــا وشـــيلي األرجنـ ــدا وفرتويـــال وفرنسـ  وهنـــدوراس وكنـ
ــات ــتو .)٤(املتحــدة والوالي ــاههم وجه ــالة إىل أيضــا انتب  رس

 مـن  األمـن  جملـس  رئـيس  إىل موجهة شباط/فرباير ١٣ مؤرخة
 شـــباط/فرباير ٦ مؤرخـــة رســـالة هبـــا حييـــل ،)٥(العـــام األمـــني
 فيهـا  يطلـب  هاييت، رئيس من العام األمني إىل موجهة ١٩٩٦
 .ىأخر فترة للبعثة والية متديد

__________ 

  )٤(  S/1996/136.  
  )٥(  S/1996/99.  

ــل وأعــرب   ــاييت ممث  هشــكرعــن  ،املناقشــة مفتتحــا، ه
ــسل ــ طلــب يف هلنظــر لمجل ــدهحكوم ــايل ،ة بل  مســاعدة وبالت

ــد ــى البل ــد عل ــه توطي ــاعي، االقتصــادي تقدم ــم واالجتم  ودع
 الــيت اخلــربة تكتســب بينمــا اجلديــدة، اهلايتيــة الوطنيــة الشــرطة
 يف زالـت  مـا  الـيت  املعـدات  علـى  احلصـول  وتواصل إليها تفتقر
 يـدعو  مـا  هنـاك  إن قـال  السياسـي،  الصعيد عنو إليها. حاجة

 تـــاريخ يف مـــرة وألول االنتخابـــات، أجريـــت فقـــد للتفـــاؤل؛
 إىل الســلطة دميقراطيــة بطريقــة منتخــب رئــيس نقــل هــاييت،
 ذلـك،  علـى  وعـالوة  دميقراطيـة.  بطريقـة  منتخـب  آخـر  رئيس
 نوحتسّـ  العام، األمن قوات دور تعزز البعثة، مساعدة وبفضل
 فـإن  ،ذلـك  ومـع  الطمأنينـة.  مـن  مبزيـد  السـكان  وشعر ،األمن
 اضـطرابات.  لوقـوع  بالغـة  خمـاطر  وهنـاك  هشـة  تـزال  ال احلالة
 للبعثـة  املقبل اخلروج بأن اعتقاده عن أعرب السياق، هذا ويف
ــائال إن كــبرية، فجــوة يتــرك أن شــأنه مــن ــة الشــرطة ق  الوطني

 مــن لــن تــتمكن جتهيــز ودون خــربة دون تــزال ال الــيت اهلايتيــة
 اجمللــس يــتفهم أن هبلــد وفــد أمــلب لــذلك .تلــك الفجــوة ســد

 واليــة بتمديــد يــأذن وأن ة بلــدهحكومــ مــن املقــدم الطلــب
 .)٦(البعثة

 بــأول املــتكلمني مــن عــدد رحــب املــداوالت، وأثنــاء  
 الســـلمي وباالنتقـــال هـــاييت يف دميقراطيـــة رئاســـية انتخابـــات

 منـذ  احملـرز  الكبري التقدم رغم أنه ذلك، مع وأكدوا، للسلطة.
ــودة ــة عـ ــتورية، احلكومـ ــ الدسـ ــديات إنفـ ــزال ال حتـ ــة تـ  ماثلـ
 عــن أعربــوا الســبب، ولــذلك .هشــة األمنيــة احلالــة تــزال وال

 علـى  هـاييت  يف احلكومـة  ملسـاعدة  البعثة والية لتمديد تأييدهم
 الوطنيـة  الشـرطة  قـوة  تـدريب  يف واإلسهام مبسؤولياهتا، الوفاء

ــدة. ــار اجلديـ ــتكلمني بعـــض وأشـ ــا املـ ــؤولية أن إىل أيضـ  املسـ
ــة ــن النهائي ــقحتق ع ــة  املصــاحلة ي ــارالوطني  االقتصــادي واإلعم

__________ 

  )٦(  S/PV.6338 ،٤إىل  ٢صفحات ال.  
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 حكومــة عــاتق علــى تقــع واحلفــاظ علــى بيئــه آمنــة ومســتقرة 
  .)٧(هاييت وشعب

 اهلايتيـة،  املشكلة تفرد إىل الروسي االحتاد ممثل وأشار 
 متثـل  ال اجلـوهر  حيـث  مـن  احلالة قائال إن السبب ذلك هو أن

 للحالـة  اعـاة ومر ذلـك،  ومع اإلقليميني. واألمن للسالم هتديدا
 حلفـظ  عمليـة  إنشـاء  علـى  وافـق  األمـن  جملـس  فإن االستثنائية،

وذكر كذلك بأن حكومة بلده تسلم بأمهيـة   هاييت. يف السالم
ــوة الشــرطة ال   ــدعم لق ــةال ــة، وطني ــديها أيضــا   اهلايتي ــها ل  ولكن

 تابعــة كــبرية عســكرية مفــرزة وجــود اســتمرار علــى حتفظــات
 آخـر  يكـون  أن ينبغـي  ذاهـ  إن وقـال  هـاييت.  يف املتحدة لألمم
 .)٨(هاييت يف للبعثة متديد

 الكـبري  التقـدم  مـن  الـرغم  علـى  أنـه  الصـني  ممثل وذكر 
ــذي ــه ال ــة أحرزت ــإن هــاييت، يف الســالم عملي  املســائل بعــض ف

 اإلنعــــاش خاصــــة وبصــــفة مواجهتــــها، إىل اجــــةحب تــــزال ال
 ويف األمـن.  مسـألة  عـن  فضال البلد، إعمار وإعادة االقتصادي

 األمـم  لعمليـات  السـابقة  التجـارب  إىل وبـالنظر  سـه، نف الوقت
 ةاخلطــري املاليــة واملصــاعب الســالم حلفــظ األخــرى املتحــدة
 األمــم بعثــة أن يعتقــدبلــده  وفــد فــإن املتحــدة، لألمــم احلاليــة
 ومـع  املقـرر.  للموعـد  وفقا تنسحب أن جيب هاييت يف املتحدة
ــك، ــالنظر ذل ــني توصــيات إىل وب ــام األم ــب الع ــة وطل  حكوم

__________ 

ــل التصــويت:      )٧(   ــه، قب (إيطاليــا،  ٥ و ٤ نصــفحتاالاملرجــع نفس
سـتونيا وبلغاريـا وبولنـدا واجلمهوريـة     إباسم االحتـاد األورويب و 

 ةوالتفيــــا وليتوانيــــا ومالطــــ التشــــيكية ورومانيــــا وســــلوفاكيا
 ٨صـــفحة والندونيســـيا)؛ أ( ٨إىل  ٦صـــفحاتالوهنغاريـــا)؛ 
 ٩ نصـفحتا وال(هنـدوراس)؛   ٩ و ٨ نصـفحتا وال(بوتسوانا)؛ 

ــا)؛   ١٠ و ــة كوري ــدا)؛  ١١ و ١٠ نصــفحتاوال(مجهوري (بولن
ــفحتاوال ــاو)؛   ١٢ و ١١،  نصـ ــا بيسـ ــفحتاوال(غينيـ  ١٢ نصـ
(اململكـة   ١٤ صـفحة الوبعد التصـويت:   ) بياناتمصر( ١٣ و

ــدة)؛  ــفحةوالاملتحـ ــا)؛  ١٦ صـ ــفحتاوال(أملانيـ  ١٧ و ١٦ نصـ
  (فرنسا).

  .٦ و ٥ نصفحتاوالاملرجع نفسه،   )٨(  

 مسـألة  بشأن االحنياز عدم وبلدان الالتينية أمريكا ورأي هاييت
 قـدر  أقصـى  هبلد وفد مارس فقد هاييت، يف املتحدة األمم بعثة
 مـن  جهـده  قصارى وبذل اجمللس مشاورات خالل املرونة من

ــراح إجيــاد أجــل ــوفيقي. اقت ــالنظر إىل ت ــرار مشــروع أن وب  الق
 قــدمها الــيت تالتعــديال عليــه أدخلــت اجمللــس علــى املعــروض
 .)٩(القرار ملشروع مؤيدا سيصوت فإنه وفده،

 عتمـد او للتصـويت  القـرار  مشـروع  طُـرح  وبعد ذلـك  
 :هنص يلي ما ويف )،١٩٩٦( ١٠٤٨ القرار بوصفة باإلمجاع

 إن جملس األمن، 

) املــــــؤرخ ١٩٩٣( ٨٤١إىل أحكــــــام قراراتــــــه  إذ يشــــــري 
 /آب ٢٧) املـــــــؤرخ ١٩٩٣( ٨٦١ ، و١٩٩٣حزيران/يونيـــــــه  ١٦

ــطس  ــؤرخ١٩٩٣( ٨٦٢ ، و١٩٩٣أغســـ ــطس  ٣١ ) املـــ آب/أغســـ
، ١٩٩٣أيلول/ســــــــبتمرب  ٢٣) املــــــــؤرخ ١٩٩٣( ٨٦٧ ، و١٩٩٣

ــؤرخ ١٩٩٣( ٨٧٣ و ــوبر   ١٣) املـــــ ــرين األول/أكتـــــ ، ١٩٩٣تشـــــ
ــؤرخ ١٩٩٣( ٨٧٥ و ــوبر   ١٦) املـــــ ــرين األول/أكتـــــ ، ١٩٩٣تشـــــ
) ١٩٩٤( ٩١٧ ، و١٩٩٤آذار/مارس  ٢٣) املؤرخ ١٩٩٤( ٩٠٥ و

ــؤرخ  ــايو أيار/ ٦املـــــــــ ــؤرخ ١٩٩٤( ٩٣٣ ، و١٩٩٤مـــــــــ ) املـــــــــ
متوز/يوليــه  ٣١) املــؤرخ ١٩٩٤( ٩٤٠ ، و١٩٩٤حزيران/يونيــه  ٣٠

، ١٩٩٤أيلول/ســــــــبتمرب  ٢٩) املــــــــؤرخ ١٩٩٤( ٩٤٤ ، و١٩٩٤
ــؤرخ ١٩٩٤( ٩٤٨ و ــوبر   ١٥) املـــــ ــرين األول/أكتـــــ ، ١٩٩٤تشـــــ
 ١٩٩٥كــــــــــانون الثاين/ينــــــــــاير  ٣٠) املــــــــــؤرخ ١٩٩٥( ٩٧٥ و
 ،١٩٩٥وز/يوليه مت ٣١) املؤرخ ١٩٩٥( ١٠٠٧  و

إىل القرارات اليت اختذهتا اجلمعية العامة بشأن  وإذ يشري أيضا 
 هاييت،

إىل أحكـام اتفـاق جزيـرة غفرنـرز وميثـاق       وإذ يشري كـذلك  
 نيويورك ذي الصلة،

ــد نظــر   ــؤرخ    وق ــام امل ــر األمــني الع شــباط/فرباير  ١٤يف تقري
 ، وإذ يالحظ التوصيات الواردة فيه،١٩٩٦

 ١٩٩٦شـباط/فرباير   ٩بالرسالتني املؤرختني  اوإذ حييط علم 
 من رئيس مجهورية هاييت، واملوجهتني إىل األمني العام

علــى أمهيــة االنتقــال الســلمي للســلطة إىل رئــيس    وإذ يشــدد 
 مجهورية هاييت اجلديد املنتخب دميقراطيا،

__________ 

  .١٣ صفحةالاملرجع نفسه،   )٩(  



النظر يف املسائل املندرجة يف إطار مسؤولية - الفصل الثامن   
 جملس األمن عن صون السلم واألمن الدوليني

 

09-25531 701 
 

ــة    وإذ يرحــب  ــدول األمريكي ــذهلا منظمــة ال ــيت تب ــاجلهود ال  ،ب
املتحدة، للعمـل علـى تـدعيم السـلم والدميقراطيـة يف      بالتعاون مع األمم 
 هاييت، ويؤيدها،

ضرورة كفالة أن تكون حكومة هاييت قادرة علـى   وإذ يؤكد 
احلفاظ عل البيئة اآلمنة واملستقرة الـيت هيأهتـا القـوة املتعـددة اجلنسـيات      
يف هاييت واستمرت مبساعدة من بعثة األمم املتحدة يف هاييت، ويرحـب  

ــؤدي     يف هــذا ا ــة ت ــة هايتي لســياق بالتقــدم احملــرز يف إنشــاء شــرطة وطني
 عملها بصورة كاملة وإعادة تنشيط النظام القضائي اهلاييت،

الصلة بني السلم والتنمية وأن االلتزام املسـتمر مـن    وإذ يدرك 
ــة      ــة االقتصــادية واالجتماعي ــدويل مبســاعدة ودعــم التنمي ــل اجملتمــع ال قب

 عنه لإلقـرار الطويـل األمـد للسـلم وإشـاعة      واملؤسسية هلاييت أمر ال غىن
 االستقرار يف البلد،

ــثين  ــى       وإذ ي ــه اخلــاص، وعل ــام وممثل ــود األمــني الع ــى جه عل
إسهام بعثة األمم املتحدة يف هاييت والبعثة املدنية الدولية يف هاييت لدعم 
ــة      ــاحلة الوطنيــ ــتقرار واملصــ ــق االســ ــاييت إىل حتقيــ ــعب اهلــ ــعي الشــ ســ

 ئمة والنظام الدستوري والرخاء االقتصادي،والدميقراطية الدا

ــا    وإذ يعتـــرف  ــا فيهـ ــة، مبـ ــة الدوليـ ــهام املؤسســـات املاليـ بإسـ
مصرف التنمية للبلدان األمريكية، وبأمهية مشاركتها املستمرة يف تنمية 

 هاييت،

بــأن شــعب هــاييت يتحمــل املســؤولية النهائيــة عــن   وإذ يســلم 
 ئة آمنة ومستقرة وتعمري بلده،حتقيق املصاحلة الوطنية واحلفاظ على بي

باالنتخـاب الـدميقراطي لـرئيس جديـد يف هـاييت       يرحب - ١ 
وباالنتقال السلمي للسلطة من رئيس منتخب دميقراطيا إىل رئيس آخر 

 ؛١٩٩٦شباط/فرباير  ٧يف 

عن تقديره جلميـع الـدول األعضـاء الـيت سـامهت       يعرب - ٢ 
 يف بعثة األمم املتحدة يف هاييت؛

ــؤرخ    بيرحــ - ٣  ــام امل ــر األمــني الع شــباط/فرباير  ١٤بتقري
، ويالحـــظ توصـــياته املتعلقـــة مبواصـــلة تقـــدمي مســـاعدة األمـــم  ١٩٩٦

 املتحدة إىل حكومة هاييت املنتخبة دميقراطيا؛

مــن جديــد أمهيــة وجــود قــوة حمترفــة للشــرطة        يؤكــد - ٤ 
الوطنية قائمة علـى الـدعم الـذايت وتـؤدي عملـها بصـورة كاملـة وذات        

وهيكــل كــافيني لتعزيــز الســلم واالســتقرار والدميقراطيــة وإعــادة حجــم 
 تنشيط النظام القضائي يف هاييت؛

، وفقــا للتوصــيات الــواردة يف تقريــر األمــني العــام  يقــرر - ٥ 
، وبغيـة مسـاعدة احلكومـة الدميقراطيـة     ١٩٩٦شباط/فرباير  ١٤املؤرخ 

يــق وجــود يف هــاييت علــى الوفــاء مبســؤولياهتا عــن (أ) احلفــاظ، عــن طر 
(ب) حتويــل  و ؛البعثــة، علــى البيئــة اآلمنــة واملســتقرة الــيت متــت هتيئتــها  

الشرطة الوطنية اهلايتية إىل قوة حمترفة، أن ميدد والية البعثة لفتـرة هنائيـة   

ــة يف الفقــرات      ٤٩ إىل ٤٧مــدهتا أربعــة أشــهر لتحقيــق األغــراض املبين
 التقرير؛  من

ــرر - ٦  ــر  يقـ ــدد أفـ ــيض عـ ــة إىلختفـ ــاوز  اد البعثـ ــا ال يتجـ  مـ
 فرد؛ ١ ٢٠٠

أيضا ختفـيض العـدد احلـايل ألفـراد الشـرطة املدنيـة        يقرر - ٧ 
 فرد؛ ٣٠٠إىل ما ال يتجاوز 

إىل األمــني العــام أن ينظــر يف اخلطــوات الالزمــة   يطلــب - ٨ 
لزيادة خفض قوام البعثة مبا يتسق مع تنفيذ هـذه الواليـة، وأن ينفـذها،    

 حسب االقتضاء؛

 العــام أن يبـدأ يف موعــد أقصــاه  إىل األمـني  يطلـب أيضــا  - ٩ 
  التخطيط لالنسحاب الكامل للبعثة؛ ١٩٩٦حزيران/يونيه  ١

ــدم، حبلـــول   إىل يطلـــب كـــذلك - ١٠  ــام أن يقـ األمـــني العـ
حزيران/يونيه تقريرا عن تنفيـذ هـذا القـرار يتضـمن معلومـات عـن        ١٥

لتنميـة  م املتحـدة ككـل لتعزيـز ا   األنشطة الـيت تضـطلع هبـا منظومـة األمـ     
 هاييت؛  يف

إىل مجيــــع الــــدول تقــــدمي الــــدعم املناســــب   يطلــــب - ١١ 
لإلجــراءات الــيت تتخــذها األمــم املتحــدة والــدول األعضــاء عمــال هبــذا   
القرار والقرارات األخرى ذات الصلة، مـن أجـل تنفيـذ أحكـام الواليـة      

 أعاله؛ ٥على النحو املبني يف الفقرة 

دويل واملؤسسـات املاليـة   تأكيد التـزام اجملتمـع الـ    يكرر - ١٢ 
ــة     ــادية واالجتماعيـ ــة االقتصـ ــدعم للتنميـ ــاعدة والـ ــدمي املسـ ــة بتقـ الدوليـ
واملؤسسية يف هاييت ويؤكد أمهية ذلك للحفاظ على بيئة آمنة ومستقرة 

 يف هاييت؛

الــدول األعضــاء التــربع للصــندوق االســتئماين   يناشــد - ١٣ 
الوطنية اهلايتيـة،   جل دعم الشرطةأ) من ١٩٩٥( ٩٧٥املنشأ يف القرار 

وكفالــة تــدريب أفرادهــا تــدريبا كافيــا وجعلــها تــؤدي عملــها بصــورة   
 كاملة، وهو ما يعد أمرا ضروريا لتنفيذ الوالية؛

 إبقاء هذه املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر - ١٤ 

 إىل االنتبـاه  التصويت، بعد متكلما شيلي، ممثل ووجه  
 يف يتمثـل  يعـد  مل مالسـال  مفهـوم  أن هـو  القرار، يف هام عنصر
ــاء ــرتاع انتف ــلح، ال ــا املس ــا اآلن أصــبح وإمن  ال للســالم مفهوم
 ومهـا  لـه:  املكونني جزأيه بني منه فكاك ال بشكل يربط يتجزأ
 ذو اجملـاالت  تلـك  يف تقـدم  إحـراز  فإن ولذلك والتنمية. األمن
ــة ــة أمهي ــز حيوي  مــع والحــظ هــاييت. يف واألمــن الســالم لتعزي

 الدميقراطيـة  اسـتعادة  يسـتهدف  هلـاييت  لساجمل دعم أن االرتياح
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 هـــدف وهـــو الكـــارييب، البحـــر ومنطقـــة الالتينيـــة أمريكـــا يف
  .)١٠(املنطقة لبلدان أساسي

 األمـم بـه   اضـطلعت  الـذي  الدور إن فرنسا ممثل وقال  
ــدة ــاييت يف املتحــ ــان هــ ــبح أن ميكــــن كــ ــتمال يصــ ــد مكــ  بعــ

 وجـود  طلب اجلديد اهلاييت الرئيس لكن الرئاسية. االنتخابات
ــوة ــة، قـ ــة ألشـــهر دوليـ ــر، قليلـ ــون حتفـــظ أكثـ  األمـــن وتصـ

ــة. الشــرطة قــوة تــدريب وتواصــل البلــد يف واالســتقرار  اهلايتي
 وتزويــد البعثــةيف  املشــاركة خيصــها، فيمــا ،فرنســا ستواصــلو

 .)١١(االقتصادية باملساعدة هاييت

 املتحــدة، للواليـات  ممثلــة بصـفتها  الرئيســة، تكلمـت و  
 البعثــة، متديــد علــى باملوافقــة جــدد لــدويلا اجملتمــعإن  فقالــت
 الـيت  مساعدته مبواصلة تقدمي هاييت يف واالستقرار لألمن دعمه
 جــرى الــيت اهلايتيــة الوطنيــة الشــرطة احلاجــة شــدأ إليهــا حتتــاج
ويـزد   توطـد  بـأن  هاييت حلكومة سيسمح وهذا حديثا. وزعها

 واالقتصـادي  واالجتمـاعي  السياسـي،  التقدم أوجه من توسيع
 إىل يرمــي اليــوم اُعتمــد الــذي والقــرار مــؤخرا. حققتــه لــذيا

 القادمـة،  األشـهر  غضـون  ويف .“املهمـة  إجناز” على املساعدة
ــ ســترحب  بشــأن العــام األمــني مــن بتوصــيات ة بلــدهاحكوم

 يف يسـهم  أن خالهلـا  مـن  الـدويل  للمجتمـع  ميكن جديدة سبل
 .)١٢(وأمنها ودميقراطيتها هاييت تنمية

ــدا ممثــل وأشــار   يقبــل  أن حيبــذ كــان وفــده أن إىل كن
 بـالنظر إىل  ذلـك،  ومـع  بكاملها. العام األمني توصيات اجمللس
 يف هــاييت عــن التخلــي عــدم علــى حكومــة كنــدا يمتصــم قــوة
 القـرار  مـن  ١١ للفقرة وفقا قررت،فقد  احلرجة، املرحلة هذه

ــى تقــدم أن )،١٩٩٦( ١٠٤٨ ــوات حســاهبا، عل  عســكرية ق
 هـذه  أن بيد أنه أكد بواليتها. الوفاء نم البعثة لتمكني إضافية

__________ 

  .١٥ و ١٤ نصفحتاالاملرجع نفسه،   )١٠(  
  .١٧ و ١٦ نصفحتاالاملرجع نفسه،   )١١(  
  .١٨ و ١٧ نصفحتاالاملرجع نفسه،   )١٢(  

ــا ليســت اخلطــوة ــا، ترتيب ــه يؤخــذ أال وينبغــي مثالي  كترتيــب ب
 املســتقبل. يف الســالم حلفــظ املتحــدة ممــاأل لعمليــات منــوذجي

 بلـده  وفدلدى  الراسخ عتقاداال عن أعرب السياق، ذلك ويف
ــه ــي بأن ــع ينبغ ــدول جلمي ــن تســاعد، أن األعضــاء ال  خــالل م
 واألمـــن الســـلم صـــون عـــبء حتمـــل علـــى ملقـــررة،ا نصـــبةاأل

  .)١٣(الدوليني
  

 (اجللسـة  ١٩٩٦ حزيران/يونيـه  ٢٨ املؤرخ املقرر  
 )١٩٩٦( ١٠٦٣ القرار ):٣٦٧٦

 مـن  ١٠ ، وعمال بأحكام الفقرة١٩٩٦حزيران/يونيه  ٥يف   
 ،١٩٩٦ شـــباط/فرباير ٢٩ املـــؤرخ )١٩٩٦( ١٠٤٨ القـــرار
 يف املتحـدة  األمـم  بعثـة  نعـ  تقريرا اجمللس إىل العام األمني قدم

ــاييت ــة أنشــــطة عــــن معلومــــات يتضــــمن ،هــ  األمــــم منظومــ
ــدة ــز املتحـ ــة لتعزيـ ــد يف التنميـ ــمَّوت)١٤(البلـ ــر نضـ ــا التقريـ  أيضـ
 انقضـاء  بعـد  هـاييت  يف املتحدة األمم بدور يتعلق فيما توصياته
 مؤرخـة  رسـالة  فحـوى  أخـذت يف احلسـبان   الـيت  البعثـة،  والية
 رئــيس مــن العــام األمــني إىل موجهــة ١٩٩٦ أيار/مــايو ٣١
 سـتة  لفتـرة  الدوليـة  القوة وجود استمرار يطلب فيها )١٥(هاييت
 قـد  هـاييت  أن إىل تقريـره  يف العـام  األمـني  وأشار أخرى. أشهر
 ملتزمـة  حمترفـة،  شـرطة  قـوة  تارخيهـا  يف مرة ألول لديها أصبح
ــانون. بســيادة ــه  و الق ــال إن  أن هــو القصــد أن إدراكــه رغــمق
 الواضــح مــن هنائيــا، متديــدا األخــري البعثــة يــةوال متديــد يكــون
 مـن  نـها ميكِّ موقـف  يف ليسـت  اهلايتية الوطنية الشرطة أن أيضا
 وأن هــاييت، يف وآمنــة مســتقرة بيئــة هتيئــة مبفردهــا، تكفــل، أن

ــام االنســحاب  احلــايل، الوقــت يف املتحــدة، األمــم لوجــود الت
ــرِّ أن ميكــن ــ اآلن. حــىت احملــرز النجــاح للخطــر ضيع  ذلكول
 باسـم  تعرف أشهر ستة ملدة جديدة بعثة بإنشاء اجمللس أوصى

__________ 

  .٢١إىل  ١٨صفحات الملرجع نفسه، ا  )١٣(  
  )١٤(  S/1996/416 و Add.1/Rev.1.  
  )١٥(  S/1996/431.  
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 واليـة  ذات تكـون  أن على هاييت يف للدعم املتحدة األمم بعثة
 .)١٦(حمددة

ــودة ،٣٧٨٠ اجللســة ويف   ــه ٢٨ يف املعق  حزيران/يوني
ــا ١٩٩٦ ــاهم وفقـ ــد  الـــذي للتفـ ــان قـ ــه التوصـــل متكـ  يف إليـ

 يف العـام  األمني ريرتق اجمللس أدرج السابقة، اجمللس مشاورات
 الـرئيس،  دعـا  األعمـال،  جـدول  إقـرار  وعقب أعماله. جدول
إىل  طلبــهما، علــى بنــاء وهــاييت، كنــدا ممثلــي اجمللــس، مبوافقــة

 التصـويت.  يف قاحلـ  هلما يكون أن دونب املناقشة يف ملشاركةا
 مشـروع  نـص  ىلإ اجمللـس  أعضاء انتباه (مصر) الرئيس وجه مث

 ووجـه  .)١٧( جمللس السابقةا مشاورات أثناء أعد كان قد قرار
ــاه ــوثيقتني إىل أيضــا األعضــاء انتب ــاليتني: ال  مؤرخــة رســالة الت
ــران ١٠ ــه/حزيـ ــة يونيـ  األمـــني مـــن جملـــس رئـــيس إىل موجهـ
 إىل موجهــة أيار/مــايو ٣١ مؤرخــة رســالة هبــا حييــل )١٨(العــام
 اإلذن اجمللـس  إىل فيهـا  يطلـب  هـاييت،  رئـيس  مـن  العـام  األمني

 أشـــهر ســـتة ملـــدة هــاييت  يف اجلنســـيات تعـــددةم قـــوة بوجــود 
ــه ١٢ مؤرخــة ورســالة أخــرى؛  موجهــة ١٩٩٦ حزيران/يوني

 مشـروع  نـص  هبـا  حييـل  السـلفادور،  ممثـل  مـن  العام األمني إىل
 البلـدان  منظمـة  اعتمدتـه  هـاييت،  يف الـدويل  الوجود بشأن قرار

 .)١٩(سييت بنما يف ١٩٩٦ حزيران/يونيه ٦ يف األمريكية،

 بالنيابـة  متكلمـا  إيطاليـا،  ممثـل  قـال  نفسها اجللسة ويف  
ســتونيا وبلغاريــا وبولنــدا   إ عــن فضــال  األورويب االحتــاد عــن

وفينيا وقـربص  وسـل  التشيكية ورومانيا وسـلوفاكيا  واجلمهورية
 القـرار  مشـروع  اعتمـاد  إن وهنغاريـا،  ومالطةوالتفيا وليتوانيا 

 تمـع اجمل جانـب  مـن  القـويني  والـدعم  االلتـزام  أخـرى  مـرة  يبني
 االحتـاد  ويؤيـد  اهلايتيـة.  واملؤسسـات  الدميقراطيـة  لتعزيز الدويل

 هــاييت يف املتحــدة األمــم عمليــة اســتمرار تامــا تأيــدا األورويب
__________ 

  لالطالع على والية البعثة وتكوينها، انظر الفصل اخلامس.  )١٦(  
  )١٧(  S/1996/478.  
  )١٨(  S/1996/431.  
  )١٩(  S/1996/432.  

 تلتــزم جديــدة، شــرطة قــوة إنشــاء أن خاصــة، بصــفة ويعتقــد،
 املسـائل  إحـدى  هـو  اإلنسـان،  حقـوق  واحتـرام  القـانون  حبكم

 هـاييت  ملسـتقبل  آخـر  نـب جا وكـل  البلـد.  تواجـه  اليت الرئيسية
  .)٢٠(األمن مبسألة يتعلق

 هــاييت يف املتحــدة األمــم وجــود أن كنــدا ممثــل وذكــر  
 جمتمـع  لبنـاء  هـاييت  شـعب  جهـود  يكمـل  أساسـيا  عنصـرا  كان

 جديـدة  بعثـة  اآلن اجمللـس  ىءوسينشـ  وعـادل.  وآمندميقراطي 
مـة  حكو أن أكـد  السـياق،  ذلك ويف بكثري. أقل ووالية حبجم
 اإلضـــافية القـــوات مـــن كـــثري تـــوفري طواعيـــة ستواصـــل بلـــده

 .)٢١(البعثة  والية تنفيذ لكفالة املطلوبة

 أن إىل التصــويت، قبــل متلكمــا شــيلي، ممثــل أشــارو  
 املتحــدة، األمــم ميثــاق مبوجــب للمنظمــة، األساســي الغــرض
ــل ــدوليني. واألمــن الســلم صــون يف يتمث ــع ال ــك، وم ــد ذل  فق
 الرتاعـات  حنـو  خريةاأل األعوام يف اهتمامه األمن جملس صرف
 الضـروري  مـن  وجـد  مث ومـن  بينها، فيما وليس الدول، داخل
 للـدول،  الداخليـة  الشـؤون  يف ينخرط وأن احلاالت هذه تقييم
ــاء ــها. علــى بن  اســتثناءات شــكلت عمليــات ُنفــذت وقــد طلب

 تواجــه الــيت اجلديــدة واحلالــة التــدخل. عــدم مبــدأ مــن حقيقيــة
 هـاييت  وحالـة  عضـائه. أل جديـدة  حتـديات  تشـكل  األمن جملس

ــاالشــكل ت ــة مث ــد ملشــاكل موضــوعيا تقييمــا تتطلــب حلال  البل
 .)٢٢(الدويل اجملتمع من الدعم تتطلب اليت الداخلية

 بالـدور  املـتكلمني  مـن  عـدد  اعتـراف  من الرغم وعلى  
 فقـد  والدميقراطيـة،  اآلمنـة  هلاييت أسس إرساء يف للبعثة الناجح
 وأن مضـطربة،  تـزال  ال البلد يف العامة األمنية احلالة أن أكدوا

 إىل يـــؤدي قـــد األوان قبـــل املتحـــدة األمـــم قـــوات انســـحاب
 ومراعــاة الســبب، ولــذلك .اآلن حــىت أُجنــز مــا كــل تقــويض
 القـرار  ملشروع تأييدهم عن أعربوا فقد هاييت، حكومة لطلب

__________ 

  )٢٠(  S.PV.3676 ٣و  ٢، الصفحتان.  
  .٤و  ٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٢١(  
  .٦و  ٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٢(  
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 االحتـــرايف الطـــابع إضـــفاء يف لتســـهم جديـــدة بعثـــة وإلنشـــاء
ــرطة ــة للشـ ــة الوطنيـ ــزو اهلايتيـ ــة لتعزيـ ــتقرة بيئـ ــة مسـ  يف وآمنـ

  .)٢٣(البلد
ختامرهـا   حكومـة بلـده  ممثل االحتاد الروسي أن  وذكر  

ــدة، وخاصــة      ــة جدي بعــض الشــكوك بشــأن احلاجــة إىل عملي
يتعلق باإلبقاء على مكون عسكري، يف وقـت تتسـم فيـه     فيما

قرار واألمـان، ويف الوقـت   احلالة يف هـاييت بشـكل عـام باالسـت    
أي هتديـد بـالعنف املـنظم لزعزعـة اسـتقرار      يوجد فيه  الذي ال

احلالــة. غــري أنــه مراعــاة للنــداء الــذي وجهــه رئــيس هــاييت         
وموقــف منظمــة الــدول األمريكيــة وجمموعــة أصــدقاء األمــني    

، انضـم وفـده إىل األعضـاء اآلخـرين     )٢٤(العام من أجـل هـاييت  
ــة األمــم املتحــدة      يف جملــس األمــن يف املوافقــة علــى إنشــاء بعث

دعم يف هاييت. وشـدد علـى أن ذلـك كـان ممكنـاً ألن      لتقدمي ال
مقدمي مشروع القـرار أخـذوا بعـني االعتبـار املقترحـات الـيت       
قدمتــها روســيا والصــني، وهــي مقترحــات كانــت تتبــع نفــس  
ــة مبكــان أن      ــه مــن األمهي ــائالً إن ــام، أضــاف ق ــهج. ويف اخلت الن
مشـــروع القـــرار يســـتهدف مواصـــلة جهـــود منظمـــة الـــدول  

  .)٢٥(زيادهتا للمساعدة يف حل مشاكل هاييتاألمريكية و
استمرار وجـود   وأعرب ممثل الصني عن حتفظاته على  
ال توجـد   عسكري لألمم املتحدة يف هاييت، قـائال إنـه  العنصر ال

دالئل على أن احلكومة تتعرض ألي هتديـد مـنظم وال تشـكل    
ــع       ــدوليني. وم ــن ال ــى الســلم واألم ــاك أي خطــر عل ــة هن احلال

__________ 

املتحــدة)؛  (اململكــة ٧املرجــع نفســه، قبــل التصــويت: الصــفحة    )٢٣(  
 ٨الصـــــــــــفحتان (هنـــــــــــدوراس)؛ و ٨و  ٧والصـــــــــــفحتان 

 ١١(أملانيــا)؛ والصــفحة  ١٠(مجهوريــة كوريــا)؛ والصــفحة ٩ و
ــا ــاو)؛ و - (غينيـــ ــفحتان بيســـ ــي ١٢و  ١١الصـــ )؛ ا(إندونيســـ

ــدا).  ١٤انا)؛ والصــفحة (بوتســو ١٤ و ١٣والصــفحتان  (بولن
والصــفحتان (فرنســا)؛  ١٦بيانــات بعــد التصــويت: والصــفحة  

  (مصر). ١٧و  ١٦
  األرجنتني وشيلي وفرنسا وفنـزويال وكندا والواليات املتحدة.  )٢٤(  
  )٢٥(  S/PV.3676 ٦، الصفحة.  

ىل طلب حكومة هاييت ورغبـات بلـدان أمريكـا    ذلك، بالنظر إ
الالتينية، يوافق الوفد الصيين من حيث املبدأ علـى إنشـاء بعثـة    
األمم املتحدة لتقدمي الـدعم يف هـاييت، ولـذلك فإنـه سيصـّوت      

  .)٢٦(لصاحل مشروع القرار
ممثل مجهورية كوريا أنـه جيـب أن يعـاد توجيـه      وذكر  

ــي   ــاييت وينبغ ــم املتحــدة يف ه ــل  دور األم ــن  اأن ينتق ــز م لتركي
 التنميـــة عمليـــات حفـــظ الســـلم احلاليـــة إىل تعزيـــز أنشـــطة     

االجتماعيـة. فقـد مثلـت بعثـة األمـم املتحـدة يف        -االقتصادية 
هاييت منوذجـاً ناجحـاً يف دمـج العمليـة التقليديـة حلفـظ السـلم        

ى وفـد بلـده أن   يـر مع جهود بناء السلم بعد النـزاع. وبالتـايل  
ــال    اســتمرار وجــود األ  ــم املتحــدة جيــب أن يســهم يف االنتق م

الســلس مــن مرحلــة حفــظ الســلم إىل مرحلــة بنــاء الســلم.        
والحــظ مــع االرتيــاح أنــه جــرى تنــاول احلالــة املاليــة الصــعبة   
لألمم املتحدة على النحو السليم يف مشروع القرار من خـالل  

  .)٢٧(ختفيض قوة البعثة ختفيضاً كبرياً
لتصـويت واعُتمـد   طُـرح مشـروع القـرار ل    وبعد ذلـك   

مـــا يلـــي  )، ويف١٩٩٦( ١٠٦٣باالجتمـــاع بوصـــفه القـــرار 
  نصه:

  إن جملس األمن،  
إىل مجيــــع قراراتــــه ذات الصــــلة والقــــرارات الــــيت  إذ يشــــري  

  اعتمدهتا اجلمعية العامة،
املقـدم   ١٩٩٦أيار/مـايو   ٣١بالطلب املؤرخ  وإذ حييط علماً  

  مم املتحد، إىل األمني العام لألمن رئيس مجهورية هاييت
دعـم التـزام حكومـة هـاييت باحملافظـة       على ضرورةوإذ يشدد   

ــة واملســتقرة الــيت هيأهتــا القــوة املتعــددة اجلنســيات يف      ــة اآلمن علــى البيئ
  هاييت واستمرت مبساعدة من بعثة األمم املتحدة يف هاييت،

حزيران/يونيـــه  ٥بتقريـــر األمـــني العـــام املـــؤرخ وإذ يرحـــب   
١٩٩٦،  

__________ 

  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٢٦(  
  .٩و  ٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٧(  
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دور بعثـة األمـم املتحـدة يف هـاييت يف مسـاعدة       علىوإذ يثين   
حكومة هاييت على الوفاء مبسؤولياهتا عن (أ) احلفاظ علـى البيئـة اآلمنـة    
واملســتقرة الــيت متــت هتيئتــها، و (ب) حتويــل الشــرطة املدنيــة اهلايتيــة إىل 
قوة حمترفة، وإذ يعرب عن تقديره جلميع الدول األعضاء الـيت أسـهمت   

  تحدة يف هاييت،يف بعثة األمم امل
ــة األمــم املتحــدة يف هــاييت يف    انتــهاء واليــة بع وإذ يالحــظ    ث

  )،١٩٩٦( ١٠٤٨وفقا للقرار  ١٩٩٦حزيران/يونيه  ٣٠
الــدور األساســي الــذي أدتــه حــىت اآلن الشــرطة  وإذ يالحــظ   

املدنيــة التابعــة لألمــم املتحــدة، بــدعم مــن األفــراد العســكريني التــابعني    
اعدة على إنشاء قوة شرطة وطنيـة هايتيـة تـؤدي    لألمم املتحدة، يف املس

عملــها بصــورة كاملــة وذات حجــم وهيكــل كــافيني، بوصــفها عنصــراً 
خ الدميقراطيـة وتنشـيط النظـام القضـائي هلـاييت، ويف هـذا       يأساسياً لترسـ 

  بالتقدم احملرز يف إنشاء الشرطة الوطنية اهلايتية،إذ يرحب السياق، 
منظمــة الــدول األمريكيــة    اجلهود الــيت تبــذهلا بــوإذ يرحــب   

بالتعـاون مـع األمــم املتحـدة، وخباصــة مسـامهة البعثــة املدنيـة الدوليــة يف      
  ،ويؤيدها هاييت، لتعزيز ترسيخ السالم والدميقراطية يف هاييت

ــاً     ــاييت    وإذ حيــيط علم ــدويل يف ه ــالوجود ال ــق ب ــالقرار املتعل ب
ســة والعشــرين يف اجللســة العامــة الســابعة للــدورة العاديــة الساد  املتخــذ

ــة الــذي يــنص علــى مجلــة أمــور منــها تشــجيع      ملنظمــة الــدول األمريكي
اجملتمــع الــدويل علــى احملافظــة علــى نفــس مســتوى االلتــزام الــذي أبــداه  
خــالل ســنوات األزمــة، ويوصــي بــأن يقــوم اجملتمــع الــدويل، بنــاء علــى  
طلب حكومة هاييت، باحملافظة على وجود قوي يف هاييت وتقدمي دعمـه  

ل لتعزيز قـوة الشـرطة الوطنيـة وترسـيخ البيئـة اآلمنـة والدميقراطيـة        الكام
ــة يف اجملــال االقتصــادي،     ــق النمــو والتنمي ــة لتحقي ــدعو الالزم إىل وإذ ي

  زيادة مشاركة منظمة الدول األمريكية،
ــة   وإذ يــدرك    علــى أن وإذ يؤكــد الصــلة بــني الســالم والتنمي

ات املاليـة الدوليـة مبسـاعدة    االلتزام املستمر من اجملتمع الـدويل واملؤسسـ  
ودعم التنمية االقتصادية واالجتماعيـة واملؤسسـية يف هـاييت أمـر ال غـىن      

  عنه للسالم واالستقرار يف البلد على األمد الطويل،
ــن     وإذ يرحــب    ــة م ــدم املتواصــل حنــو ترســيخ الدميقراطي بالتق

جانــب شــعب هــاييت منــذ عمليــة النقــل الســلمي التــارخيي للســلطة مــن  
يف  منتخــــب دميقراطيــــا منتخــــب دميقراطيــــا إىل رئــــيس آخــــررئــــيس 

  ،١٩٩٦شباط/فرباير  ٧
بــأن شــعب هــاييت يتحمــل املســؤولية النهائيــة عــن  وإذ يســلم   

ــة ومســتقرة، وإقامــة      ــة آمن ــة، واحلفــاظ علــى بيئ حتقيــق املصــاحلة الوطني
  العدل، وتعمري بلده،

أمهية وجود قوة شـرطة مدنيـة حمترفـة وقائمـة      يؤكد  - ١  
ا، تــؤدي عملــها بصــورة كاملــة، وذات حجــم وهيكــل كــافيني،   بــذاهت

تكون قادرة علـى أداء الطائفـة الكاملـة مـن وظـائف الشـرطة، لترسـيخ        
  الدميقراطية وتنشيط النظام القضائي هلاييت؛

إنشــاء بعثــة األمــم املتحــدة للــدعم يف هــاييت،   يقــرر   - ٢  
ــاين/نوفمرب   ٣٠حــىت  ــة  ١٩٩٦تشــرين الث  ، مــن أجــل مســاعدة حكوم

هاييت على حتويل الشرطة إىل قوة حمترفة. وعلى احملافظة على بيئـة آمنـة   
ومستقرة تؤدي إىل جنـاح اجلهـود املبذولـة حاليـاً إلنشـاء وتـدريب قـوة        

دور املمثـل اخلـاص لألمـني العـام يف تنسـيق       ويؤيـد شرطة وطنية فعالة، 
ــاء        ــجيع بنـ ــدة لتشـ ــم املتحـ ــة األمـ ــا منظومـ ــطلع هبـ ــيت تضـ ــطة الـ األنشـ

  ات، وحتقيق املصاحلة الوطنية واإلصالح االقتصادي يف هاييت؛املؤسس
أن تتكــون بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي الــدعم  يقــرر   - ٣  

مـن   ٦٠٠مـن أفـراد الشـرطة املدنيـة و      ٣٠٠يف هاييت بصفة أوليـة مـن   
  اجلنود؛

بتأكيــد أن األمــني العــام ســيكون متيقظــاً      يرحــب  - ٤  
ام القوة كي تتمكن مـن تنفيـذ   قد حيني من فرص أخرى لتخفيض قو ملا

  مهامها بأقل تكاليف ممكنة؛
بأن املهام الرئيسية اليت تواجه حكومـة هـاييت    يسلم  - ٥  

قيـام   ويؤكـد علـى أمهيـة   وشعبها تشمل اإلصالح االقتصادي والـتعمري  
حكومة هاييت واملؤسسات املالية الدولية باالتفاق يف أقرب وقت ممكـن  

  ن من توفري الدعم املايل اإلضايف؛متكّعلى اخلطوات الضرورية اليت 
ــدعم املناســـب    يطلـــب  - ٦   ــدمي الـ ــدول تقـ ــع الـ إىل مجيـ

لإلجــراءات الــيت تتخــذها األمــم املتحــدة والــدول األعضــاء عمــال هبــذا   
القرار وغريه من القرارات ذات الصـلة مـن أجـل تنفيـذ أحكـام الواليـة       

  أعاله؛ ٢على النحو املبني يف الفقرة 
إىل مجيـع الـدول أن تقـدم تربعـات إىل      أيضا يطلب  - ٧  

) لـــدعم ١٩٩٥( ٩٧٥الصـــندوق االســـتئماين املنشـــأ مبوجـــب القـــرار 
الشرطة الوطنية اهلايتيـة، لضـمان أن تكـون تلـك الشـرطة مدربـة بقـدر        

  كاف وقادرة على العمل بصورة كاملة؛
إىل األمــــــني العـــــام أن يقــــــدم، حبلــــــول   يطلـــــب   - ٨  

ىل اجمللــس عــن تنفيــذ هــذا القــرار،  ، تقريــرا إ١٩٩٦أيلول/ســبتمرب  ٣٠
  يتضمن بيان االحتماالت إلجراء مزيد من التخفيضات يف قوام البعثة؛

  إبقاء هذه املسألة قيد نظره. يقرر  - ٩  
ــويت        ــد التصـ ــدة بعـ ــات املتحـ ــة الواليـ ــدثت ممثلـ وحتـ
أن بعثة األمم املتحدة يف هاييت، منذ توليها املسؤولية  فذكرت

ــددة اجلن  ــوة املتعـ ــن القـ ــدة،   مـ ــات املتحـ ــادة الواليـ ــيات بقيـ سـ
ســـاعدت علـــى ضـــمان منـــاخ مـــن األمـــن ميكـــن فيـــه إجـــراء 
االنتخابــات احلــرة واالضــطالع باألنشــطة االقتصــادية وحتقيــق 
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املصــاحلة الوطنيــة وترســيخ املؤسســات الدميقراطيــة يف هــاييت.   
مرة أخرى تأكيد اعتزامـه املسـامهة   كرر جملس األمن  وقال إن

يمـــي، ومبـــادئ حقـــوق اإلنســـان واحلريـــة يف االســـتقرار اإلقل
والتقـــدم االجتمـــاعي الـــيت يكرســـها ميثـــاق األمـــم املتحـــدة.   

ــة إن  ــابعني  وأضــافت قائل ــراقبني الت ــة  امل ــة الدولي  للشــرطة املدني
بـذل جهـودهم مـن     طـوال األشـهر اخلمسـة املقبلـة     ونسيواصل

أجل أن تصبح الشرطة الوطنية اهلايتية شرطة حمترفـة، يف حـني   
بــة العســكرية التابعــة لألمــم املتحــدة ســتقدم املســاعدة أن الكتي

لردع أولئك الذين قد تسـول هلـم نفسـهم عرقلـة عمليـة نشـر       
الدميقراطية. ويتعني على السلطات اهلايتية يف هناية املطـاف أن  

  .)٢٨(تتحمل املسؤولية الكاملة عن النظام العام
ممثـل فرنسـا أن عمليـة األمـم املتحـدة يف هـاييت        وذكر  

ــه    هــي  دون شــك إحــدى قصــص النجــاح الكــبري الــيت أحرزت
علـى الـرغم    قـال إنـه ينبغـي،   املنظمة يف اآلونة األخرية. إال أنه 

ــدمي       ــة، اســتمرار تق ــه الشــرطة اهلايتي ــذي أحرزت ــدم ال ــن التق م
إنشـاء البعثـة اجلديـدة     يؤيـد  وفـد بلـده   وقـال إن املساعدة هلـا.  

اعدة مـن شـأنه   نه يعتقد أن االنقطاع املفاجئ يف تقـدمي املسـ  أل
ــائج احملــرزة حــىت اآلن للخطــر. وباإلضــافة إىل     أن يعــّرض النت
ذلك، فإن أي تـدهور يف احلالـة يف هـاييت ميكـن أن يتـرك أثـراً       

  .)٢٩(سلبياً على العملية الدميقراطية وعلى االستقرار اإلقليمي
ورحب ممثل هـاييت باختـاذ جملـس األمـن القـرار الـذي         

 وقـال تحـدة لتقـدمي الـدعم يف هـاييت     يأذن بإنشاء بعثة األمـم امل 
ن حكومته من احلفـاظ علـى جـو    ن البعثة اجلديدة سوف متكِّإ

ــتمرارها يف تعزيــز الشــرطة وجعلــها        ــد، مــع اس ــن يف البل األم
شرطة حمترفة مبساعدة اجملتمـع الـدويل. ولقـد اتُّخـذت التـدابري      
الالزمة ملواجهة املشاكل االجتماعيـة واالقتصـادية الـيت تواجـه     

سوف ميكـن  “ طموح”لد، من خالل وضع برنامج جديد الب
__________ 

  .١٥و  ١٤فسه، الصفحتان املرجع ن  )٢٨(  
  .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٢٩(  

البلـــد مـــن اخلـــروج مـــن كســـاده االقتصـــادي خـــالل ثـــالث  
سـنوات. غـري أن جنـاح هـذا الربنــامج يعتمـد علـى هتيئـة منــاخ        

  .)٣٠(األمن يف البلد
  

ــؤرخ     ــرر امل ــاين/نوفمرب  ت ٢٩املق  ١٩٩٦شــرين الث
  )١٩٩٦( ١٠٨٥): القرار ٣٧١٩ (اجللسة

عمــالً بــالفقرة و ،١٩٩٦/أكتــوبر تشــرين األول ١يف   
ــرار  ٨ ــه  ٢٨) املـــؤرخ ١٩٩٦( ١٠٦٣مـــن القـ حزيران/يونيـ

، قدم األمـني العـام إىل جملـس األمـن، تقريـراً عـن بعثـة        ١٩٩٦
ــدعم يف هــاييت   ــم املتحــدة لل ــام يف   وذكــر. )٣١(األم األمــني الع

ــه   ــره أن ــد اختــذت      تقري ــاييت ق ــة ه ــن أن حكوم ــرغم م ــى ال عل
ــة  خطــوات لتصــحيح بعــض املشــاك   ل االقتصــادية واالجتماعي

امللحة، فإن التقدم احملرز مل يكن كافيـا يف عـدة جمـاالت. فقـد     
شـــهد الوضـــع األمـــين يف هـــاييت تـــدهوراً يف اآلونـــة األخـــرية   
وأصــبحت اجلرميــة العاديـــة مثــار قلـــق متزايــد، باإلضـــافة إىل     
ــإن     ــك، ف االجتــار باملخــدرات واملمنوعــات. وباإلضــافة إىل ذل

لسـلطة وانتـهاك حقـوق اإلنسـان مـن جانـب       إساءة استعمال ا
الشــرطة الوطنيــة اهلايتيــة شــهدت ارتفاعــاً أيضــاً. ويف حــني أن 
ــدا خطــريا بالنســبة للحكومــة،     تلــك احلــوادث مل تشــكل هتدي

انزعــاج بــني الســكان، وأثــرت علــى الــروح    يف فإهنــا تســببت
القضـايا امللحـة    للشرطة، وصرفت تركيز احلكومة عن املعنوية

واالقتصــادية وتعزيــز املصــاحلة يف اجملتمــع اهلــاييت.    االجتماعيــة
وأعرب األمني العام عن قناعته بأن إجراء أي خفـض آخـر يف   
قوام البعثة من شأنه أن يقلل قدرهتا ويعـّرض واليتـها للخطـر.    

لــــى قــــوام البعثــــة احلاليــــة يف    ولــــذلك أوصــــى باإلبقــــاء ع  
  احلاضر.  الوقت

__________ 

  .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )٣٠(  
  )٣١(  S/1996/813.  
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مؤرخــــة  إضــــافة لتقريــــرهوقــــدم األمــــني العــــام، يف   
، توصـياته بشـأن دور األمـم    ١٩٩٦تشرين الثـاين/نوفمرب   ١٢

ــاييت بعــــد انتــــه  ــة يف  املتحــــدة يف هــ ــة للبعثــ ــة احلاليــ اء الواليــ
وكرر التأكيد علـى أن الشـرطة    .)٣٢(تشرين الثاين/نوفمرب ٣٠

مل تصل بعـد إىل املسـتوى املطلـوب مـن اخلـربة      الوطنية اهلايتية 
تخريبيــــة وتتصــــدى والكفــــاءة لتســــيطر علــــى اجلماعــــات ال
 أيضـا  كـرر التأكيـد  وللتهديدات الـيت متثلـها هـذه اجلماعـات،     

على أنه مـن الواضـح بالتـايل أن وجـود العنصـر العسـكري يف       
البعثــة يشــكل عــامال رئيســيا يف متكــني الســلطات اهلايتيــة مــن   
احتـواء خطــر زعزعـة االســتقرار. ولـذلك، فإنــه سيوصــى، إذا    

د واليـــة البعثـــة حـــىت طلبـــت احلكومـــة ذلـــك، اجمللـــس بتمديـــ
، بقوامهــا احلــايل. وأعــرب األمــني  ١٩٩٧حزيران/يونيــه  ٣٠

ــأن إجــراء أي خفــض آخــر يف        ــه ب ــتمرار اقتناع ــن اس ــام ع الع
حجــم البعثــة، يف ظــل الظــروف الراهنــة، مــن شــأنه أن يقلــل    

  قدراهتا التشغيلية والتدريبية ويعّرض واليتها للخطر.
، أبلــغ ١٩٩٦تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١٥يف  والحقــا،  

األمني العام اجمللس بأنه تلقـى رسـالة مـن رئـيس هـاييت يطلـب       
ــة   ــد والي ــا متدي ــدعم يف هــاييت   فيه ــة األمــم املتحــدة لل . )٣٣(بعث

توصـيته السـابقة بتمديـد واليـة البعثـة حـىت        فهو يؤكدولذلك 
  .١٩٩٧حزيران/يونيه   ٣٠

تشـــــــرين  ٢٩املعقـــــــودة يف  ،٣٧١٩ويف اجللســـــــة   
توصـل  ال كان قـد مت  فقا للتفاهم الذيو، ١٩٩٦الثاين/نوفمرب 

تقريـر األمـني    اجمللـس  جأدرالسابقة،  اجمللس إليه يف مشاورات
 وجــهالعـام يف جــدول أعمالــه. وبعــد إقــرار جــدول األعمــال،  

ــاه أعضــاء اجمللــس إىل نــص مشــروع     الــرئيس (إندونيســيا) انتب
 .)٣٤(مشــاورات اجمللــس الســابقة  أثنــاءأُعــّد يف  كــان قــد قــرار

__________ 

  )٣٢(  S/1996/813/Add.1  وAdd.1.  
  )٣٣(  S/1996/956.  
  )٣٤(  S/1996/990.  

ــه ــة    انت ووجــ ــالة مؤرخــ ــاً إىل رســ ــاههم أيضــ ــرين  ١٥بــ تشــ
موجهـــة مـــن األمـــني العـــام إىل رئـــيس   ١٩٩٦الثـــاين/نوفمرب 
  .)٣٥(جملس األمن

طُـرح مشـروع القـرار للتصـويت واعُتمـد       وبعد ذلـك   
  ما يلي نصه: ) ويف١٩٩٦( ١٠٨٥باالجتماع بوصفه القرار 

  إن جملس األمن،  
مبوجبــه ) الــذي أنشــأ ١٩٩٦( ١٠٦٣قــراره  إذ يعيــد تأكيــد  

  بعثة األمم املتحدة للدعم يف هاييت،
ــرر  - ١   ــة  يق ــد والي ــهي يف     متدي ــرة إضــافية تنت ــة لفت البعث

  ؛١٩٩٦كانون األول/ديسمرب  ٥
  أن يبقي هذه املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ٢  

  
 ١٩٩٦كــانون األول/ديســـمرب   ٥املقــرر املـــؤرخ    

  )١٩٩٦( ١٠٨٦): القرار ٣٧٢١(اجللسة 
ــة    ــودة يف  ،٣٧٢١يف اجللســـــــ ــانون  ٥املعقـــــــ كـــــــ

ــمرب  ــذي   ،١٩٩٦األول/ديسـ ــاهم الـ ــاً للتفـ ــد مت  وفقـ ــان قـ كـ
تقريـر   أدرج اجمللسالسابقة،  اجمللس توصل إليه يف مشاوراتال

ــه   ــدول أعمالـ ــام يف جـ ــدول  )٣٦(األمـــني العـ ــرار جـ ــد إقـ . وبعـ
ـــزويال وكنـــدا    ــا اجمللـــس ممثلـــي األرجنـــتني وفنـ األعمـــال، دعـ

دون أن بـ املشاركة يف املناقشـة،   وهاييت، بناء على طلبهم، إىل
الـرئيس (إيطاليـا) انتبـاه     وجهالتصويت. مث يف ق احليكون هلم 

أعضـــاء اجمللـــس إىل نـــص مشـــروع قـــانون قدمتـــه األرجنـــتني  
 .)٣٧(وشـــيلي وفرنســـا وفنــــزويال وكنـــدا والواليـــات املتحـــدة

تشـرين   ١٥إىل الرسالة السـابقة املؤرخـة   أيضا انتباههم  ووجه
املوجهـــة مـــن األمـــني العـــام إىل رئـــيس  ١٩٩٦ الثـــاين/نوفمرب
  .)٣٨(جملس األمن

__________ 

  )٣٥(  S/1996/956.  
  )٣٦(  S/1996/813  وAdd.1.  
  )٣٧(  S/1996/1002.  
  )٣٨(   S/1996/956.  
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 أن حكومـة بلـده   ،املناقشـة  ، مفتتحاممثل هاييت وذكر  
ستسعى جاهدة خالل األشهر املقبلة لتكمـل تشـكيل الشـرطة    
الوطنية اهلايتية، وقبل هناية العـام املقبـل، ستصـبح القـوة قـادرة      

ء البلـد. غـري أنـه    على احلفاظ على السالم واألمن يف مجيع أحنا
شدد على أن اهليكل األساسي للبلد ال يـزال متـداعياً إىل حـد    
كبري، األمر الذي جيعل ظروف العيش يف البلـد صـعبة للغايـة.    

االقتصادية اخلطرية هـي   -وأضاف قائالً إن احلالة االجتماعية 
ــبة” ــتغل“ أرض خصـ ــق   تسـ ــزرع القلـ ــة لـ ــات هدامـ ها جمموعـ
قرار يلحـق األذى باالسـتثمارات   خيلق جواً من عـدم االسـت   مما

  .)٣٩(االقتصادية ويعوق إصالح املؤسسات اهلايتية
وخـالل مــداوالت اجمللــس، أعـرب معظــم املتحــدثني،     

آخذين يف احلسـبان توصـية األمـني العـام والنـداء الـذي أطلقـه        
بعثـة األمـم املتحـدة    لتمديـد واليـة    تأييـدهم رئيس هـاييت، عـن   
عدة احلكومــة علــى حتويــل  مــرة أخــرى ملســا  للــدعم يف هــاييت

الشرطة الوطنيـة اهلايتيـة إىل شـرطة حمترفـة واحلفـاظ علـى بيئـة        
  .)٤٠(آمنة ومستقرة يف البلد

الشكوك الـيت تسـاور    اإلعراب عنوكرر ممثل روسيا   
ضــرورة متديــد واليـة البعثــة، ال ســيما فيمــا يتعلــق   بشــأنبلـده  

قـد  باحلفاظ على عناصرها العسكرية. وأكـد أن وفـد بلـده يعت   
ال ”و“ مل متثـل قـط  ”اعتقاداً راسخاً بأن احلالة يف ذلـك البلـد   

__________ 

  )٣٩(  S/PV.3721،  ٣و  ٢الصفحتان.  
 ٦و  ٥(كنـدا)؛ والصـفحتان    ٥و  ٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٠(  

 ٧(فنـــزويال)؛ والصــفحتان  ٧و  ٦(األرجنــتني)؛ والصــفحتان 
ــفحتان   ٨و  ــا)؛ والصـــ ــي)؛   ٩و  ٨(فرنســـ ــاد الروســـ (االحتـــ

ــفحتان  ــيا)؛  ١٠و  ٩والصـــــــ ــفحة (إندونيســـــــ  ١١والصـــــــ
ــدوراس)؛  صــفحتان وال(الصــني)؛  ١١و  ١٠والصــفحتان (هن

ــا)؛  ١٢و  ١١ ــفحتان (أملانيــــ (مجهوريــــــة  ١٣و  ١٢والصــــ
(اململكـــــــة املتحـــــــدة)؛  ١٤و ١٣ والصـــــــفحتانكوريـــــــا)؛ 
(بولنــدا)؛  ١٥(بوتســوانا)؛ والصــفحة  ١٥و  ١٤ والصــفحتان
ــفحة  ــا  ١٦والصـ ــفحات  -(غينيـ ــاو)؛ والصـ  ١٨إىل  ١٦بيسـ

ــفحات   ــيلي)؛ والصــــ ــر)، و ص  ١٩إىل  ١٨(شــــ  ١٩(مصــــ
  (إيطاليا). ١٩والصفحة (الواليات املتحدة)، 

هتديــداً للســلم واألمــن الــدويل أو حــىت للســلم واألمــن   “ متثــل
اإلقليمي. ويف الوقت نفسه، ومع أخذ نداءات هاييت واألمـني  
العـام وآراء فريــق أصــدقاء األمــني العـام مــن أجــل هــاييت بعــني   

علـى   ،ملبدأ وبروح التوفيـق من حيث ا ،روسيا توافقاالعتبار، 
متديــد واليــة بعثــة األمــم املتحــدة للــدعم يف هــاييت ملــدة أخــرية  

  .)٤١(تنتهي بعد مثانية أشهر
ممثــل الصــني أن جهــود حكومــة هــاييت الــيت       وذكــر  

تســـتهدف احلفـــاظ علـــى االســـتقرار السياســـي واالجتمـــاعي  
ــة واالســتثمار وستســهم     ــذاب املســاعدة املالي ســتؤدي إىل اجت

 عمليــة إعــادة اإلعمــار االقتصــادي يف البلــد. ويعتقــد  أيضــاً يف
وفد بلده أن بعثة األمم املتحـدة لصـون السـلم انتـهت يف ظـل      
الظروف احلالية. واملهمة الرئيسية الـيت تواجـه هـاييت اآلن هـي     
إعــادة البنــاء االقتصــادي، ممــا ســيتوقف أساســاً علــى الشــعب   

لب احلكومة اهلايتية بع امللح لطاهلاييت نفسه. غري أنه نظراً للطا
متديد والية بعثة األمم املتحدة للدعم يف هاييت، فإن وفد بلـده  
على استعداد ألن يعتربه حالـة خاصـة، مـن أجـل زيـادة تعزيـز       

ــائالً إن مشــ     ــاييت. وأضــاف ق ــلم يف ه ــة الس ــرار عملي روع الق
طلـب حكومـة هـاييت فحسـب،      املعروض على اجمللـس ال يلـيب  

ار علـى النحـو الواجـب االحتياجـات     أخذ أيضاً يف االعتبـ يبل 
سيصـوت   بلده واملواقف الفعلية لكل املعنيني. وهلذا، فإن وفد

  .)٤٢(بالتأكيد على مشروع القرار
طُـرح مشـروع القـرار للتصـويت واعُتمـد       وبعد ذلـك   

  ما يلي نصه: ) ويف١٩٩٦( ١٠٨٦باالجتماع بوصفه القرار 
  إن جملس األمن،  
ات الصلة والقـرارات الـيت اختـذهتا    إىل مجيع قراراته ذ إذ يشري  

  اجلمعية العامة،
ــا     ــؤرخ  وإذ حيــيط علم ــاين/نوفمرب   ١٣بالطلــب امل تشــرين الث
  املوجه إىل األمني العام من رئيس هاييت،   ١٩٩٦

__________ 

  .٨و  ٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٤١(  
  .١١و  ١٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٢(  
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ــؤرخ      ــام املـــ ــني العـــ ــر األمـــ ــرين  ١وإذ يرحـــــب بتقريـــ تشـــ
ــوبر  ــة   ١٩٩٦األول/أكتـ تشـــرين الثـــاين/نوفمرب   ١٢وإضـــافته املؤرخـ

  حييط علما بالتوصيات الواردة فيهما،وإذ  ١٩٩٦
علــى الــدور الــذي تضــطلع بــه بعثــة األمــم املتحــدة    وإذ يــثين  

لتقــدمي الــدعم يف هــاييت وعلــى جهودهــا ملســاعدة حكومــة هــاييت علــى  
حتويل الشرطة إىل شـرطة حمترفـة ويف احلفـاظ علـى بيئـة آمنـة ومسـتقرة        

وة شرطة وطنيـة فعالـة   تؤدي إىل جناح اجلهود الراهنة الرامية إىل إقامة ق
  وتدريبها،
التحسن الذي طرأ يف األشهر األخرية على حالـة   وإذ يالحظ  

األمن يف هاييت وقدرة الشرطة الوطنية اهلايتية علـى مواجهـة التحـديات    
  إضافة تقرير األمني العام، القائمة، على النحو املبني يف

ييت هـا  التقلبات اليت اعترت حالـة األمـن يف   أيضاوإذ يالحظ   
  ،وإضافتهاألمني العام  واليت ورد وصفها يف تقرير

دور املمثل اخلاص لألمني العـام يف تنسـيق األنشـطة     وإذ يؤيد  
اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة لتعزيز بناء املؤسسات، واملصاحلة 

  الوطنية، واإلنعاش االقتصادي يف هاييت،
اآلن  الـــدور الرئيســـي الـــذي تضـــطلع بـــه حـــىت وإذ يالحـــظ  

الشــرطة املدنيــة التابعــة لألمــم املتحــدة، بــدعم مــن األفــراد العســكريني   
التــابعني لألمــم املتحــدة، للمســاعدة يف إقامــة قــوة شــرطة وطنيــة هايتيــة 
ذات حكم كاف وهيكل مناسب تعمل بكامل طاقتها بوصفها عنصراً 
أساســـياً يف تـــدعيم الدميقراطيـــة وتنشـــيط النظـــام القضـــائي يف هـــاييت،  

، يف هذا السـياق، بالتقـدم املسـتمر حنـو إقامـة الشـرطة الوطنيـة        ويرحب
  اهلايتية،

اجلهود اليت تبذهلا منظمة الدول األمريكية بالتعـاون   وإذ يؤيد  
مــع األمــم املتحــدة، ال ســيما إســهام البعثــة املدنيــة الدوليــة يف هــاييت يف  

  العمل على تدعيم السالم والدميقراطية يف هاييت،
أن وجــود  وإذ يؤكــدبــني الســالم والتنميــة   بالصــلة وإذ يقــر  

التزام مستمر من قبل اجملتمع الدويل واملؤسسات املالية الدولية مبساعدة 
ــة االقتصــادية واالجتماع  ــة واملؤسســية يف هــاييت هــو أمــر   ودعــم التنمي ي

  غىن عنه إلقرار السالم واالستقرار يف البلد يف األجل الطويل، ال
تحمــل املســؤولية النهائيــة عــن بــأن شــعب هــاييت ي وإذ يســلم  

املصــاحلة الوطنيــة، واحلفــاظ علــى بيئــة آمنــة ومســتقرة، وإقامــة العــدل،  
  وتعمري بلده،

مـا تتسـم بـه إقامـة قـوة شـرطة وطنيـة حمترفـة          يؤكد  - ١  
ــل       ــا، وتعمــل بكام ــة ذاتي ذات حجــم كــاف وهيكــل مناســب ومكتفي

ة بالنسـبة  طاقتها وقادرة على االضطالع بكامل مهام الشرطة، من أمهيـ 
  لتدعيم الدميقراطية وتنشيط النظام القضائي يف هاييت؛

أن ميـــدد للمـــرة األخـــرية واليـــة بعثـــة األمـــم  يقـــرر  - ٢  
 ١٠٦٣املتحــــدة لتقــــدمي الــــدعم يف هــــاييت، كمــــا وردت يف القــــرار  

 املؤرخـة  تقرير األمني العـام  إضافة من ٨إىل  ٦) ويف الفقرات ١٩٩٦(
ووفقـا لطلـب حكومـة هـاييت، حـىت       ،١٩٩٦تشرين الثـاين/نوفمرب   ١٢
ــايو  ٣١ ـــ  ١٩٩٧أيار/مــــ ــة    ٣٠٠بــــ ــرطة املدنيــــ ــراد الشــــ ــن أفــــ مــــ
ــول    ٥٠٠ و ــام حبلـ ــني العـ ــاد األمـ ــدي، إال إذا أفـ ــارس  ٣١جنـ آذار/مـ

بـأن البعثـة ميكـن أن تقـدم مسـامهة إضـافية يف حتقيـق األهـداف          ١٩٩٧
اض د واليتــها مــرة أخــرى، بعــد اســتعر أعــاله فتمــدَّ ١املبينــة يف الفقــرة 

  ؛١٩٩٧متوز/يوليه  ٣١جيريه اجمللس، للمرة األخرية حىت 
إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل اجمللـس تقريـرا       يطلب  - ٣  

عــن تنفيــذ هــذا القــرار، يتضــمن توصــيات بشــأن إجــراء مزيــد مــن           
  ؛١٩٩٧آذار/مارس  ٣١التخفيضات يف قوام البعثة، يف موعد غايته 

عمري يشــكالن بــأن اإلنعــاش االقتصــادي والــت يســلم  - ٤  
أمهيـة اسـتمرار    ويؤكـد أكرب مهمتني تواجهان حكومة هـاييت وشـعبها،   

التعاون الوثيق بني حكومة هاييت واملؤسسات املالية الدوليـة كـي ميكـن    
  تقدمي املزيد من الدعم املايل؛

إىل مجيع الدول أن تقـدم الـدعم لإلجـراءات     يطلب  - ٥  
ــاء   ــدول األعضـ ــدة والـ ــم املتحـ ــذها األمـ ــرار   الـــيت تتخـ ــذا القـ عمـــال هبـ

والقــرارات األخــرى ذات الصــلة بغيــة تنفيــذ أحكــام الواليــة احملــددة يف  
  أعاله؛ ٢الفقرة 

كذلك إىل مجيع الدول أن تقدم تربعات إىل  يطلب  - ٦  
) مـن أجـل   ١٩٩٥( ٩٧٥الصندوق االسـتئماين املنشـأ مبوجـب القـرار     

طة مدربـة  دعم الشرطة الوطنية اهلايتيـة، وذلـك لكفالـة أن تكـون الشـر     
  تدريباً كافياً وأن تعمل بكامل طاقتها؛

إىل األمــني العــام أن يضــمِّن تقريــره املــؤرخ   يطلــب  - ٧  
توصيات بشأن طبيعة الوجـود الـدويل الالحـق     ١٩٩٧آذار/مارس  ٣١

  يف هاييت؛
  أن يبقي املسألة قيد نظره. يقرر  - ٨  

  
ــؤرخ     ــرر املـ ــه  ٣٠املقـ ــة  ١٩٩٧متوز/يوليـ (اجللسـ

  )١٩٩٧( ١١٢٣ر ): القرا٣٨٠٦
ــالقرار و، ١٩٩٧ هوليـــمتوز/ي ١٩يف     ١٠٨٦عمـــال بـ

قـــدم  ، ١٩٩٦ديســـمرب  كـــانون األول/  ٥) املـــؤرخ  ١٩٩٦(
تقريــرا آخــر عــن بعثــة األمــم املتحــدة  األمــني العــام إىل اجمللــس

بإنشــاء يوصــي غطــي التطــورات يف البلــد، ويللــدعم يف هــاييت 
ــة األمــم املتحــدة االنت     ــدة تعــرف باســم بعث ــة جدي ــة يف بعث قالي
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ــام يف   وذكــر .)٤٣(هــاييت ــزال  األمــني الع ــره أن هــاييت ال ت تقري
عــن كــبري  ، ناجتــة إىل حــدتواجــه حتــديات سياســية واقتصــادية

وعدم حتسن الظروف املعيشـية.   احلالة االقتصاديةالستياء من ا
يواجـه اللـوم بسـبب    لـهجوم و لالـدويل نفسـه    اجملتمـع  ويتعرض

“ املنظمـات الشـعبية  ” كما أن بعـض البلد، استمرار مصاعب 
 وذكــر. “جــنيباأل حــتاللاال”مستــه أراحــت تعــارض علنــاً مــا 

أنــه علــى األمـني العــام، يف معــرض إبالغــه عــن احلالــة األمنيــة،  
حــرز يف إنشــاء قــوة شــرطة جديــدة  الــرغم مــن التقــدم الــذي أُ

ــإن   ــدم  وكــذلك يف جمــاالت أخــرى، ف ــك التق ــا   ذل كــان بطيئ
رأيهـم  ادة السياسـيني يف هـاييت   نه يشاطر القأفاد بأ. ومتفاوتاًو

دعــم ثابــت علــى املــدى الطويــل مــن تقــدمي نــه بــدون القائـل بأ 
قوة قد ال تكون قادرة على التعامـل مـع   فإن الاجملتمع الدويل، 

، ممــا يعــّرض احلالــة األمنيــة خلطــر التــدهور.  احلــوادث اخلطــرية
نه على الرغم من أنه كان يسـتعد لسـحب   إالعام  األمني وقال

ض للخطـر إهنـاء وجـود    ، قـد يعـرِّ  يـه يولمتوز/ ٣١حبلـول  البعثة 
حــرز األمــم املتحــدة يف هــاييت يف هــذه املرحلــة التقــدم الــذي أُ 

إنشاء بعثة األمم املتحدة االنتقاليـة  بحىت اآلن. وأوصى اجمللس 
حتويـل الشـرطة   مواصلة يف هاييت ملساعدة السلطات اهلايتية يف 

تضـطلع بواليـة واحـدة    ة، قـوة شـرطة حمترفـ    إىلالوطنية اهلايتية 
تشــــرين  ٣٠تقتصــــر مــــدهتا علــــى أربعــــة أشــــهر تنتــــهي يف 

ديدة مـن  اجللية العموسوف تتألف  .)٤٤(١٩٩٧نوفمرب األول/
انتـهاء واليتـها   لن يعـين  الشرطة العسكرية واملدنية، ومن أفراد 

أن يكــون م أيضــاً إهنــاء دور األمــم املتحــدة يف هــاييت. وســيلز  
جـل تقـدمي املشـورة والـدعم النشـط      هناك وجود للمتابعة من أ

، فضـال عـن رصـد    إلصـالح القضـائي  العـام وا ألمن يف ميداين ا
  .حقوق اإلنسان

__________ 

  )٤٣(  S/1997/564  وAdd.1.  
بعثة األمم املتحـدة  لالطالع على مزيد من التفاصيل بشأن والية   )٤٤(  

  ، انظر الفصل اخلامس.االنتقالية يف هاييت

ــة    ــودة يف ،٣٨٠٦ويف اجللســـ ــه  ٣٠املعقـــ متوز/يوليـــ
ــاهم الـــذي   ١٩٩٧ ــا للتفـ ــه يف  وفقـ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ كـ

تقرير األمني العـام يف   اجمللس أدرج السابقة، مشاورات اجمللس
جدول األعمال، دعا اجمللس ممثلـي  إقرار وبعد . جدول أعماله

األرجنــتني وإكــوادور وأنتيغــوا وبربــودا وبربــادوس وترينيــداد   
وجامايكا وجزر البهاما وسورينام وغواتيماال وغيانـا   وتوباغو

زويال وكنــدا ونيكــاراغوا وهــاييت، بنــاء علــى طلبــهم، إىل  ـوفنــ
التصـويت.   يف قاحلـ دون أن يكـون هلـم   باملشاركة يف املناقشة 

ــاء اجمللـــس إىل نـــص    وجـــهمث  ــاه أعضـ الـــرئيس (الســـويد) انتبـ
مشروع قرار مقدم من األرجنتني وإكوادور وأنتيغـوا وبربـودا   

وجامايكـــا وجـــزر البـــهاما    وبربـــادوس وترينيـــداد وتوبـــاغو  
زويال وكنـدا  ـوسورينام وشيلي وغواتيماال وغيانا وفرنسـا وفنـ  

ــات املتو وكوســتاريكا ونيكــاراغوا  ــة الوالي  )٤٥(حــدة األمريكي
  متـــــوز/ ٢٠إىل رســـــالة مؤرخـــــة  أيضـــــا مانتبـــــاهه ووجـــــه

ن ممثـل هـاييت، يطلـب    موجهة إىل األمني العام مـ  ١٩٩٧ هوليي
ــاييت حـــىت     ــة يف هـ ــدة االنتقاليـ ــم املتحـ ــة األمـ ــد بعثـ ــا متديـ فيهـ

  .)٤٦(١٩٩٧نوفمرب تشرين الثاين/  ٣٠
رغــم بعــض  ، إنــهاملناقشــة ، مفتتحــاممثــل هــاييت وقــال  

، أُحــرز تقــدم ملحــوظ إذ بــدأت املشــاريع الطويلــة الصــعوبات
وعلـى الـرغم مـن ذلـك، مثـة      األمد حتلّ حمـل الـربامج الطارئـة.    

ــزال قائمــة ال مشــاكل خطــرية   ــة  ت ــزال املصــاحلة الوطني ، وال ت
مهـــددة بســـبب انتشـــار اجلماعـــات اإلجراميـــة الـــذي يـــؤدي  

ترتكبــه مــن أفعــال إىل إجيــاد منــاخ يتمثــل يف انعــدام األمــن  مــا
ــة   و ــل، إىل جانـــب احلالـ ــذه العوامـ الـــذعر بـــني الســـكان. وهـ

االقتصـادية الصــعبة، تطــرح حتـدياً بالنســبة لقــوة الشــرطة. ويف   
ذلـــك الســـياق، أشـــار إىل أن األمـــني العـــام شـــدد يف تقريـــره  
األخري على أن الشـرطة الوطنيـة اهلايتيـة ال ميكنـها أن تتصـدى      

__________ 

  )٤٥(  S/1997/589. 

  )٤٦(  S/1997/568. 
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يــزال يــتعني  وحــدها جلميــع التحــديات املاثلــة أمامهــا، وأنــه ال
عليها القيام بالكثري حىت ميكنها الوصـول إىل الدرجـة السـليمة    

مقتنع بـأن   نية والكفاية. وبالتايل، فإن وفد بلدهمن القدرة امله
بعثة األمم املتحـدة االنتقاليـة يف هـاييت سـتتمكن مـن مسـاعدة       
ــها واإلعــداد للتحــول     ــة علــى اســتكمال عمل الســلطات اهلايتي

ــر    ــكل آخـ ــلس إىل شـ ــاه    السـ ــدويل جتـ ــع الـ ــزام اجملتمـ ــن التـ مـ
  .)٤٧(هاييت

ممثــل كنــدا أن مشــروع القــرار يشــكل خطــوة   وذكــر  
ــيت اختــذها اجملتمــع      ــة ضــمن جمموعــة اخلطــوات ال ــة هام تارخيي
ــى أن      ــاييت. وأكــد عل ــدميقراطي يف ه ــدعم احلكــم ال ــدويل ل ال
مســؤولية احلفــاظ علــى أمــن واســتقرار البلــد ســتتوالها حاليــاً   

 ن البعثة االنتقاليـة لـديها خطـة وجـدوال    حكومة هاييت حيث أ
لتسليم هذه املسؤوليات للشرطة الوطنية يف وقـت مبكـر    ازمني

    )٤٨(وبشكل فعال
ــل التصــويت       ــل فرنســا قب ــم ممث ــذكروتكل ــثيت  ف أن بع

حفظ السالم السابقتني قد لعبتا دوراً جوهرياً يف اجلهـود الـيت   
ري أنـه شـدد   تستهدف تعزيز فعالية الشرطة الوطنيـة اهلايتيـة. غـ   

علــى أنــه رغــم التقــدم الكــبري، ال تــزال ظــروف األمــن متقلبــة  
والشــرطة الوطنيــة ال تقــدر متامــاً علــى التصــدي للتحــديات       
الناشئة. ولتلك األسباب، فإن وفد بلده يؤيد طلب السلطات 
ــايل سيصــّوت لصــاحل     ــة، وتوصــيات األمــني العــام، وبالت اهلايتي

ــم امل   ــة األمـ ــاء بعثـ ــرار وإنشـ ــروع القـ ــة يف  مشـ ــدة االنتقاليـ تحـ
  .)٤٩(هاييت

ممثل كوستاريكا أن اجمللس، باعتماده مشـروع   وذكر  
ــرار بشــأن   ــة يف هــاييت   الق ــم املتحــدة االنتقالي ــة األم ــد بعث ، يؤي

بوضوح وقوة وجهـة نظـر أوسـع وأكثـر مشـوالً ملفهـوم السـلم        
__________ 

  )٤٧(  S/PV.3806 ٣و  ٢، الصفحتان. 

 .٤و  ٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٨(  

 .٧و  ٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٩(  

واألمـن الــدوليني. وهـذا النــهج اجلديــد يشـمل حــاالت صــعبة    
 هاييت. وقال إن جملـس األمـن يسـري يف    ومعقدة، مثل احلالة يف

ــداً للســلم        ــا يشــكّل هتدي االجتــاه الصــحيح مــن حيــث فهــم م
  .)٥٠(واألمن الدوليني

وسلّم عدد من املتحدثني مبسامهة بعثـة األمـم املتحـدة      
السابقة يف اسـتقرار هـاييت السياسـي، غـري أهنـم أشـاروا إىل أن       

طة الوطنيــة احلالــة العامــة يف هــاييت ال تــزال هشــة وأن الشــر     
اهلايتية ليست مستعدة استعداداً كـامالً بعـد للتصـدي مبفردهـا     

، أيـــدواللتحـــديات األمنيـــة الناشـــئة. ولـــذلك الســـبب، فقـــد  
آخـــذين يف االعتبـــار طلـــب حكومـــة هـــاييت ورغبـــات بلـــدان 
ــيت       ــة يف هــاييت ال ــم املتحــدة االنتقالي ــة األم ــة، إنشــاء بعث املنطق

اً ملـــدة أربعــة أشـــهر  ســتكون واليتـــها حمــددة حتديـــداً واضــح   
لإلســهام يف تشــكيل الشــرطة الوطنيــة اهلايتيــة. غــري أن بعــض   
املتحدثني أكدوا أن املسؤولية النهائية عن مسـتقبل هـاييت تقـع    
على هاييت نفسها حكومة وشعباً وأن الـدعم الـدويل ال ميكـن    

  .)٥١(أن يكون بديالً عن اجلهود اليت تبذهلا
اييت مل تعـد تشـكّل   ممثل الصـني أن احلالـة يف هـ    وذكر  

هتديداً للسلم واألمن الـدوليني وأن بعثـة األمـم املتحـدة حلفـظ      
الســالم يف هــاييت قــد أُجنــزت بالفعــل. واملهمــة الرئيســية الــيت     
تواجــــه هــــاييت اآلن تتمثــــل يف إعــــادة اإلعمــــار االقتصــــادي 
والتنمية، وهـي مسـؤولية ينبغـي أن يضـطلع هبـا أساسـاً شـعب        

ــه نظــ   راً للطلــب العاجــل حلكومــة هــاييت  هــاييت نفســه. غــري أن
ورغبات بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب، تؤيـد   

__________ 

 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٥٠(  

 ٦(األرجنـــــتني)؛ والصـــــفحة  ٥املرجـــــع نفســـــه، الصـــــفحة   )٥١(  
ــفحتان   ـــزويال)؛ والصــ ــفحة   ٨و  ٧(فنــ ــيلي)؛ والصــ  ١٠(شــ

(كينيا)؛ والصـفحة   ١١و  ١٠(مجهورية كوريا)؛ والصفحتان 
  (السويد). ١٢(الربتغال)؛ والصفحة  ١١
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احلكومة الصينية إنشـاء بعثـة األمـم املتحـدة يف هـاييت كـإجراء       
  .)٥٢(انتقايل

ممثــل االحتــاد الروســي أنــه رغــم أن وفــد بلــده    وذكــر  
يالحــظ بعــني الرضــى أنــه طــرأ بعــض التحســن علــى احلالــة يف 

تظل متقلبة وهـذا مـا يبعـث     ةيت من حيث األمن، فإن احلالهاي
على القلق. وأعلن أن احلالـة يف هـاييت مل تشـكل ولـن تشـكل      
هتديداً للسالم واألمن اإلقليميني. وتتفـاقم احلالـة بفعـل األزمـة     

أن وأكــد كــذلك االجتماعيــة واالقتصــادية الــيت طــال أمــدها. 
مــم املتحــدة يف وفــد بلــده ال يعــارض اإلبقــاء علــى وجــود لأل  

وقـال  هاييت، ولكنه جيب أن يتناسب مـع املتطلبـات احلقيقيـة.    
أنـه ال يوجـد سـبب حيمـل علـى      يـرى  وفد االحتاد الروسي  أن

اإلبقاء على وجود عسكري لألمم املتحـدة يف هـاييت. غـري أن    
وفــــد بلــــده، إذ يأخــــذ يف االعتبــــار مناشــــدة رئــــيس هــــاييت 

األمني العـام مـن أجـل     أصدقاء”وتوصيات األمني العام وآراء 
إنشـاء بعثـة    يؤيـد واملسامهني يف عنصر الشرطة املدنية، “ هاييت

األمم املتحدة االنتقالية يف هاييت علـى أسـاس تفـاهم مـؤداه أن     
ــة، مثلمــا يــنص عليهــ    ــة االنتقالي ــة البعث مشــروع القــرار،   اوالي

ــرة واحــدة مــدهتا أربعــة     ــداً واضــحاً ولفت ســتكون حمــددة حتدي
  .)٥٣(أشهر

شار ممثـل الواليـات املتحـدة إىل أن الكـثري قـد أُجنـز       وأ  
. فــألول مــرة يف تــاريخ هــاييت، هنــاك رئــيس ١٩٩٤منــذ عــام 

منتخب شعبياً خيلف بشكل سلمي رئيساً آخـر، وتظهـر علـى    
لـى  اقتصاد هاييت بوادر االنتعاش بعد سنوات من التدهور. وع

عـّين  يـزال هنـاك الكـثري ممـا يت     الرغم من أوجه التقـدم هـذه، ال  
ــة األمــم املتحــدة  عملــه. ويف هــذا الســياق، ســيعّزز إنشــاء بع   ث

ــة يف ــة والتحــول     االنتقالي ــانون والتنمي هــاييت ســيادة حكــم الق
ــايل، ستصــّوت حكومــة    ــدميقراطي والســالم يف هــاييت. وبالت ال

__________ 

 .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٥٢(  

  .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٥٣(  

ار والســــتمرار تقــــدمي الــــدعم بلــــده لصــــاحل مشــــروع القــــر 
  .)٥٤(هاييت  حلكومة
للتصـويت واعُتمـد    طُـرح مشـروع القـرار    وبعد ذلـك   

  ) ويف ما يلي نّصه:١٩٩٧( ١١٢٣باإلمجاع بوصفه القرار 
  ،إن جملس األمن  
ــيت     إذ يشــري   ــرارات ال ــه ذات الصــلة وإىل الق ــع قرارات إىل مجي

  اختذهتا اجلمعية العامة،
ــا    ــؤرخ   وإذ حيــيط علم ــاين/نوفمرب   ١٣بالطلــب امل تشــرين الث
مني العام لألمم املتحـدة  املوجه من رئيس مجهورية هاييت إىل األ ١٩٩٦

املوجهـة إىل األمـني العـام مـن      ١٩٩٧متوز/يوليـه   ٢٠والرسالة املؤرخة 
  املمثل الدائم هلاييت لدى األمم املتحدة،

ــر األمــني العــام املــؤرخ    علمــا وإذ حيــيط   ــه ١٩بتقري متوز/يولي
  وبالتوصيات الواردة فيه، ١٩٩٧

اييت يف بـــدور بعثـــة األمـــم املتحـــدة للـــدعم يف هـــ  وإذ يشـــيد  
مساعدة حكومة هاييت على إضـفاء الطـابع املهـين علـى الشـرطة وعلـى       
مواصلة هتيئة الظروف اآلمنة واملستقرة املؤدية إىل جناح اجلهـود الراهنـة   
الراميــة إىل إنشــاء قــوة شــرطة وطنيــة فعالــة وتدريبــها، وإذ يعــرب عــن   

  تقديره جلميع الدول األعضاء اليت سامهت يف متويل البعثة،
بانتــهاء واليــة بعثـة األمــم املتحــدة للــدعم يف   علمــا حيـيط  وإذ  
  )،١٩٩٦( ١٠٦٨وفقا للقرار  ١٩٩٧متوز/يوليه  ٣١هاييت يف 
دور املمثل اخلاص لألمني العـام يف تنسـيق األنشـطة     وإذ يؤيد  

اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحـدة مـن أجـل تعزيـز بنـاء املؤسسـات       
  هاييت،  قتصادي يفواملصاحلة الوطنية واإلصالح اال

الــدور األساســي الــذي تضــطلع بــه حــىت اآلن       وإذ يالحــظ  
الشـرطة املدنيــة لألمــم املتحـدة، بــدعم مــن األفـراد العســكريني التــابعني    
لألمم املتحدة، يف املساعدة على إنشاء قوة شرطة وطنيـة هايتيـة تـؤدي    
ــة، وتتســم حبجــم وهيكــل مناســبني، باعتبارهــا      واجباهتــا بصــورة كامل

ا ال غــىن عنــه لترســيخ الدميقراطيــة وإحيــاء نظــام العدالــة اهلــاييت،  عنصــر
يرحب، يف هذا السياق، باستمرار التقدم حنو إضـفاء الطـابع املهـين     وإذ

  على الشرطة الوطنية اهلايتية،
الصـــلة بـــني الســـالم والتنميـــة، وإذ يالحـــظ أنـــه   وإذ يؤكـــد  

دة دوليـة كـبرية،   ميكن حتقيق التنمية املستدامة يف هاييت بـدون مسـاع   ال
وإذ يؤكد أن استمرار التزام اجملتمـع الـدويل واملؤسسـات املاليـة الدوليـة      
بتقدمي املساعدة والدعم للتنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة واملؤسسـية يف     

__________ 

 .١٢و  ١١املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٤(  
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هـاييت أمــر ال غــىن عنــه لتحقيـق الســالم واالســتقرار يف البلــد يف األجــل   
  الطويل،

ــدرك   ــة عــن  أن شــعب هــاييت يتحمــل املســ   وإذ ي ؤولية النهائي
املصــاحلة الوطنيــة واحملافظــة علــى األمــن واالســتقرار وعــن إقامــة العــدل  

  وتعمري بلده،
األمهية اليت يتسم هبا وجود قوة شرطة وطنيـة   يؤكد  - ١  

ــا وتقــوم مبهامهــا علــى حنــو كامــل، وذات حجــم      ــة ذاتي ــة ومكتفي مهني
لشـرطة، يف  وهيكل مناسبني، وقادرة على القيام بكامل جمموعـة مهـام ا  

  تعزيز الدميقراطية وإنعاش اجلهاز القضائي يف هاييت؛
ــا ممــا ورد يف الفقــرة  يقــرر  - ٢   ــاء  ١، انطالق أعــاله، وبن

على طلب رئيس مجهورية هاييت، إنشاء بعثـة األمـم املتحـدة االنتقاليـة،     
تقتصر على فترة واحدة مدهتا أربعـة أشـهر تنتـهي     اليت تسند إليها والية

ملساعدة حكومة هاييت، من خالل  ١٩٩٧لثاين/نوفمرب تشرين ا ٣٠يف 
دعم إضـفاء الطـابع املهـين علـى الشـرطة الوطنيـة اهلايتيـة، واملسـامهة يف         

من تقرير األمني العـام   ٣٩إىل  ٣٢ذلك، على النحو املبني يف الفقرات 
  ؛١٩٩٧متوز/يوليه  ١٩املؤرخ 

يـة  كذلك أن تتألف بعثة األمم املتحـدة االنتقال  يقرر  - ٣  
من  ٥٠من أفراد الشرطة املدنية، و  ٢٥٠يتجاوز  يف هاييت من عدد ال

  األفراد العسكريني يشكلون مركز القيادة لعنصر أمين؛
أن يتــوىل العنصــر األمــين للبعثــة، حتــت ســلطة  يقــرر  - ٤  

قائد القوة، كفالة السالمة وحرية التنقل ألفراد األمـم املتحـدة القـائمني    
  أعاله؛ ٢ة يف الفقرة بتنفيذ الوالية املبين

أن تتوىل بعثة األمم املتحدة االنتقاليـة يف   يقرر أيضا  - ٥  
هاييت املسؤولية عن مجيع العناصر واألصول العائدة لبعثة األمم املتحـدة  
للدعم يف هاييت املتبقية يف البلـد لكـي تنتشـر علـى النحـو املالئـم إىل أن       

  يتم سحبها؛
ــدول أن تقــد  يطلــب  - ٦   ــع ال ــدعم املناســب  إىل مجي م ال

لإلجــراءات الــيت تتخــذها األمــم املتحــدة والــدول األعضــاء عمــال هبــذا   
القرار وغريه من القرارات ذات الصلة بغية تنفيـذ أحكـام الواليـة املبينـة     

  أعاله؛ ٢يف الفقرة 
مـن األمـني العـام أن يقـدم تقريـرا إىل جملـس        يطلب  - ٧  

أيلول/ســبتمرب  ٣٠األمــن بشــأن تنفيــذ هــذا القــرار يف موعــد أقصــاه       
  ؛١٩٩٧

بــأن اإلنعــاش االقتصــادي والــتعمري يشــكالن  يســلم  - ٨  
املهمتني الرئيسيتني اللتني تواجهان حكومة وشعب هاييت، وأنه ال غـىن  
عــن تقــدمي مســاعدة دوليــة كــبرية لتحقيــق التنميــة املســتدامة يف هــاييت،  

الـدعم  ويشدد على التزام اجملتمع الـدويل بربنـامج طويـل األجـل لتقـدمي      
  هاييت،  إىل

إىل مجيــــع الــــدول أن تقــــدم تربعــــات إىل  يطلــــب  - ٩  
) لصــاحل ١٩٩٥( ٩٧٥الصــندوق االســتئماين املنشــأ مبوجــب القــرار     

الشرطة الوطنية اهلايتية، وخاصـة لتوظيـف وتوزيـع مستشـاري الشـرطة      
ــة        ــادات الشــرطة الوطني ــة، وقي ــة العام ــام، واملديري ــتش الع ملســاعدة املف

  افظات؛احمل  اهلايتية يف
إىل األمني العام أن يـدرج يف التقريـر    يطلب كذلك  - ١٠  

توصـيات   ١٩٩٧أيلول/سـبتمرب   ٢٠يتجـاوز   الذي يقدمه يف موعـد ال 
  بشأن طرائق تقدمي املساعدة الدولية الالحقة لبناء السلم يف هاييت؛

  أن يبقي املسألة قيد نظره. يقرر  - ١١  
  

ــؤرخ     ــرر امل ــاين/نوفمرب   ٢٨املق  ١٩٩٧تشــرين الث
  )١٩٩٧( ١١٤١): القرار ٣٨٣٧(اجللسة 

 بـالقرار  عمالًو ،١٩٩٧تشرين األول/أكتوبر  ٣١يف   
قـدم األمـني   ، ١٩٩٧متوز/يوليـه   ٣٠) املؤرخ ١٩٩٧(١١٢٣

 .)٥٥(العــام تقريــراً عــن بعثــة األمــم املتحــدة االنتقاليــة يف هــاييت 
ــر  ــر التقريـ ــاووفّـ ــا عامـ ــادية  ل عرضـ ــية واالقتصـ ــة السياسـ لحالـ

 يف هاييت، باإلضـافة إىل توصـيات األمـني العـام بشـأن     ة واألمني
اجلهود الدولية لبناء السالم يف املستقبل، على إثر انتهاء واليـة  

األمـــني  . وذكـــر١٩٩٧تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٣٠البعثـــة يف 
العام يف تقريره أنه ال توجد حكومـة عاملـة بصـورة كاملـة يف     

. ١٩٩٧ان/يونيـه  حزير ٩هاييت منذ استقالة رئيس الوزراء يف 
األزمـة   لتلـك وجيري حاليـاً بـذل اجلهـود مـن أجـل إجيـاد حـل        

ونظــرا بــني الطــائفتني الرئيســيتني.  تــوفيقيوالتوصــل إىل حــل 
آثـار  ومـا خلّفـه مـن     ملـأزق السياسـي  ابقلـق بـالغ إزاء   ه لشعور

دعــا الســلطات اهلايتيــة والزعمــاء  فقــد اد، قتصــالســلبية علــى ا
تفـــاوض بـــروح مـــن التســـامح علـــى الالسياســـيني إىل العمـــل 

املضــي واملصــاحلة، هبــدف التوصــل إىل اتفــاق يتــيح لبلــدهم      
بعـد شـهر    اليت تقـدم املساعدة الدولية قدماً. وأضاف قائالً إن 

علــى تعزيــز املؤسســات ينبغــي أن تركــز تشــرين الثــاين/نوفمرب 
ة اهلايتيــة والنظــام القضــائي، القائمــة، مبــا فيهــا الشــرطة الوطنيــ 

__________ 

  )٥٥(  S/1997/832. 
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نتخابيـــة يف املســـتقبل الالشــعب يف العمليـــات ا يعيـــد ثقـــة  ممــا 
. وفيمـا يتعلـق باحلالـة    جتماعيـة القتصـادية وا الويدعم التنميـة ا 

األمني العام أنه علـى الـرغم مـن سـخط الشـعب       ذكراألمنية، 
ونظـرا  املتزايد، ال تزال احلالة مستقرة نسبياً. ولذلك السـبب،  

مكن يــتأن متــىن لعــدم تعــرض الســلطات للتهديــد العســكري،  
مـن  نتقاليـة يف هـاييت   المـم املتحـدة ا  ألالعنصر العسكري لبعثة ا

  .للبعثة  ية احلاليةالالبلد يف هناية الو ترك
 ذكــر، ١٩٩٧تشــرين الثـاين/نوفمرب   ٢٠يف  والحقـا،   

تشـــــرين  ٣١األمــــني العـــــام، يف إضـــــافة لتقريـــــره مؤرخـــــة  
التقـــدم الكـــبري الـــذي أحرزتـــه أنـــه رغـــم ، )٥٦(األول/أكتـــوبر

يــزال تطورهــا كقــوة مؤهلــة فنيــا  ال وطنيــة اهلايتيــة، الشــرطة ال
ــا وغـــري منـــتظم  ــوة وســـتحتاج ، بطيئـ ــة القـ ــاعدة دوليـ إىل مسـ

ــذي تلــيب   مل ــه  واصــلة تطورهــا املؤسســي يف نفــس الوقــت ال في
. وبناء عليـه، ويف ضـوء الطلـب املقـدم     منيةألاحتياجات البلد ا
 اقتـرح األمـني العـام علـى اجمللـس إنشـاء      ، )٥٧(من رئـيس هـاييت  

ــة متابعــة،  ــة   بعث تكــون مهمتــها الرئيســية دعــم الشــرطة الوطني
واملسامهة يف تأهيلها فنيـاً. وأوصـى أيضـاً بإنشـاء البعثـة       اهلايتية

بعثة األمـم املتحـدة للشـرطة املدنيـة يف     املقترحة، اليت سُتعرف ب
ــاييت ــهر، حــىت      ،ه ــتة أش ــدهتا س ــة م ــرة أّولي ــايو  ٣١لفت أيار/م
٥٨(١٩٩٨(.  

تشـــــــرين  ٢٨املعقـــــــودة يف  ،٣٨٣٧ويف اجللســـــــة   
 كـان قـد مت التوصـل   وفقا للتفاهم الـذي   ١٩٩٧الثاين/نوفمرب 

تقريـر األمـني    أدرج اجمللـس السابقة،  يف مشاورات اجمللسإليه 
__________ 

  )٥٦(  S/1997/832  وAdd.1. 

  )٥٧(  S/1997/832    تشــــرين  ٢٩، املرفــــق الثــــاين. رســــالة مؤرخــــة
موجهـــة إىل األمـــني العـــام مـــن رئـــيس   ١٩٩٧األول/أكتـــوبر 

هــاييت يطلــب فيهــا اســتمرار تقــدمي املســاعدة مــن بعثــة شــرطة    
 مدنية تابعة لألمم املتحدة إىل الشرطة الوطنية اهلايتية.

لالطالع على تفاصيل عن والية بعثة املتابعـة ومفهـوم عملياهتـا      )٥٨(  
 وتكوينها، انظر الفصل اخلامس.

جــدول األعمــال، دعــا إقــرار وبعــد العــام يف جــدول أعمالــه. 
، بنــاء علــى األرجنــتني وفنـــزويال وكنــدا وهــاييتاجمللــس ممثلــي 

 يف قاحلـ دون أن يكـون هلـم   بركة يف املناقشة طلبهم، إىل املشا
) انتبـاه أعضـاء اجمللـس إىل    صـني الـرئيس (ال  وجهمث التصويت. 

ــرار مقــدم    ــتنيمــن نــص مشــروع ق  يليوشــ الربتغــالو األرجن
ــو فرنســاو ــداو زويالـفن ــات املتحــدة  و كوســتاريكاو كن الوالي

  .)٥٩(األمريكية
ــاييت  وأشــار   ــل ه ــم األ ، إىل أناملناقشــةمفتتحــا  ،ممث م

بــدور حاســم يف صــون   ١٩٩٥املتحــدة اضــطلعت منــذ عــام  
االســتقرار واألمــن يف البلــد وتوطيــد العمليــة الدميقراطيــة. غــري 
ــم        ــة لألم ــوات العســكرية التابع ــادرة الق ــه مبغ ــار إىل أن ــه أش أن
املتحـــدة، ســـوف تتحمـــل الشـــرطة الوطنيـــة اهلايتيـــة وحـــدها  

ة الوطنيـة  الشرطقال إن مسؤولية مواجهة التحديات األمنية. و
اهلايتيــة حباجــة إىل مســاعدة دوليــة لتواصــل تطورهــا املؤسســي 

تقوم بعملها أيضـاً يف صـون األمـن. وباإلضـافة      بينمابالذات، 
ظـــروف إىل ذلـــك، ال يـــزال انعـــدام األمـــن ميثـــل مشـــكلة، و 

زالت تتدهور، مع تزايد وجـود فقـر    املعيشة جلميع اهلايتيني ما
تبـذهلا احلكومـة مـن أجـل     مدقع علـى الـرغم مـن اجلهـود الـيت      

إصــالح احلالــة. ويف هــذه املرحلــة، يواصــل الشــعب اهلــاييت       
اعتمــاده علــى دعــم اجملتمــع الــدويل. وجلميــع هــذه األســباب،  
يطلــب وفــد بلــده إىل جملــس األمــن أن يعتمــد مشــروع القــرار 

  .)٦٠(باإلمجاع
ممثل كنـدا أن مشـروع القـرار الـذي يـدعو إىل       وذكر  

طة املدنية يف هاييت يدلل علـى االلتـزام   إنشاء بعثة جديدة للشر
املستمر للمجتمع الدويل مبسـاعدة ذلـك البلـد وهـو يف طريقـه      
إىل الدميقراطيــة. وأعــرب عــن قلــق بلــده إزاء الفجــوة املتزايــدة 
بني تطور الشرطة الوطنية اهلايتية والبطء املؤمل لعمليـة إصـالح   

__________ 

  )٥٩(  S/1997/931. 

  )٦٠(  S/PV.3837 ٣و  ٢، الصفحتان. 
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تقـع علـى    حكومة هاييت أن اهليئة القضائية، غري أنه شدد على
مســؤولية تنشــيط نظامهــا القضــائي.   عاتقهــا يف هنايــة املطــاف

وحــثّ أيضــاً مجيــع األحــزاب السياســية يف هــاييت علــى العمــل 
معاً للخروج من املـأزق السياسـي وإتاحـة اجملـال لسـري العمـل       

  .)٦١(احلكومي
عدد من املتحدثني أنـه علـى الـرغم مـن التقـدم       وذكر  

دة احلكـــم الـــدميقراطي إىل الكــبري الـــذي مت إحـــرازه منــذ عـــو  
ومل تصــل هــاييت، مــا زالــت هنــاك مشــاكل خطــرية يف هــاييت، 

الشرطة الوطنية اهلايتية إىل مسـتوى االحتـراف املطلـوب     أيضا
لكــي تتصــدى للتحــديات الناشــئة. ولــذلك الســبب، ومراعــاة 
لتوصــيات األمــني العــام وطلــب رئــيس هــاييت، أعربــوا عــن        

 تحـدة للشـرطة املدنيـة يف هـاييت    بعثـة األمـم امل  إلنشـاء   تأييدهم
ــم الشــرطة        ــق دع ــن طري ــاييت ع ــة ه ملواصــلة مســاعدة حكوم
ــدة       ــا. وشــدد ع ــدريب أفراده ــة واإلســهام يف ت ــة اهلايتي الوطني
ــن       ــزام متواصــل م ــى ضــرورة وجــود الت متحــدثني آخــرين عل
جانــب اجملتمــع الــدويل واملؤسســات املاليــة الدوليــة مبســاندة       

ــادية واال  ــية يف ودعـــــم التنميـــــة االقتصـــ جتماعيـــــة واملؤسســـ
  .)٦٢(هاييت

نــه علــى الــرغم مــن اجلهــود الــيت   إوقــال ممثــل فرنســا    
ها األمـــم املتحـــدة يف وقـــت ســـابق، وال ســـيما يف جمـــال تـــبذل

اجـة  حبالشـرطة الوطنيـة اهلايتيـة ال تـزال     فـإن  تدريب الشرطة، 
ــ ــزال أن الغمــوض يكتنــف و. تطورهــادعم الســتكمال لل  ال ي

املــواطنني أمــن  كفالــةن الضــروري مــ ولــذلكاحلالــة يف البلــد، 
__________ 

 .٥و  ٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٦١(  

 ٥(األرجنـتني)؛ والصـفحتان    ٤و  ٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٦٢(  
 ٧(الربتغـال)؛ والصـفحتان    ٧و  ٦(شيلي)؛ والصـفحتان   ٦ و
(مصـر)؛ والصـفحتان    ٩و  ٨(كوستاريكا)؛ والصفحتان  ٨ و
(كينيــــــــا)؛  ١١و  ١٠(اليابــــــــان)؛ والصــــــــفحتان  ١٠و  ٩

 ١٣و  ١٢(بولنــــدا)؛ والصــــفحتان   ١٢و  ١١والصــــفحتان 
 (السويد). ١٣(مجهورية كوريا)؛ والصفحة 

بثقـة الشـعب. ولكـل     وتتمتعوفعالة  كفؤةة شرطة قو بواسطة
ــباب،   ــذه األس ــة فرنســ  تؤيــده ــة   احكوم لشــرطة لإنشــاء بعث

 وسـتختلف صوت بالتايل لصـاحل مشـروع القـرار.    تسواملدنية، 
كامـل مـن   التكون بتوسـ  ،العملية اجلديدة عن البعثات السابقة

املوضــوعة  اصــة  اخلترتيبــات ال تشــكل  ولــنالشــرطة املدنيــة.  
راقيب األمــم املتحــدة ســوابق لعمليــات الشــرطة ملــمــن األ لتــوفري
  .)٦٣(ماثلةذات الطبيعة املخرى األاملدنية 

يف  احلالـة أن  اإلعراب عنوكرر ممثل االحتاد الروسي   
 وأن دور، اإلقليمــيني واألمــنهــاييت ال تشــكل هتديــدا للســالم 

يف ، بنجـاح  قـد مت اجنـازه  م يف هاييت األمم املتحدة حلفظ السال
بعثة الشرطة املدنيـة  إنشاء  يؤيده بلد إن وفد قالغري أنه رأيه. 
أن يكـون  هـو  فهـم واضـح   تمع  يف هاييت املتحدة ألممالتابعة ل

سنة واحـدة   مقيدة بفترةلعملية اجلديدة والية حمددة بوضوح ل
قـدم  ينبغـي أن تُ و. ١٩٩٨تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٣٠تنتهي يف 
وكـاالت   عـن طريـق   لشرطة الوطنية اهلايتية مستقبالامساعدة 

ــا مــن املنظمــات      ــا، وغريه ــم املتحــدة املتخصصــة وبراجمه األم
  .)٦٤(الدولية واإلقليمية، والدول األعضاء املهتمة

ــدة       ــات املتحـ ــل الواليـ ــر ممثـ ــ أنوذكـ ــدهحكومـ  ة بلـ
. التنميـة السياسـية واالقتصـادية يف هـاييت    بدعم تزال ملتزمة  ال
على الرغم من إحراز بعض التقدم يف جمـال السـالمة العامـة،    و

زالـــت حباجـــة للمســـاعدة  الشـــرطة الوطنيـــة اهلايتيـــة مـــافـــإن 
لعصــابات وجتــار املخــدرات واجلماعــات السياســية  للتصــدي ل

ــيت  ــأثريإىل  تســعىال ــا  يف الشــرطة الت ــق مآرهب وجــود و. لتحقي
يـادة كفاءهتـا   بز سيسـمح للشـرطة اهلايتيـة   بعثة الشـرطة املدنيـة   

ه يؤيـد بقـوة إنشـاء    بلد وفد ، فإنهلذا السببو. ملدة عام آخر
  .)٦٥(البعثة

__________ 

  .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٦٣(  
  .١٤ و ١٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٦٤(  
  .١٥ و ١٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٦٥(  
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ألمـم  لينبغـي  ه أنـ  يـرى ه بلد وقال ممثل الصني إن وفد  
، وأن عمليـة حفـظ السـالم يف هـاييت     تنـهي بسـرعة  املتحدة أن 

ــها إىل  ــز يف عملـ ــور التركيـ ــة   تنقـــل حمـ ــاعدة التقنيـ ــوفري املسـ تـ
 الـذي تقـدمت بـه   طلـب  الو الـراهن الوضع  إزاء ولكنواملالية. 

 ، علـى ءسـتثنا علـى سـبيل اال  ، هبلـد  حكومة هاييت، يوافق وفـد 
ــاء ــدعم تشــكيل الشــرطة       بق ــاييت ل ــة يف ه ــة الشــرطة املدني بعث

  .)٦٦(الوطنية اهلايتية واملسامهة يف االستقرار والتنمية يف البلد
 واعتمـد  ،طُرح مشروع القـرار للتصـويت  بعد ذلك و  

  ما يلي نصه: )، ويف١٩٩٧( ١١٤١صفه القرار باإلمجاع بو
  ،إن جملس األمن  
ــيت     إذ يشــري   ــرارات ال ــه ذات الصــلة وإىل الق ــع قرارات إىل مجي

  اختذهتا اجلمعية العامة،
تشـرين األول/أكتـوبر    ٢٩بالطلب املوجه يف  وإذ حييط علما  
  إىل األمني العام من رئيس مجهورية هاييت، ١٩٩٧

تشـرين   ٣١قرير األمني العـام املـؤرخ   بت وإذ حييط علما أيضا  
ــوبر  ــافته ١٩٩٧األول/أكتـ ــة  وبإضـ ــاين/نوفمرب   ٢٠املؤرخـ ــرين الثـ تشـ

  ، والتوصيات الواردة فيهما،١٩٩٧
ــة يف هــاييت يف    وإذ يشــيد    ــة األمــم املتحــدة االنتقالي ــدور بعث ب

مســـاعدة حكومـــة هـــاييت عـــن طريـــق دعـــم الشـــرطة الوطنيـــة اهلايتيـــة  
ابع االحتــرايف عليهــا، وإذ يعــرب عــن تقــديره  واإلســهام يف إضــفاء الطــ

  جلميع الدول األعضاء اليت أسهمت يف البعثة االنتقالية،
تشــرين  ٣٠أن واليــة البعثــة االنتقاليــة تنتــهي يف وإذ يالحــظ   

ــاين/نوفمرب  ــرار  ١٩٩٧الثــــ ــا للقــــ ــؤرخ ١٩٩٧( ١١٢٣، وفقــــ ) املــــ
  ،١٩٩٧متوز/يوليه  ٣٠

لعـام يف تنسـيق أنشـطة    بدور املمثل اخلاص لألمني اوإذ يشيد   
ــاء املؤسســات واملصــاحلة       ــز بن ــة إىل تعزي ــم املتحــدة الرامي ــة األم منظوم

  الوطنية وإنعاش االقتصاد يف هاييت،
مــا قامــت بــه حــىت اآلن الشــرطة املدنيــة التابعــة   وإذ يالحــظ   

لألمم املتحدة والبعثة املدنية الدولية يف هـاييت واملسـاعدة التقنيـة املقدمـة     
مـم املتحـدة اإلمنـائي مـن دور رئيسـي يف املسـاعدة علـى        من برنـامج األ 

إنشاء شرطة وطنية هايتية ذات حجم وهيكـل مناسـبني تعمـل علـى أمت     
وجه بوصفها عنصرا أساسيا لتدعيم الدميقراطيـة وإعـادة تنشـيط النظـام     
القضــائي يف هــاييت، وإذ يرحــب، يف هــذا الصــدد، مبواصــلة التقــدم حنــو 

__________ 

  .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٦٦(  

خطـة  ”على الشرطة الوطنية اهلايتية وحنو إجناز إضفاء الطابع االحترايف 
، الـيت وضـعت   “٢٠٠١-١٩٩٧للفتـرة   تطوير الشرطة الوطنية اهلايتيـة 

  ،١٩٩٧يف أيار/مايو 
الصـلة بـني السـلم والتنميـة، وإذ يالحـظ أن تقـدمي       وإذ يؤكد   

مساعدات دولية ذات شأن أمر ال غىن عنه للتنمية املسـتدامة يف هـاييت،   
ن وجــود التــزام متواصــل مــن جانــب اجملتمــع الــدويل  وإذ يشــدد علــى أ

ــة       ــة االقتصــادية واالجتماعي ــة مبســاندة التنمي ــة الدولي واملؤسســات املالي
واملؤسسية ودعمها يف هاييت أمـر أساسـي لتحقيـق السـلم واألمـن علـى       

  األمد الطويل يف البلد،
أن شــعب هــاييت وحكومتــها يــتحمالن املســؤولية  وإذ يــدرك   

صـاحلة الوطنيـة واحلفـاظ علـى بيئـة آمنـة مسـتقرة وإقامـة         النهائية عـن امل 
  العدالة وتعمري بلدمها،

ما لوجود شرطة وطنيـة حمترفـة مكتفيـة ذاتيـا     يؤكد   - ١  
تضـطلع بعملـها علـى أمت وجـه، ذات حجـم وهيكـل مناسـبني، وقـادرة         
ــة     ــة بالنســبة لتــدعيم الدميقراطي علــى أداء شــىت مهــام الشــرطة، مــن أمهي

لنظـام القضـائي يف هـاييت، ويشـجع هـاييت علـى املضـي        وإعادة تنشـيط ا 
  قدما يف خططها هبذا الصدد؛

أعاله، وبناء علـى   ١، إحلاقا مبا جاء يف الفقرة يقرر  - ٢  
تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٣٠طلب رئيس مجهورية هاييت، أن ينشـئ لغايـة   

بعثة للشرطة املدنية تابعة لألمم املتحدة يف هاييت، يصل قوامهـا   ١٩٩٨
 ثلثمائة من أفراد الشرطة املدنية، بوالية حمدودة بفتـرة واحـدة مـدهتا    إىل

، ألجل مواصـلة  ١٩٩٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠سنة واحدة تنتهي يف 
مســـاعدة حكومـــة هـــاييت عـــن طريـــق دعـــم الشـــرطة الوطنيـــة اهلايتيـــة  
واإلســهام يف إضــفاء الطــابع االحتــرايف عليهــا، مبــا فيهــا رصــد األداء        

ــا للترتيبـــــات الـــــواردة يف  امليـــــداين للشـــــ رطة الوطنيـــــة اهلايتيـــــة وفقـــ
مــن  ١٢إىل  ٢تقريــر األمــني العــام والفقــرات مــن  ٤٠و  ٣٩ الفقــرتني

  إضافة التقرير؛
ــد مــن     يؤكــد  - ٣   ــه إذا دعــت احلاجــة إىل تقــدمي املزي أن

ميها مـن خـالل   ن تقـد املساعدة الدوليـة إىل الشـرطة الوطنيـة اهلايتيـة تعـيَّ     
الربامج التابعة لألمم املتحدة، وال سـيما برنـامج   و الت املتخصصةالوكا

اإلمنائي، ومـن خـالل املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة ومـن        األمم املتحدة
  جانب الدول األعضاء املهتمة بذلك؛

ــة     يؤكــد  - ٤   ــات اخلاصــة املكفول ــع الترتيب أيضــا أن مجي
لبعثة الشرطة املدنيـة ال تشـكل سـابقة تسـري علـى العمليـات األخـرى        

  من الشرطة املدنية؛ اذات الطبيعة املماثلة اليت تشمل أفراد
أن تضطلع بعثة الشرطة املدنية باملسؤولية عـن   يقرر  - ٥  

أفــراد بعثــة األمــم املتحــدة االنتقاليــة يف هــاييت وعــن األصــول اململوكــة   
  لألمم املتحدة الالزمة الستعماهلا لدى أداء واليتها؛
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ــبا إىل مجيـــع الـــدول أن تقـــ  يطلـــب  - ٦   ــا مناسـ دم دعمـ
لإلجــراءات الــيت تتخــذها األمــم املتحــدة والــدول األعضــاء عمــال هبــذا   
القرار وغريه من القرارات ذات الصلة لكي يتسىن تنفيذ أحكام الواليـة  

  أعاله؛ ٢على النحو الوارد يف الفقرة 
إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل جملــس األمــن   يطلــب  - ٧  

ثالثـة أشـهر مـن تـاريخ اختـاذه وحـىت        تقريرا عن تنفيذ هـذا القـرار كـل   
  ؛١٩٩٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠انتهاء والية بعثة الشرطة املدنية يف 

بـــأن اإلنعـــاش االقتصـــادي والـــتعمري مهـــا      يســـلم  - ٨  
املهمتان الرئيسيتان اللتان تواجهان حكومة هـاييت وشـعبها، وأن تقـدمي    

مية املستدامة يف مساعدات دولية ذات شأن أمر ال غىن عنه لتحقيق التن
هاييت، ويشدد على التـزام اجملتمـع الـدويل بربنـامج طويـل األجـل لـدعم        

  هاييت؛
إىل مجيع الدول تقدمي تربعات إىل الصندوق  يطلب  - ٩  

كــانون  ٣٠) املــؤرخ ١٩٩٥( ٩٧٥االســتئماين املنشــأ مبوجــب القــرار 
كني لصـاحل الشـرطة الوطنيـة اهلايتيـة، وال سـيما لـتم       ١٩٩٥الثاين/يناير 

مــن توظيــف ونشــر مستشــاري شــرطة   برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي
ملساعدة املفتش العام للشـرطة الوطنيـة اهلايتيـة ومديريتـها العاملـة ومقـر       

  قيادهتا؛
  املسألة قيد نظره. أن يبقي يقرر  - ١٠  

  
(اجللســة  ١٩٩٨آذار/مــارس  ٢٥ املقــرر املــؤرخ  

   رئيسال): بيان من ٣٨٦٦
 ١١٤١عمـال بـالقرار   و، ١٩٩٨ير شباط/فربا ٢٠يف   

، قـــدم ١٩٩٧تشـــرين الثـــاين/نوفمرب   ٢٨) املـــؤرخ ١٩٩٧(
األمني العام إىل اجمللس تقريرا عـن بعثـة الشـرطة املدنيـة التابعـة      

التقريــر معلومــات عــن  نوتضــمَّ. )٦٧(لألمــم املتحــدة يف هــاييت
للتطـــورات يف منطقـــة  تنفيـــذ واليـــة البعثـــة، وكـــذلك عرضـــاً

يعتريـه   جملتمـع الـدويل  ان إيف تقريـره   العـام  مـني األ وقالالبعثة. 
عواقـب  ن إ، وفعالـة  حكومـة دون هـاييت   إزاء بقـاء  قلق شـديد 

خطـــرية علـــى التنميـــة االقتصـــادية ســـتكون املـــأزق السياســـي 
ــة    ــة الدميقراطيـ ــدد العمليـ ــا يهـ ــد، ممـ ــة للبلـ ــرواالجتماعيـ  ويضـ

رغـــم أن الشـــرطة الوطنيـــة و. شـــد الضـــررأ التعـــاون الـــدويلب
وجــود نظــام  فــإن عــدم، امطــرد احتقــق تقــدم ال تــزالتيــة اهلاي

__________ 

  )٦٧(  S/1998/144.  

قـدرهتا علـى االضـطالع مبهامهـا.      مـن  بشدة حيدقضائي فعال 
 عملية إصـالح نطوي عليها تالصعوبات اليت  إدراكمع أكد، و

املبذولـة للمسـاعدة علـى     اجلهـود الدوليـة   أن، القضـائي  النظام
ــة  يــدة جهــودا متزاستصــبح  واحترافيــة إنشــاء قــوة شــرطة فعال

  .يف ظل عدم وجود سلطة قضائية فعالة الصعوبة
آذار/مــــارس  ٢٥املعقــــودة يف  ،٣٨٦٦ ةلســــاجليف و  
ــاهم الـــذي  ١٩٩٨ ــا للتفـ ــد وفقـ ــان قـ ــه يف  كـ مت التوصـــل إليـ

لس تقرير األمني العـام يف  اجملسابقة، أدرج ال اجمللس مشاورات
لـس ممثـل   جدول األعمال، دعـا اجمل  إقرارجدول أعماله. وبعد 

دون أن بــملشــاركة يف املناقشــة، إىل ابنــاء علــى طلبــه،  هــاييت، 
  التصويت.  يف ق احليكون له 
الـــرئيس (غامبيـــا) بالبيـــان ويف اجللســـة نفســـها، أدىل   

  :)٦٨(اجمللس التايل نيابة عن
) املــــؤرخ ١٩٩٧( ١١٤١إىل قــــراره  األمــــن يشــــري جملــــس  

ة ويرحب بتقرير األمني العام عـن بعثـ   ١٩٩٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٨
ــاييت    ــدة يف هـــ ــم املتحـــ ــة لألمـــ ــة التابعـــ ــرطة املدنيـــ ــادر يف الشـــ  الصـــ

  .١٩٩٨شباط/فرباير  ٢٠
ــل األمــني العــام يف هــاييت        ويشــيد جملــس األمــن بإجنــازات ممث

ــم       ــة لألم ــة التابع ــة الشــرطة املدني ــم املتحــدة وضــباط بعث ومــوظفي األم
ا املتحــدة يف هــاييت. ويالحــظ مــع التقــدير املســامهات اهلامــة الــيت قــدمه 

  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والبعثة املدنية الدولية يف هاييت.
ويرحب جملـس األمـن بالتقـدم الـذي أحـرزه شـعب هـاييت يف          

سبيل إنشـاء نظـام دميقراطـي ودسـتوري دائـم. كمـا يرحـب بالتحسـن         
املتواصل يف حالة األمن واالستقرار يف هـاييت. ويتفـق جملـس األمـن مـع      

مــه للشــرطة الوطنيــة اهلايتيــة علــى النحــو الــوارد يف األمــني العــام يف تقيي
تقريــره األخــري. ويرحــب أيضــا بالتقــدم الكــبري الــذي حققتــه الشــرطة    
الوطنية اهلايتية وفقا ملا جاء يف تقرير األمني العام، ويعـرب عـن ثقتـه يف    
أن أنشطة بعثة الشرطة املدنية التابعة لألمـم املتحـدة يف هـاييت ستواصـل     

اس إجنــازات البعثــات الســابقة التابعــة لألمــم املتحــدة يف البنــاء علــى أســ
هــاييت وتعزيــز التطــور املهــين للشــرطة الوطنيــة اهلايتيــة. ويعــرب جملــس    
األمن عن أملـه يف أن يقابـل إجنـازات الشـرطة الوطنيـة اهلايتيـة تقـدم يف        

__________ 

  )٦٨(  S/PRST/1998/8.  
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جماالت أخرى، مبا يف ذلك إقامة نظام قضـائي سـليم، ويسـلم، يف هـذا     
  اإلصالح القضائي.الصدد، بأمهية 

ويؤكد جملس األمـن جمـددا علـى وجـوب تقـدمي أي مسـاعدة         
إضافية إىل الشـرطة الوطنيـة اهلايتيـة، إذا لزمـت، بتأييـد تـام مـن اجملتمـع         
الـــدويل، عـــن طريـــق وكـــاالت وبـــرامج األمـــم املتحـــدة املتخصصـــة،   

سيما برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وعن طريـق املنظمـات الدوليـة     وال
  إلقليمية، ومن قبل الدول األعضاء املهتمة باألمر.وا

ويؤكد جملس األمن جمددا أيضـا أن شـعب هـاييت وحكومتـها       
يتحمالن املسؤولية النهائية عن املصاحلة الوطنية، واحملافظة علـى وجـود   
بيئــة آمنــة ومســتقرة، وإقامــة العــدل، وإعــادة بنــاء البلــد. ويؤكــد أمهيــة  

ياها حمل الرتاع تسوية سلمية ودميقراطيـة.  استمرار هاييت يف تسوية قضا
بـأن التسـوية الفوريـة هلـذه املسـائل يف       ه القائـل ويعرب اجمللـس عـن رأيـ   

هاييت ستسهل التنمية االقتصادية وتقدمي املساعدة الدوليـة. ويؤيـد متامـا    
النداء الذي وجهـه األمـني العـام إىل السـلطات والزعمـاء السياسـيني يف       

ن مأزقها السياسي لكي تتمكن من السري قـدما،  هاييت إلخراج هاييت م
  ويرحب باجلهود املضطلع هبا حاليا لتحقيق هذه الغاية.

ويؤكد جملس األمن علـى األمهيـة البالغـة إلجـراء االنتخابـات        
الربملانيــة واحملليــة القادمــة يف هــاييت بطريقــة حــرة ونزيهــة وشــفافة بغيــة    

كــن، مبــا يتمشــى مــع الســماح مبشــاركة النــاخبني علــى أوســع نطــاق مم
القانون اهلاييت. ويالحظ أنه سيلزم بذل جهد كبري لضـمان جنـاح هـذه    
االنتخابات املتسمة بأمهيـة حيويـة. ويتطلـع جملـس األمـن إىل اخلطـوات       
املتخذة من حكومة هاييت يف هذا الصدد وحيث اجملتمع الدويل علـى أن  

  االنتخابية. يكون مستعدا لتقدمي ما قد ُيطلب من مساعدة يف العملية
ويســلم جملــس األمــن بــأن اإلنعــاش االقتصــادي وإعــادة البنــاء   

يشكالن املهمـتني الرئيسـيتني اللـتني تواجههمـا هـاييت حكومـة وشـعبا،        
ويؤكــد أن االلتــزام املتواصــل مــن جانــب اجملتمــع الــدويل واملؤسســات    
املالية الدولية، فضـال عـن هيئـات األمـم املتحـدة ذات الصـلة، مبسـاعدة        

م التنمية االقتصادية واالجتماعيـة واملؤسسـية يف هـاييت أمـر ال غـىن      ودع
ــة األجــل يف هــذا البلــد. ويشــيد      ــة املســتدامة الطويل ــه لتحقيــق التنمي عن
جبهــود املنظمــات والبلــدان املشــتركة حاليــا يف تلبيــة هــذه االحتياجــات  

  ويشجعها على تنسيق أنشطتها.
  جملس األمن هذه املسألة قيد نظره. وسيبقي  

  
 ١٩٩٨تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٢٥ املقــرر املــؤرخ  

  )١٩٩٨( ١٢١٢القرار ): ٣٩٤٩(اجللسة 
ــالقرار و، ١٩٩٨آب/أغســــــطس  ٢٤يف    عمــــــال بــــ
، ١٩٩٧تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٢٨) املــؤرخ ١٩٩٨( ١١٤١

قــدم األمــني العــام إىل جملــس األمــن تقريــرا عــن بعثــة الشــرطة   

يغطــي أنشــطة البعثــة  املدنيــة التابعــة لألمــم املتحــدة يف هــاييت، 
يف منطقــــة البعثــــة منــــذ تقريــــره  الــــيت حــــدثت والتطــــورات

الحظ األمني العام يف تقريـره أن اجلهـود الراميـة    و .)٦٩(األخري
البلـد   وأن مثمـرة، إىل حل األزمة املؤسسـية يف هـاييت مل تكـن    

ــة. بـــزال يـــال  ــة فاعلـ ــتمرار  وقـــال إندون حكومـ ــأزقاسـ  املـ
ملخــاطر  يف هــاييت ةقراطيــة اهلشــالعمليــة الدميض يعــرِّالسياســي 
ــبرية ــام  ، كـ ــرية أمـ ــة خطـ ــا ميثـــل عقبـ ــادية  كمـ ــة االقتصـ التنميـ

ــة.  ــة ضــمان نزاهــة   ومــع تشــديدهواملســاعدة الدولي علــى أمهي
ــة،      ــة املقبل ــة واحمللي ــات الربملاني ــفافية االنتخاب ــد وش ــال إن فق ق

ــة االســتعداد  األمــم املتحــدة   ــى أهب لتقــدمي املســاعدة   تقــف عل
ــة ا ــة االنتخابي ــتلدولي ــة   إذا طلب ــهاالســلطات اهلايتي ذلــك.  من

ــدريب       ــرغم مــن إحــراز تقــدم يف ت ــه علــى ال ــاد كــذلك أن وأف
قوة شرطة فعالة  فإن إنشاء، ئهاأداويف  الشرطة الوطنية اهلايتية

 ادوليـــ اتـــدريبوتتطلـــب ، األمـــد مهمـــة معقـــدة وطويلـــةهـــي 
الــيت  املنجــزاتقــوة وتوطيــد ال تلــكتعزيــز مــن أجــل  امســتمر
  بالفعل.   اهحققت

عمــــــال و، ١٩٩٨تشــــــرين الثــــــاين/نوفمرب  ١١يف و  
تشــرين الثــاين/نوفمرب   ٢٨) املــؤرخ ١٩٩٨( ١١٤١بــالقرار 
بعثـة الشـرطة   ، قدم األمني العام إىل اجمللس تقريرا عـن  ١٩٩٧

، يغطــي أنشــطة البعثــة املدنيــة التابعــة لألمــم املتحــدة يف هــاييت 
ار األمـني العـام   وأشـ  .)٧٠(والتطورات األخرية يف منطقـة البعثـة  

 تصـطدم يف تقريره إىل أن العملية الدميقراطية يف هاييت ال تزال 
ــوزراء.    ب ــيس للـ ــود رئـ ــدم وجـ ــال إنعـ ــتمرار  وقـ ــةاسـ  األزمـ

ثقــة اجلمهــور يف قــدرة الســلطات   علــىأيضــا  ة يــؤثرالسياســي
حل املشاكل االقتصـادية واالجتماعيـة امللحـة الـيت      ورغبتها يف

علـى  واملسـاعدة الدوليـة.   علـى   يـؤثر كـذلك  البلد، و هاواجهي
قـدرة أكـرب    حققـت الرغم من أن الشـرطة الوطنيـة اهلايتيـة قـد     

__________ 

  )٦٩(  S/1998/796.  
  )٧٠(  S/1998/1064.  
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فتقــر إىل تزال تــال  فهــيالقــانون والنظــام، فــرض احتــرام علــى 
 وغـري ذلـك ممـا تتصـف بـه     اخلربة واملهارات املهنية والتماسـك  

على أمهية إنشـاء نظـام قضـائي     أكد. واملستقرةالشرطة  اتقو
ــاي  ــى أن إهنــاء فعــال يف ه ــة يت. وشــدد عل ــة يف  والي ــكالبعث  تل

ض للخطـر فقـط اإلجنـازات الـيت حتققـت حـىت       املرحلة لن يعـرِّ 
سيكون له أيضا تأثري سليب على اجلهود الـيت   بل، ذلك الوقت

رئـيس  يشـاطر  ، لـذلك قال إنه، لتعزيز مؤسساته. و البلدبذهلا ي
ين تشـر  ٢٢ رسـالته املؤرخـة    ما أعرب عنـه مـن آراء يف  هاييت

تمديــد بيــأذن اجمللــس  أنقتــرح يو ،)٧١(١٩٩٨األول/أكتــوبر 
ــوم عملياهتـــ    ــة ومفهـ ــة البعثـ ــىت     اواليـ ــرى، حـ ــنة أخـ ــدة سـ ملـ

  .  )٧٢(١٩٩٩تشرين الثاين/نوفمرب   ٣٠
تشـــــــرين  ٢٥املعقـــــــودة يف  ،٣٩٤٩ ةلســـــــاجليف و  

مت التوصـل   كـان قـد   وفقا للتفاهم الـذي  ١٩٩٨الثاين/نوفمرب 
ــه يف مشــاورات  لــس يف جــدول اجملقة، أدرج ســاباجمللــس الإلي

 /أغســـطسآب ٢٤املـــؤرخني األمـــني العـــام  يأعمالـــه تقريـــر
ــرين ١١ و ــاين/نوفمرب تشـ ــد   ١٩٩٨ الثـ ــوايل. وبعـ ــى التـ ، علـ

الـرئيس (الواليـات املتحـدة) انتبـاه أعضـاء اجمللـس       ذلك، وجه 
إىل نــص مشــروع قــرار مقــدم مــن األرجنــتني وشــيلي وفرنســا 

ــتاريكا والوال  ــدا وكوســــ ــال وكنــــ ــدة  وفرتويــــ ــات املتحــــ يــــ
ــة ــهو .)٧٣(األمريكيـ ــاههم وجـ ــا انتبـ ــة   أيضـ ــالة مؤرخـ إىل رسـ

__________ 

 إىلموجهــة  ١٩٩٨تشــرين األول/أكتــوبر  ٢٧رســالة مؤرخــة   )٧١(  
األمني العام من املمثل الدائم هلـاييت لـدى األمـم املتحـدة، حييـل      
هبــا رســالة مــن رئــيس هــاييت يطلــب فيهــا مــن األمــم املتحــدة      
ــة       ــرطة الوطنيــ ــز الشــ ــل تعزيــ ــن أجــ ــاييت مــ ــع هــ ــاون مــ التعــ

)S/1998/1003.(  
مزيد من التفاصيل عن والية بعثة الشرطة املدنية الطالع على ل  )٧٢(  

ــر      ــها، انظــــ ــاييت وتكوينــــ ــدة يف هــــ ــم املتحــــ ــة لألمــــ التابعــــ
  اخلامس.  الفصل

  )٧٣(  S/1998/1117.  

ــوبر   ٢٧ ــام    ١٩٩٨تشــرين األول/أكت ــة إىل األمــني الع موجه
  .  )٧٤(هاييت  من ممثل
فهم يــتأنــه  ، مفتتحــا املناقشــة،ذكــر ممثــل األرجنــتنيو  

ــردد بعــض أعضــاء اجمللــس    ــة الشــرطة   إزاء ت ــة بعث ــد والي جتدي
 تلـك يطلب مـن   بيد أنهتحدة يف هاييت، املدنية التابعة لألمم امل

ــود  ــتالوفــ ــانون    أن تــ ــيادة القــ ــى ســ ــاظ علــ ــة احلفــ فهم أمهيــ
يف ، راعىاجمللس  وقال إنواملؤسسات الدميقراطية يف املنطقة. 

عـن   معربـا االحتياجات اخلاصـة لكـل منطقـة،     ،مناسباتعدة 
أمله أن يكون األمر كذلك بالنسبة هلاييت. غـري أنـه أوضـح أن    

ــادة ا ــةالقي ــا    هلايتي ــر اعترافه ــذهلا   جيــب أن تظه ــيت ب ــاجلهود ال ب
 حمـــددةمـــن خـــالل اختـــاذ إجـــراءات  وذلـــك اجملتمـــع الـــدويل 

  .)٧٥(زمة السياسية يف هاييتأللحل  التوصل إىلهدف ستت
اعتمــاد مشـروع القــرار الــذي  ورأى ممثـل شــيلي أنـه ب    

 بعثة الشرطة املدنية التابعـة لألمـم املتحـدة يف هـاييت    والية  ميدد
ون اجمللــس قــد أوىف مبســؤوليته مبوجــب امليثــاق فيمــا يتعلــق يكـ 

وقــال إنــه جيــب أال يتخلــى   الســالم واألمــن الــدوليني.بصــون 
تقـدمي  اجملتمع الدويل عن الشعب اهلـاييت، بـل عليـه أن يواصـل     

  .)٧٦(الدعم له
ستواصل مسـامهتها   ة بلدهوذكر ممثل كندا أن حكوم  

املتحــدة يف هــاييت علــى  يف بعثــة الشــرطة املدنيــة التابعــة لألمــم 
ممـا يلـزم   ال يـزال هنـاك الكـثري    وأشـار إىل أنـه   نفس املسـتوى.  

يف هـاييت.   العدالـة ، ال سيما فيمـا يتعلـق بإصـالح نظـام     تنفيذه
ــز    وقــال إن  ــة مواصــلة تعزي الوقــت قــد حــان للــتفكري يف كيفي

النظام القضائي يف هاييت بعـد  وتوسيع الشرطة الوطنية اهلايتية، 
هذه العملية على تنفيذ شجع مشروع القرار ويعثة. مغادرة الب

__________ 

  )٧٤(  S/1998/1003.  
  )٧٥(  S/PV.3949 ٢، الصفحة.  
  .٣املرجع نفسه، الصفحة   )٧٦(  
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عمليـة  األمـني العـام بشـأن    يقـدمها  إىل توصـيات   اليت ستفضي
  .)٧٧(قابلة للتنفيذ انتقال

مــن ميثــاق األمــم  ٢٤وذكّــر ممثــل كوســتاريكا باملــادة   
جملــس األمــن باملســؤولية الرئيســية عــن    إىلاملتحــدة الــيت تعهــد  

 ،املســـؤولية تلـــك وقـــال إنصـــون الســـالم واألمـــن الـــدوليني. 
املـادة تـنص    ألن، مسـؤولية اسـتباقية وشـاملة،    ١مبوجب املـادة  

أن تتخـــذ التـــدابري املشـــتركة ’’علـــى أن األمـــم املتحـــدة جيـــب 
 أن وأضـاف ‘‘. الفعالة ملنع األسباب اليت هتدد السـلم وإلزالتـها  

احلالة يف هاييت تشكل مثاال واضـحا علـى احلاجـة إىل مشـاركة     
ة من زاوية ضمان وبناء السالم، وبالتايل منع عـودة  دولية منظم

الصــــراعات وعــــدم االســــتقرار. وباإلضــــافة إىل ذلــــك، فــــإن 
اإلحصــاءات املــؤثرة املتعلقــة بالتنميــة البشــرية يف هــاييت، مبــا يف  
ذلـــك مســـتويات التعلـــيم والفقـــر، متثـــل ســـببا كافيـــا ملواصـــلة  

عي مســاعدة شــعبها لتعزيــز منــوذج سياســي واقتصــادي واجتمــا
جديــد. وقــال إن دور األمــم املتحــدة يف هــاييت يتعــدى املفهــوم 

تشجيع اإلصـالحات   إىلالتقليدي للمساعدة اإلمنائية، فهو ميتد 
  .)٧٨(الوراء  إىلالقانونية واملؤسسية الالزمة لعدم الرجوع 

اهلــام تقــدم النــه علــى الــرغم مــن إممثــل الربازيــل  وقــل  
بعــة لألمــم املتحــدة يف بعثــة الشــرطة املدنيــة التا الــذي أحرزتــه

ــة زال تــال ، هــاييت ــوة الشــرطة اهلايتي ــادر  ق إدامــة علــى  ةغــري ق
ــا أن    ــها، كمـ ــها بنفسـ ــائي  نفسـ ــالح القضـ ــن اإلصـ ــاين مـ  يعـ

ــ اتتـــأخري  فـــإن اجلمـــود. وعـــالوة علـــى ذلـــك، ايؤســـف هلـ
ويعــوق تنفيــذ  ،املؤسســات الوطنيــة ال يــزال يقــوضالسياســي 

صادية واالجتماعيـة  اإلصالحات الرامية إىل حل املشاكل االقت
عتــرب متديــد واليــة يه بلــد وفــدوأضــاف أن اخلطــرية يف هــاييت. 

ــة جــزء ال ــن  ابعث ــة تشــمل   ســتراتيجيةام ــدمي وقائي املســاعدة تق
 وســـتوفر. هـــاييت وتنميتـــهااالقتصـــادية لعمليـــة إعـــادة إعمـــار 

__________ 

  .٤ و ٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٧٧(  
  .٥ و ٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٧٨(  

إىل  اتـدرجيي مهـام البعثـة   لنقل  أيضا لبعثة فرصةلالوالية اجملددة 
 ٨الضـوء علـى الفقـرة    كـذلك، مسـلطا    ذكروهيئات أخرى. 

 ة،صـغري  خطـوة  امن مشروع القرار املعروض على اجمللس، أهن
اجمللـس إلحيـاء    ابتكرهـا خطـوة   وإن كانت مـن ناحيـة أخـرى   

  .)٧٩(من امليثاق ٦٥املادة 
ــا     ــداء القــوي بالورحــب ممثــل كيني ــه   ن الــذي حيــث في

وض علـى التفـا  يف هاييت السياسيني  والزعماءاجمللس السلطات 
 عن تأييـد وفـد   أعربوألزمة. من أجل إهناء اعلى حنو عاجل 

بعثـة الشـرطة املدنيـة التابعـة لألمـم املتحـدة       والية لتمديد  بلده
ن مـن  إىل إقامة آليـة خمتلفـة متكِّـ   على احلاجة  اشددميف هاييت، 

والتركيــز بدرجــة  التحــول إىل أشــكال أخــرى ملســاعدة هــاييت
  .)٨٠(أكرب على بناء السالم

 إزاء اسـتمرار ه بلد قلق وفدعن ب ممثل الربتغال وأعر  
االقتصادي الصـعب، ومسـتوى    والوضعالعنف واالضطراب، 

التغـــيري  املرتفعــة، وخطـــى املعيشـــة  ونفقــات ، املرتفـــع البطالــة 
 وقــــال إن مــــن املؤســــف أيضــــا تأجيــــل يف هــــاييت. البطيئــــة 

ــد     ــة أمـ ــايل إطالـ ــة، وبالتـ ــة واحملليـ ــات الربملانيـ ــأزقاالنتخابـ  املـ
 والزعمـاء السـلطات اهلايتيـة    وفد بلده حيثلذلك وياسي. الس

ــدأوا بالسياســيني  حــل تفاوضــي   البحــث عــن  يف ســرعةأن يب
أن وجــود األمــم املتحــدة يف هــذا  أيضــا  يعتقــد وهــوزمــة. ألل

ــر   ــد أم ــةب يتســمالبل ــايل لصــاحل   و قصــوى، أمهي سيصــوت بالت
  .)٨١(مشروع القرار

القلـق   ك يفتشـار  ة بلـده وقال ممثـل فرنسـا إن حكومـ     
ــوا اجمللــس علــى     الــذي أعــرب  ــه متكلمــون آخــرون حث أن عن
ــهي أنشــطة   ــة لألمــم املتحــدة يف    ين ــة التابع ــة الشــرطة املدني بعث

ل إدارة البعثة إىل إطار آخر.بيد من الواضح أن وأن حيوِّ هاييت
__________ 

  .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٧٩(  
  .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٨٠(  
  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٨١(  



النظر يف املسائل املندرجة يف إطار مسؤولية - الفصل الثامن   
 جملس األمن عن صون السلم واألمن الدوليني

 

09-25531 721 
 

التحول ينبغـي أن يكـون منظمـا، وأن يـتم علـى مراحـل        ذلك
ه بلـد  وفـد  ت. ويؤيـد ضـرر بالنتـائج الـيت حتققـ    حىت ال يلحق ال

  .)٨٢(متديد والية البعثة تأييدا تاما
ــ غــريه إنــه يشــاطرممثــل االحتــاد الروســي   وقــال   رأي ال

اجــة إىل املســاعدة يف أمــس احلمفــاده أن هــاييت ال تــزال الــذي 
تغلـب علـى أزمتـها االقتصـادية     تو ‘‘علـى قـدميها   تقف حىت’’

بدايـة  ال ذيف هـاييت مل تشـكل منـ    احلالةواالجتماعية. وأكد أن 
بـل أهنـا حالـة اعتياديـة تتمثـل       ،م واألمن الـدوليني هتديدا للسال

ــة    يف  ووهــ -انتقــال صــعب جملتمــع يفتقــر إىل تقاليــد دميقراطي
 االجتماعيـة واالقتصـادية   تزيد من صعوبته االختالفـات انتقال 
 احلالة يف عـدد كـبري  ال ختتلف عن وهي وانتشار الفقر.  احلادة

ر . وذكّـ مماثلـة  مشـاكل  تواجـه خرى الـيت  من البلدان النامية األ
ــ املــتكلم يف هــاييت يف نُُشــرت ألمــم املتحــدة تابعــة لأول بعثــة ب

ــك  ١٩٩٣أيلول/ســبتمرب  ــذ ذل ــددت  ، ومن ــرة ’’الوقــت ُم للم
وقـال إن اعتمـاد   عدة مرات حتت مسميات خمتلفة.  ‘‘األخرية

عمليـة حفـظ السـالم يف     بشـأن متديـد  مشروع القـرار املقتـرح   
ــيقللهـــاييت  ــبالثقـــة  ويضـــعفاجمللـــس  هيبـــة مـــن سـ  ه.قراراتـ
  .)٨٣(مشروع القرار لن يؤيده بالتايل بلد إن وفدف ولذلك،
طُرح مشروع القـرار للتصـويت، واعتمـد    بعد ذلك و  
وامتنـــاع عضـــوين وعـــدم معارضـــة أحـــد صـــوتا  ١٣بأغلبيـــة 

بوصــفه القــرار   ،عــن التصــويت  (االحتــاد الروســي والصــني)  
  نصه: ما يلي . ويف)٨٤()١٩٩٨( ١٢١٢

  إن جملس األمن،  
إىل مجيـــع قراراتـــه ذات الصـــلة، وال ســـيما القـــرار  إذ يشـــري   
والقـرارات   ١٩٩٧تشرين الثـاين/نوفمرب   ٢٨) املؤرخ ١٩٩٧( ١١٤١

  اليت اختذهتا اجلمعية العامة،
__________ 

  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٨٢(  
  .٩ و ٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٨٣(  
  .٩، الصفحة S/PV.3949طالع على التصويت، انظر الل  )٨٤(  

تشــرين األول/أكتــوبر  ٢٢بالطلــب املــؤرخ  وإذ حيــيط علمــا  
  هاييت، املوجه إىل األمني العام من رئيس مجهورية ١٩٩٨

ــيط   ــا  وإذ حيـ ــا أيضـ ــؤرخني    علمـ ــام املـ ــني العـ ــري األمـ بتقريـ
ــاين/نوفمرب   ١١آب/أغســطس و  ٢٤ ، والتوصــيات ١٩٩٨تشــرين الث

  الواردة فيهما،
بدور بعثة الشرطة املدنية التابعـة لألمـم املتحـدة يف     وإذ يشيد  

ــة     هــاييت يف مســاعدة حكومــة هــاييت، عــن طريــق دعــم الشــرطة الوطني
هام يف إضــفاء الطــابع االحتــرايف عليهــا، وإذ يعــرب عــن   اهلايتيــة واإلســ

  تقديره جلميع الدول األعضاء اليت أسهمت يف بعثة الشرطة املدنية،
بـدور ممثـل األمـني العـام يف هـاييت يف تنسـيق        وإذ يشيد أيضـا   

ــات      ــاء املؤسسـ ــز بنـ ــة إىل تعزيـ ــدة الراميـ ــم املتحـ ــة األمـ ــطة منظومـ أنشـ
  قتصادي يف هاييت،واملصاحلة الوطنية واإلنعاش اال

مــا قامــت بــه حــىت اآلن الشــرطة املدنيــة التابعــة    وإذ يالحــظ  
ــاييت، واملســاعدة التقنيــة        ــة املدنيــة الدوليــة يف ه ــم املتحــدة، والبعث لألم
املقدمة من برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، فضـال عـن الـربامج الثنائيـة،        

هايتيـــة مـــن دور رئيســـي يف املعاونـــة علـــى إنشـــاء قـــوة شـــرطة وطنيـــة 
ــا، بوصــفها عنصــرا      ذات حجــم وهيكــل كــافيني وجــاهزة للعمــل متام

ــة يف هــاييت،      ــة وإعــادة تنشــيط نظــام العدال ــد الدميقراطي متكــامال لتوطي
ــة إصــالح النظــام القضــائي يف هــاييت     وإذ يؤكــد، يف هــذا الصــدد، أمهي

لنجاح تطوير الشرطة الوطنية اهلايتية، وإذ يرحـب مبواصـلة التقـدم حنـو     
خطـة  ”لطابع االحترايف على الشرطة الوطنية اهلايتية وحنو إجناز إضفاء ا

الـيت وضـعت   “. ٢٠٠١ ١٩٩٧تطوير الشركة الوطنيـة اهلايتيـة للفتـرة    
  ،١٩٩٧يف أيار/مايو 

الصـلة بـني السـلم والتنميـة، وإذ يالحـظ أن تقـدمي        وإذ يؤكد  
 مساعدات دولية ذات شأن أمر ال غىن عنه لتحقيق التنمية املستدامة يف
هــاييت، وإذ يشــدد علــى أن وجــود التــزام متواصــل مــن جانــب اجملتمــع   
ــادية     ــة االقتصــ ــاندة التنميــ ــة مبســ ــة الدوليــ الــــدويل واملؤسســــات املاليــ
واالجتماعية واملؤسسية ودعمهـا يف هـاييت أمـر أساسـي لتحقيـق السـلم       

  واألمن على األجل الطويل يف البلد،
سـي الـذي طـال    عن بالغ القلـق إزاء الركـود السيا   وإذ يعرب  

  أمده والذي ميثل خطرا كبريا للسلم والتنمية،
ألن هـــذا الركـــود السياســـي  عـــن شـــديد أســـفه وإذ يعـــرب  

ميكن بعد من حتويل أنشطة بعثـة الشـرطة املدنيـة إىل أشـكال أخـرى       مل
  من املساعدة الدولية،

أن شــعب هــاييت وحكومتــها يــتحمالن املســؤولية   وإذ يــدرك  
لوطنية وعن احلفاظ على بيئة آمنة مستقرة وإقامـة  النهائية عن املصاحلة ا
  العدالة وتعمري بلدمها،
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مــا لوجــود شــرطة وطنيــة حمترفــة  يؤكــد مــن جديــد  - ١  
مكتفية ذاتيا وجاهزة للعمل متاما وذات حجم وهيكل كافيني، وقـادرة  
ــدعيم      ــبة لتـ ــة بالنسـ ــن أمهيـ ــة، مـ ــرطة كاملـ ــام الشـ علـــى أداء شـــىت مهـ

نظام العدالـة يف هـاييت، ويشـجع هـاييت علـى       الدميقراطية وإعادة تنشيط
  املضي قدما يف خططها يف هذا الصدد؛

أعاله، وبناء علـى   ١إحلاقا مبا جاء يف الفقرة  ،يقرر  - ٢  
تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٣٠طلب رئـيس مجهوريـة هـاييت، أن ميـدد لغايـة      

 الواليــة احلاليــة لبعثــة الشــرطة املدنيــة التابعــة لألمــم املتحــدة يف   ١٩٩٩
هــاييت، مبــا يف ذلــك مفهــوم تشــغيلها، بغيــة مواصــلة مســاعدة حكومــة   
ــة واإلســهام يف إضــفاء       ــة اهلايتي ــق دعــم الشــرطة الوطني هــاييت عــن طري

مـن تقريـر    ٣٢الطابع االحترايف عليها وفقا للترتيبات الواردة يف الفقرة 
ــؤرخ    ــام امل ــاين/نوفمرب   ١١األمــني الع ــك  ١٩٩٨تشــرين الث ــا يف ذل ، مب

ء امليــداين للشــرطة الوطنيــة اهلايتيــة وتعزيــز قــدرة املديريــة       رصــد األدا
ــة إليهــا مــن املصــادر       ــة املقدم ــى إدارة املعون ــوة الشــرطة عل ــة لق املركزي

  الثنائية واملتعددة األطراف؛
أن املســاعدة الدوليــة الــيت تقــدم إىل الشــرطة   يؤكــد  - ٣  

ــق الوكــا      ــا عــن طري ــة مســتقبال ينبغــي أن ينظــر فيه ــة اهلايتي الت الوطني
املتخصصـة والـربامج التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة، وال سـيما برنــامج        
األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي، وعـــن طريـــق املنظمـــات الدوليـــة واإلقليميـــة  

  األخرى، وكذلك من قبل الدول األعضاء؛
الــدول األعضــاء أن تقــدم دعمــا مناســبا  إىليطلــب   - ٤  

األعضــاء عمــال هبــذا  لإلجــراءات الــيت تتخــذها األمــم املتحــدة والــدول 
القرار وغريه من القرارات ذات الصلة لكي يتسىن تنفيذ أحكام الواليـة  

  أعاله؛ ٢املشار إليها يف الفقرة 
ــد  - ٥   ــني     يؤكـ ــا بـ ــل فيمـ ــيق الكامـ ــق التنسـ ــة حتقيـ أمهيـ

املســامهني املتعــددي األطــراف والثنــائيني مبــا يكفــل ختصــيص املســاعدة   
ية اهلايتيـة ختصيصـا فعـاال، ويطلـب إىل     الدولية املقدمة إىل الشرطة الوطن

ممثل األمني العام يف هاييت أن يعمل بصـورة وثيقـة مـع الـدول األعضـاء      
  لضمان تكامل اجلهود الثنائية واملتعددة األطراف؛

السلطات والزعماء السياسـيني يف هـاييت    بقوة حيث  - ٦  
علــى الوفــاء مبســؤولياهتم والتفــاوض علــى حنــو عاجــل مــن أجــل إهنــاء     

  ألزمة بروح من التسامح والتوفيق؛ا
بالسلطات اهلايتيـة أن تقـوم بإصـالح وتعزيـز      يهيب  - ٧  

  نظام العدالة يف هاييت، وخباصة إصالح وتعزيز مؤسساته العقابية؛
ــتعمري يشــكالن    يؤكــد  - ٨   ــاش االقتصــادي وال أن اإلنع

املهمتني الرئيسيتني اللتني تواجهان حكومـة هـاييت وشـعبها، وأن تقـدمي     
ساعدات دولية ذات شأن أمر ال غىن عنه لتحقيق التنمية املستدامة يف م

هاييت، ويشدد على التـزام اجملتمـع الـدويل بربنـامج طويـل األجـل لـدعم        

ــس        ــيما اجملل ــا، وال س ــم املتحــدة ووكاالهت ــات األم ــدعو هيئ ــاييت، وي ه
  االقتصادي واالجتماعي، إىل اإلسهام يف صياغة هذا الربنامج؛

 مجيــــع الــــدول أن تقــــدم تربعــــات إىل إىليطلــــب   - ٩  
ــرار     ــأ مبوجــب الق ــتئماين املنش ــؤرخ ١٩٩٥( ٩٧٥الصــندوق االس ) امل

لصــــاحل الشــــرطة الوطنيــــة اهلايتيــــة،  ١٩٩٥كــــانون الثاين/ينــــاير  ٣٠
ــيني ونشــر        وال ــن تع ــائي م ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــتمكني برن ســيما ل

اهلايتيـــة مستشـــاري شـــرطة ملســـاعدة املفـــتش العـــام للشـــرطة الوطنيـــة  
  ومديريتها العامة ومقر إدارهتا؛

إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل جملــس األمــن   يطلــب  - ١٠  
تقريرا عن تنفيذ هـذا القـرار كـل ثالثـة أشـهر مـن تـاريخ اختـاذه وحـىت          

  ؛١٩٩٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠انتهاء والية بعثة الشرطة املدنية يف 
شرطة املدنية بعد أال ميدد بعثة ال يعرب عن اعتزامه  - ١١  

، ويطلــب إىل األمــني العــام أن يقــدم  ١٩٩٩تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٣٠
ــرة     ــه يف الفق ــاين، املشــار إلي ــره الث أعــاله، توصــيات بشــأن   ١٠يف تقري

إمكانية االنتقال إىل أشكال أخرى للمساعدة الدولية، لكـي ينظـر فيهـا    
م احملـرز يف  جملس األمن، واضعا يف اعتبـاره ضـرورة احملافظـة علـى التقـد     

ــم        ــز مســاندة األم ــة، وأن يواصــل تعزي ــة اهلايتي إصــالح الشــرطة الوطني
ــان،     ــرام حقـــوق اإلنسـ ــة، واحتـ املتحـــدة مـــن أجـــل تـــدعيم الدميقراطيـ

  واحملافظة على القانون النظام يف هاييت؛
  أن يبقي املسألة قيد نظره. يقرر  - ١٢  

  
عمليـة   بعـد التصـويت، إن   متكلمـا ، الصنيوقال ممثل   

يف هاييت استمرت أكثر من مخـس   السالم فظحل املتحدة ماألم
 وقـال سنوات، وجرى متديـدها عـدة مـرات بأشـكال خمتلفـة.      

ــبيا يف هـــاييتن الوضـــع إ ــتقر نسـ شـــكل أي هتديـــد يوال  ،مسـ
 املطروحالقرار  ويشدد. نياإلقليمي ني أوالدولي للسالم واألمن
ــتعمريأن علــى علــى اجمللــس   م ااملهــ هــو إحــدى االقتصــادي  ال

 كــثريا مــنه بلــد وفــد وقــد أبــدىالرئيســية الــيت تواجــه البلــد. 
ــ غــري أنــه البعثــة لفتــرة مناســبة.  واليــة متديــد باقتراحــهة، املرون
تؤخـذ يف االعتبـار،    الرئيسية ملاملقترحات الصينية  ألن يأسف

اضــطر مقــدمو مشــروع القــرار، ونتيجــة لــذلك،  هاعتمــدمل يو
  .)٨٥(ه إىل االمتناع عن التصويتبلد وفد

__________ 

  .١٠ و ٩تان املرجع نفسه، الصفح  )٨٥(  
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ترحـب   ة بلدهن حكومأوذكر ممثل الواليات املتحدة   
 عـام واحـد  البعثة ملدة  بتمديد واليةاجمللس الذي اختذه قرار الب

 وفـد  . ولكـن لتوفري التدريب والتوجيه للشرطة الوطنية اهلايتيـة 
ث حيـ و الراهنـة،  ةالسياسـي  األزمـة بـالقلق إزاء   يظل يشـعر  هبلد

لصــاحل مســتقبل البلــد علــى حــل خالفــاهتم  هــاييتأبنــاء شــعب 
ــد  ــه ســيتعني  . القريــب والبعي ــال إن ــة  وق ــى يف األشــهر املقبل عل
خــارج إطــار حفــظ  صــاحلةآليــة انتقــال  إعــداداجملتمــع الــدويل 

ــالم  ــم السـ ــلة دعـ ــة مواصـ ــاييت   بغيـ ــرطة هـ ــين لشـ ــابع املهـ  الطـ
  .)٨٦(الوطنية

ــاييت   وذكــر   ــل ه ــه ممث ــس، بإذن ــة  أن اجملل ــد والي  بتمدي
، الفتيـة مواصـلة التطـور   قـوة الشـرطة   ل يكـون قـد أتـاح   البعثة، 

ذلـك الوقـت   التقـدم احملـرز حـىت     وأسهم أيضا يف احملافظة على
ــة وســيادة القــانون  ــاء الدميقراطي هــاييت تواجــه إن  وقــال. يف بن

رغم الطابع احملبط الـذي يتسـم    ولكنمستمرة؛  أزمة مؤسسية
به الوضع، فإن فرض حل بالقوة ميكن أن يتسبب يف مشـاكل  

تقبال. وأوضــح أن برملــان هــاييت قــد عقــد دورة     خطــرية مســ 
استثنائية ملناقشة هذه املسـألة وإجيـاد حـل هلـا يف إطـار دسـتور       

  .)٨٧(هاييت
  

 ١٩٩٩ تشــرين الثــاين/نوفمرب ٣٠املقــرر املــؤرخ   
   )١٩٩٩( ١٢٧٧): القرار ٤٠٧٤(اجللسة 

ــالقرار ، و١٩٩٩ /أغســــــطسآب ٢٤يف    عمــــــال بــــ
، ١٩٩٨ين/نوفمرب تشــرين الثــا ٢٥) املــؤرخ ١٩٩٨( ١٢١٢
الشــرطة  األمــني العــام إىل جملــس األمــن تقريــرا عــن بعثــة  قــدم

، يغطــي أنشــطة البعثــة يف هــاييت املتحــدة ألمــماملدنيــة التابعــة ل
ــة   ــة البعثـ ــورات يف منطقـ ــر  و .)٨٨(والتطـ ــمن التقريـ ــا تضـ أيضـ

تعليقات أخرى بشأن إمكانية االنتقال إىل أشكال أخـرى مـن   
__________ 

  .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٨٦(  
  .١١ و ١٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٨٧(  
  )٨٨(  S/1999/908.  

شــــكال الــــواردة يف التقــــارير املســــاعدة الدوليــــة خبــــالف األ
الحــظ األمــني العــام يف  ينظــر فيهــا اجمللــس. و  الســابقة، لكــي 

بـني   مسـتمرة مفاوضـات  شـهدت   املستعرضةأن الفترة  تقريره
ــاييت بشــأن كيفيــة مواصــلة        األحــزاب السياســية وحكومــة ه
العمليـــة الدميقراطيـــة مـــن خـــالل إجـــراء انتخابـــات تشـــريعية  

لتفـادي  و، ظلت مثارا لالهتمامية احلالة األمن نوقال إوبلدية. 
املزيد من التدهور يف الشـهور املفضـية إىل االنتخابـات، يـتعني     

حكومـــة هـــاييت والشـــرطة بـــذل جهـــود منســـقة مـــن جانـــب 
مسـؤولية األمـن   أن  أيضـا  ذكـر و. والقيادات السياسية واملدنية

الشــرطة الوطنيــة اهلايتيــة تقــع علــى عــاتق مجيــع اهلــايتيني، وأن  
مـــن إال إذا لقيـــت الـــدعم التـــام ن تعمـــل بفعاليـــة أ هاميكنـــ ال

نـه  إ كـذلك األمـني العـام    وقـال . السـكان من مجيـع  احلكومة و
الـذي  دى املـ املنعطـف، تقيـيم    ذلـك سيكون مـن املناسـب، يف   

كانـت تضـطلع هبـا يف    بعض الوظائف اليت ميكن به اجلمع بني 
ــ ذلــك الوقــت  ــانن املوجوداالبعثت ــة -يف هــاييت  ت الشــرطة  بعث

يف هاييت والبعثة املدنيـة الدوليـة يف    املتحدة ألممنية التابعة لاملد
ــاييت  ــدة   و -ه ــة واح ــة متكامل ــا يف عملي ــوافر  و .دجمه ــا بت رهن

رصـد  التعمل يف جماالت أن ديدة أيضا اجلاملوارد، ميكن للبعثة 
حقـوق اإلنسـان لتقـدمي الـدعم إىل      يف ميـدان  وبناء املؤسسات

ــة  ــة  ستشــجعو. القطــاع القضــائي والشــرطة الوطني أيضــا البعث
ــة   ــلطات اهلايتيـ ــل السـ ــى التعجيـ ــام العد ب علـ ــالح نظـ ــاإصـ ؛ ةلـ

واملســاعدة  ؛ومحايتــها تعزيــز حقــوق اإلنســانودعــم التحقـق  و
تطوير وتعزيز املؤسسـات الدميقراطيـة، مبـا يف ذلـك اجملتمـع       يف

  املدين.
عمــــــال ، و١٩٩٩ الثــــــاين/نوفمرب تشــــــرين ١٨ويف   
تشــرين الثــاين/نوفمرب   ٢٥) املــؤرخ ١٩٩٨( ١٢١٢بــالقرار 
بعثــة األمــني العــام إىل اجمللــس تقريــرا آخــر عــن   قــدم، ١٩٩٨

، يغطـي أنشـطة   الشرطة املدنية التابعة لألمـم املتحـدة يف هـاييت   
ــره األخــري    ــذ تقري ــة من ــة والتطــورات يف منطقــة البعث . )٨٩(البعث

__________ 

  )٨٩(  S/1999/1184.  
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حتديــد موعــد لالنتخابــات   أن ذكــر األمــني العــام يف تقريــره و
مبثابـة  يف هـاييت كـان    تأخرت ملدة طويلةلية اليت التشريعية واحمل

أن عددا من التطورات املقلقة قـد   غريخطوة هامة إىل األمام. 
 ،احلالــــة األمنيــــةوالعمليــــة االنتخابيــــة،  إزاءخــــاوف املأثــــار 

والتســييس احملتمــل للشــرطة الوطنيــة اهلايتيــة. وعــالوة علــى       
ثقـة   عفمن شـأنه أن يضـ  لالنتخابات  آلخر ذلك، فإن تأجيال

أن بــالشــعب اهلــاييت يف احلكومــة. وأفــاد األمــني العــام كــذلك  
تقدما كبريا منـذ إنشـاء البعثـة.     حققتالشرطة الوطنية اهلايتية 

 املتحـدة  األمـم الـيت تضـطلع هبـا     السـالم  حفظوقال إن جهود 
يف هــاييت ســتنتهي بانتــهاء واليــة البعثــة. وشــدد علــى أمهيــة أن 

ملسـاعدة احلكومـة يف   يف البلـد  يواصل اجملتمـع الـدويل وجـوده    
علــى  االحتــرايفوإضــفاء الطــابع  ة، الدميقراطيــ حتقيــقعمليــة 

رئــيس علــى حنــو مــا طلبــه ، القضــائينظــام الالشــرطة، وتعزيــز 
  .)٩٠(١٩٩٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٨ؤرخة امل تههاييت يف رسال

 تشــرين الثــاين/ ٣٠املعقــودة يف  ،٤٠٧٤ ةلســاجليف و  
مت التوصــل إليــه  كــان قــد اهم الــذيوفقــا للتفــ ١٩٩٩نــوفمرب 

لس يف جـدول أعمالـه   اجملسابقة، أدرج ال اجمللس يف مشاورات
ــرين  ــام. وبعـــد  مقـــدمني مـــن اتقريـ ــرارألمـــني العـ ــدول  إقـ جـ

، اهاييت وفرتويال، بناء على طلبـهم  ياألعمال، دعا اجمللس ممثل
ــة،  إىل ا ــاركة يف املناقشـ ــملشـ ــا بـ ــون هلمـ ــ دون أن يكـ  يف قاحلـ

الرئيس (سلوفينيا) انتباه أعضاء اجمللـس إىل  وجه  مثالتصويت. 
فرنســا والربازيــل ونــص مشــروع قــرار مقــدم مــن األرجنــتني   

  .)٩١(الواليات املتحدة األمريكيةوكندا و وفرتويال
__________ 

موجهـــة إىل  ١٩٩٩تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٨رســـالة مؤرخـــة   )٩٠(  
األمني العـام مـن رئـيس هـاييت، يطلـب فيهـا إنشـاء بعثـة دعـم،          

وال حيملـون أسـلحة،   مؤلفة من أفراد ال يرتـدون زيـا عسـكريا    
لــدعم عمليــة حتقيــق الدميقراطيــة، ومســاعدة حكومــة هــاييت يف  
تعزيز اجلهاز القضائي، وإضفاء الطابع االحترايف علـى الشـرطة   

  الوطنية اهلايتية (املرجع نفسه، املرفق الثاين).
  )٩١(  S/1999/1202.  

الشـرطة   بعثـة إن املناقشـة،  وقال ممثـل هـاييت، مفتتحـا      
يف هــاييت وخمتلــف البعثــات الــيت  املتحــدة ألمــماملدنيــة التابعــة ل

ا يف هاييت اضطلعت مجيعها بوالياهتا يف بيئـة مؤاتيـة. إال   سبقته
أن العناصر اليت تنطـوي علـى هتديـد ال تـزال قائمـة وميكـن أن       

قـد   العـام  األمـني تعكس مسار االجتاه حنو التقـدم. وذكّـر بـأن    
اقترح يف تقريـره أن تضـطلع البعثـة اجلديـدة بتنفيـذ املهـام الـيت        

ــةكانــت تنفــذها يف ذلــك الوقــت    ــة  ا بعث ــة التابع لشــرطة املدني
يف هاييت والبعثة املدنية الدولية يف هاييت، هبـدف   املتحدة ألممل

مساعدة احلكومة اهلايتية يف قطاعات ذات أمهية حامسة لتعزيـز  
ــة و    ــوة الشــرطة والعدال ــل ق ــة، مث ــوقالدميقراطي . اإلنســان حق

اهليئات املعنية على مشـروع   أن توافقه بلد وفد يأملولذلك، 
املتعلق مبرحلة االنتقـال إىل البعثـة املدنيـة الدوليـة للـدعم      القرار 

ــى      ــذي يــنص عل ــرار ال يف هــاييت، وكــذلك علــى مشــروع الق
  .)٩٢(العامة اجلمعيةإنشاء البعثة املعروض على 

ه سـيمتنع عـن   بلـد  وفـد وقال ممثل االحتاد الروسي إن   
ــة.  ــة    التصــويت ألســباب مبدئي ــده والي أوهلــا أن اجمللــس بتمدي

‘‘ اسـتمرار ’’نتهك قراره مرة أخرى. فحقيقة أن كلمة البعثة ي
ال تغـري  ‘‘ متديـد الواليـة  ’’استخدمت يف النص بدال من عبارة 

من جوهر املسألة. وعالوة على ذلك، فإن رئيس هاييت حـدد  
أال يكـون أعضـاء    عندما أعـرب عـن رغبتـه يف    موقفه بوضوح

 .)٩٣(نشـأ مــن العسـكريني أو املســلحني  البعثـة اجلديـدة الــيت ستُ  
رد يف مشروع القرار. وشدد علـى أنـه   وهذا النهج خيالف ما ي

أن يتخـذ قـرارا بتمديـد واليـة البعثـة إذ       األمـن  لـس ال ينبغي جمل
أن حكومــة هــاييت مل تتقــدم بــأي طلــب كتــايب رمســي هبــذا        

  .)٩٤(الصدد
__________ 

  )٩٢(  S/PV.4074 ٣ و ٢، الصفحتان.  
  )٩٣(  S/1999/1184املرفق الثاين ،.  
  )٩٤(  S/PV.4074 ٤ و ٣، الصفحتان.  
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رح مشروع القـرار للتصـويت، واعتمـد    طُُبعد ذلك و  
متنـاع عضـو واحـد    وا ، ودون أي اعتـراض، صوتا ١٤بأغلبية 

 ١٢٧٧بوصـــفه القـــرار  ،عـــن التصـــويت )االحتـــاد الروســـي(
  ما يلي نصه: . ويف)٩٥()١٩٩٩(

  ،إن جملس األمن  
إىل مجيـــع قراراتـــه ذات الصـــلة، وال ســـيما القـــرار   إذ يشـــري  
ــؤرخ ١٩٩٨( ١٢١٢ ــاين/نوفمرب  ٢٥) املــــــ ــرين الثــــــ ، ١٩٩٨تشــــــ

  تصادي واالجتماعي،والقرارات اليت اختذهتا اجلمعية العامة واجمللس االق
ــا وإذ حيــيط   ــالة املؤرخــة   علم ــاين/نوفمرب   ٨بالرس تشــرين الث
ــيت      ١٩٩٩ ــة هــاييت وال ــيس مجهوري ــام مــن رئ واملوجهــة إىل األمــني الع

  يطلب فيها إنشاء بعثة مدنية دولية للدعم يف هاييت،
ــا     ــا أيضـ ــيط علمـ ــؤرخني    وإذ حيـ ــام املـ ــني العـ ــري األمـ بتقريـ

  ،١٩٩٩اين/نوفمرب تشرين الث ١٨آب/أغسطس و  ٢٤
باملســـامهات القّيمـــة ملمثـــل األمـــني العـــام، وبعثـــة  وإذ يشـــيد  

الشرطة املدنية التابعة لألمم املتحدة يف هاييت، والبعثة املدنيـة الدوليـة يف   
ــم املتحــدة        ــامج األم ــن برن ــة م ــة املقدم ــرامج املســاعدة التقني ــاييت، وب ه

هاييت عـن طريـق الـدعم    اإلمنائية واملاحنني الثنائيني، يف مساعدة حكومة 
واإلسهام يف إضفاء طـابع االقتـدار املهـين علـى الشـرطة الوطنيـة اهلايتيـة        
ــاييت،         ــة يف ه ــام العدال ــدعيم نظ ــن عناصــر ت بوصــفها عنصــرا أصــيال م

  وكذلك عن طريق جهودها يف جمال تطوير املؤسسات الوطنية،
بأن شـعب هـاييت وحكومتـها يـتحمالن املسـؤولية      وإذ يسلّم   

ة عن املصاحلة الوطنية واحلفـاظ علـى بيئـة آمنـة ومسـتقرة وإقامـة       النهائي
العدالة وتعمري بلدمها، وبأن حكومة هاييت تتحمل مسؤولية خاصة عن 
مواصلة تعزيز الشرطة الوطنية اهلايتيـة ونظـام العدالـة وجعلـهما يؤديـان      

  مهامها على حنو فّعال،
ــة التابعــة ل   يقــرر  - ١   ــة الشــرطة املدني ألمــم اســتمرار بعث

املتحدة يف هاييت لضمان حتوهلا تدرجييا إىل بعثة مدنيـة دوليـة للـدعم يف    
  ؛٢٠٠٠آذار/مارس  ١٥هاييت حبلول 

ــة     يطلــب  - ٢   ــل عملي ــام أن ينســق ويعّج إىل األمــني الع
التحول من بعثة الشرطة املدنية التابعـة لألمـم املتحـدة يف هـاييت والبعثـة      

املدنيــة الدوليــة للــدعم يف هــاييت،     املدنيــة الدوليــة يف هــاييت إىل البعثــة   
ــرار حبلـــول     وأن ــذا القـ ــذ هـ ــرا إىل جملـــس األمـــن عـــن تنفيـ ــدم تقريـ يقـ
  ؛٢٠٠٠آذار/مارس  ١

__________ 

  .٤، الصفحة S/PV.4074طالع على التصويت، انظر لال  )٩٥(  

  أن يبقي املسألة قيد نظره.يقرر   - ٣  
  

ــتني  و   ــل األرجن ــال ممث ــا ،ق ــد التصــويت،   متكلم ن إبع
هدف تسـهيل االنتقـال   يست اتقني تدبريا يف األساس القرار كان

 ةالبعثـة اجلديـد  و يف ذلـك الوقـت  البعثات املنتشـرة  السلس بني 
يف  يف هـاييت الـيت سـتنظر اجلمعيـة العامـة     للـدعم  املدنية الدولية 

  .)٩٦(إنشائها
ــر   ــ توذكــ ــة  ةممثلــ ــدة األمريكيــ ــات املتحــ أن  الواليــ
بعثـة الشـرطة   مواصـلة مهمـة   تؤيد بقوة اقتـراح   ة بلدهاحكوم

آذار/مــارس  ١٥ املدنيــة التابعــة لألمــم املتحــدة يف هــاييت حــىت 
لتعـيني   الـالزم ذلك لألمم املتحدة الوقت حيث يتيح ، ٢٠٠٠
والية البعثـة املدنيـة    الجناز الالزمني التقنية ةذوي املهار األفراد

االنتقـال خـالل األشـهر    وأضافت أن الدولية للدعم يف هاييت. 
بعثة الشرطة املدنيـة التابعـة لألمـم املتحـدة يف هـاييت      من التالية 

ــة للــدعم يف هــاييت  البإىل  ــة الدولي ــة املدني يعــرب عــن احلقــائق   عث
يف ذلـــك  اييتهلـــ األنســـباملســـاعدة الدوليـــة املـــتغرية يف منـــط 

القــوات  ســيحل حمــلدور اجلديــد، إطــار ذلــك الــ يف و. احلــني
الوقـــــت ذلــــك  يف  املوجــــودة يف البلــــد  النظاميــــة املســــلحة   

كـوادر مـن قـادة    إنشـاء  على عملهم ركز تن يون فنيومستشار
  .)٩٧(هاييتومديريها يف شرطة ال

ن اجلمعيــة العامــة ســتوافق قريبــا إممثــل الربازيــل  قــالو  
مبــا يتــيح اختتــام إنشــاء بعثــة جديــدة متكاملــة يف هــاييت، علــى 

 ســيتيحوفــظ الســالم يف ذلــك البلــد.  حبجملــس األمــن  انشــغال
بعثة الشرطة املدنية التابعة لألمم املتحـدة يف هـاييت   والية متديد 

 جديـد شـكل  سـلس إىل  الالنتقـال  لتحقيـق ا  روريالضـ الوقت 
البعثـة اجلديـدة   ميكن تشغيل أشكال املساعدة الدولية حىت  من

  .)٩٨(تشغيال كامال
__________ 

  .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٩٦(  
  .٥ و ٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٩٧(  
  .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٩٨(  
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ه يؤيــد اقتــراح األمــني بلــد وقــال ممثــل الصــني إن وفــد  
أن  ويأمـل ، البعثة املدنيـة الدوليـة للـدعم يف هـاييت     بإنشاءالعام 
مـع  . ومبكـر صلة يف وقت القرار ذي ال يفاجلمعية العامة  تبت
بعثــة الشــرطة ينبغــي لحلالــة العامــة يف هــاييت، يف ضــوء ا، ذلــك

اســتكمال يف املدنيــة التابعــة لألمــم املتحــدة يف هــاييت أن تنظــر 
دور بــ مــن القيــامالصــلة  الوكــاالت ذات حــىت تــتمكنعملــها 

  .)٩٩(يف بناء السالم عظمأ
ــرو   ــدا   ذكــ ــل كنــ ــيت  أممثــ ــازات الــ ــها ن اإلجنــ حققتــ

ــة ــاييت    ال بعث ــم املتحــدة يف ه ــة لألم ــة التابع ــ شــرطة املدني  نمتكِّ
الحتياجـات هـاييت   مالئمـة  النتقـال إىل آليـة مرنـة    مـن ا اجمللس 

__________ 

  .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٩٩(  

 املدنيــــة الدوليــــةالبعثــــة  ســــوف تســــتكملواألولويــــة.  ذات
مـن وجـود حفــظ    اجلاريـة االنتقـال   عمليـة  ية يف هـاييت املسـتقبل 

ــة تتطــور  إىل ســالم عســكري  ــا إىلوجــود شــرطة مدني مج برن
الـيت  فتـرة االنتقـال   ولـذلك تصـبح   طويل. الاألجل على تعاون 
آذار/مـارس   ١٥البعثـة حـىت    استمرار هلتوه بقراراجمللس  أقرها

ــة  ٢٠٠٠ ــرة جوهري ــد تنظــيم إذا  فت ــة   أري ــة الدولي ــة املدني البعث
ــاييت  ــاللـــدعم يف هـ ــا.   ووزعهـ ــتخدامها لكامـــل إمكاناهتـ واسـ

يف هـــاييت ختتلـــف  البعثـــة املدنيـــة الدوليــة للـــدعم  أن وأضــاف 
  .)١٠٠(اختالفا جوهريا عن بعثة حلفظ السالم

__________ 

  .٧ و ٦املرجع نفسه، الصفحتان   )١٠٠(

    ١٩٩٦فرباير  شباط/ ٢٤إسقاط طائرتني مدنيتني يف  -  ١٩
  اإلجراءات األولية    

  
 ١٩٩٦شــــــــباط/فرباير  ٢٧ املقــــــــرر املــــــــؤرخ  

    رئيس الن م): بيان ٣٦٣٥  اجللسة(
موجهـة إىل   ١٩٩٦شـباط/فرباير   ٢٦رسالة مؤرخة ب  

الواليـــات املتحـــدة   ةممثلـــ، طلبـــت )١(نرئـــيس جملـــس األمـــ  
األمريكيـــة عقـــد اجتمـــاع عاجـــل جمللـــس األمـــن يف ضـــوء       

إسـقاط  بالقوات الكوبيـة   خطورة احلالة اليت جنمت عن قيام’’
  ‘‘.طائرتني مدنيتني

ــاجليف و   ــودة يف  ،٣٦٣٤ ةلسـ ــباط/فرباير  ٢٧املعقـ شـ
ــاهم الـــذي و ١٩٩٦ ــا للتفـ ــد فقـ ــان قـ ــه يف  كـ مت التوصـــل إليـ

يف جــدول الرســالة لــس اجملســابقة، أدرج لــس الاجمل مشــاورات
بعد إقرار جـدول األعمـال، دعـا الـرئيس (الواليـات      وأعماله. 

ــه،    املتحــدة)، مبوافقــة اجمل  ــاء علــى طلب ــا، بن إىل لــس، ممثــل كوب
__________ 

  )١(  S/1996/130. 

التصـويت.   يف قاحلـ دون أن يكـون لـه   بملشاركة يف املناقشة، ا
ــة  مث وجــــــه الــــــرئيس ا ــالة مؤرخــــ ــاه اجمللــــــس إىل رســــ نتبــــ

ــا، ممثــل مــن موجهــة  ١٩٩٦اط/فرباير شــب ٢٦  هبــا يــلحيكوب
مــن وزارة موجهــة  ١٩٩٦رباير شــباط/ف ٢٥مــذكرة مؤرخــة 
لطـائرتني  إسقاط الطائرات الكوبية ب ما يتصلفي خارجية كوبا

 الواليات املتحدة واستعداد حكومة كوبـ ل تابعتني‘‘ مدنيتني’’
مـن  يف جملس األ ملناقشة املسائل مع حكومة الواليات املتحدة،

ــر ــان آخــ ــة   ؛أو أي مكــ ــذكرة مؤرخــ ــباط/فرباير  ٢٦ومــ شــ
أن طــائرات  تفيــدمــن وزارة خارجيــة كوبــا، موجهــة  ١٩٩٦

مـن   أسـقطت طـائرتني خاصـتني    تابعة للسالح اجلـوي الكـويب  
لمجــال ل هماانتــهاكأثنــاء مــن فلوريــدا   اطــراز سيســنا أقلعتــ  

 ت الرسـالة أيضـا  نتضـمَّ وق امليـاه اإلقليميـة الكوبيـة.    اجلوي فو




