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  )٢٠٠٤ (١٥٤٢قرار ال  
  ٢٠٠٤أبريل / نيسان٣٠، املعقودة يف ٤٩٦١اعتمده جملس األمن يف جلسته   

 ،إن جملس األمن 
 ،٢٠٠٤فرباير / شباط٢٩املؤرخ ) ٢٠٠٤ (١٥٢٩ إىل القرار إذ يشري 
ــؤرخ    وإذ يرحــب  ــام امل ــني الع ــر األم ــل / نيســان١٦ بتقري ) S/2004/300 (٢٠٠٤أبري

 ويؤيد توصياته،
  بسيادة هاييت واستقالهلا وسالمة أراضيها ووحدهتا،ذ يؤكد التزامه الشديدوإ 
 مجيع انتهاكات حقوق اإلنسان، وال سـيما تلـك املرتكبـة ضـد السـكان                وإذ يشجب  

علــى اختــاذ كافــة التــدابري ) “احلكومــة االنتقاليــة”(املــدنيني، وحيــث احلكومــة االنتقاليــة هلــاييت  
ت من العقاب ولكفالة كون استمرار تشجيع ومحاية حقـوق          الضرورية لوضع حد حلالة اإلفال    

اســتقالل القضــاء مــن ضــمن أمســى حتقيــق اإلنســان وإنشــاء دولــة قائمــة علــى حكــم القــانون و 
 أولوياهتا،
بشـــأن املـــرأة والســـالم واألمـــن، ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ قراراتـــه وإذ يعيـــد أيضـــا تأكيـــد 

ــال يف الصــراعات  بشــأن األ) ٢٠٠٤ (١٥٣٩و ) ٢٠٠٣ (١٤٦٠و ) ٢٠٠١ (١٣٧٩ و طف
بشـأن محايـة املـدنيني يف      ) ٢٠٠٠ (١٢٩٦و  ) ١٩٩٩ (١٢٦٥ يناملسلحة، فضـال عـن القـرار      

 الصراعات املسلحة،
جبهود األمم املتحدة الرامية إىل توعية موظفي حفظ السالم بشأن الوقايـة            وإذ يرحب    

األمـراض املعديـة    و) اإليـدز (متالزمـة نقـص املناعـة املكتسـب         /من فريوس نقص املناعة البشـرية     
  هذه اجلهود،ويشجعاألخرى ومكافحتها يف مجيع عملياهتا حلفظ السالم، 

الذي اتسم باملهنية وعلـى      على النشر السريع للقوة املؤقتة املتعددة اجلنسيات         وإذ يثين  
 جهود تثبيت االستقرار اليت بذلتها،
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ف الرئيسـية يف     باالتفـاق السياسـي الـذي توصـلت إليـه بعـض األطـرا              وإذ حييط علمـا    
 وحيث مجيع األطراف علـى العمـل دون إبطـاء مـن أجـل حتقيـق توافـق                   ٢٠٠٤أبريل  /نيسان ٤

 آراء سياسي واسع النطاق بشأن طبيعة التحول السياسي ومدته،
 مناشــدته اجملتمــع الــدويل االســتمرار يف مســاعدة ودعــم التنميــة االقتصــادية وإذ يكــرر 

ى املـدى الطويـل، ويرحـب بعـزم منظمـة الـدول األمريكيـة               واالجتماعية واملؤسساتية هلاييت علـ    
واجلماعة الكاريبية واجلهات املاحنـة الدوليـة، فضـال عـن املؤسسـات املاليـة، علـى املشـاركة يف                    

 تلك اجلهود،
واالجتمــــاعي  التحــــديات الــــيت يواجههــــا اســــتقرار هــــاييت السياســــي وإذ يالحــــظ 

ــزال   ــة يف هــاييت ال ت ــدوليني يف   واالقتصــادي ويقــرر أن احلال ــدا للســالم واألمــن ال  تشــكل هتدي
 املنطقة،

ــرر - ١  ــق      يق ــوة حتقي ــاييت، ق ــق االســتقرار يف ه ــم املتحــدة لتحقي ــة األم  إنشــاء بعث
، لفتـرة أوليـة مـدهتا سـتة أشـهر مـع اعتـزام               )٢٠٠٤ (١٥٢٩االستقرار املطالـب هبـا يف القـرار         

 املتعـددة اجلنسـيات إىل بعثـة        جتديدها لفتـرات أخـرى؛ ويطلـب نقـل السـلطة مـن القـوة املؤقتـة                
 ؛٢٠٠٤يونيه / حزيران١األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت يف 

مواصـلة   العناصر املتبقيـة مـن القـوة املؤقتـة املتعـددة اجلنسـيات صـالحية               خيّول - ٢ 
 املتــوافرة، وذلــك وســائليف إطــار ال) ٢٠٠٤( ١٥٢٩تنفيــذ واليتــها وفقــا لقــرار جملــس األمــن 

، وفق مـا اقتضـته وطلبتـه    ٢٠٠٤يونيه / حزيران١ يوما اعتبارا من ٣٠تتجاوز   نتقالية ال لفترة ا 
 بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت؛

 إىل األمــني العــام تعــيني ممثــل خــاص يف هــاييت تتــوافر لــه الصــالحيات  يطلــب - ٣ 
املتحــدة وصــناديقها العامــة علــى أرض الواقــع لتنســيق وتســيري مجيــع أنشــطة وكــاالت األمــم    

 وبراجمها يف هاييت؛
 أن تتكـون بعثـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف هـاييت مـن عنصــر         يقـرر  - ٤ 

ويشـمل العنصـر    ): S/2004/300(ر األمني العام بشأن هـاييت       ـمدين وعنصر عسكري وفقا لتقري    
. لةت املشــكَّ شــرطيا مــدنيا، مبــا يف ذلــك املستشــارون والوحــدا   ١ ٦٢٢املــدين عــددا أقصــاه  

ــددهم إىل      ــب؛    ٦ ٧٠٠ويشــمل العنصــر العســكري عســكريني يصــل ع ــع الرت ــن مجي ــرد م  ف
 أن يكون العنصـر العسـكري تابعـا بشـكل مباشـر للممثـل اخلـاص عـن طريـق                     ويطلب كذلك 

 قائد القوة؛
 إنشاء جمموعة أساسية مكونة من املمثل اخلاص ونوابه، ومن ممـثلني عـن          يؤيد - ٥ 

غري ذلك من املنظمات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة         يكية واجلماعة الكاريبية و   منظمة الدول األمر  
واملؤسسات املالية الدوليـة وغريهـا مـن أصـحاب املصـلحة الرئيسـيني، وذلـك مـن أجـل تيسـري                      
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تنفيذ والية البعثة وتشـجيع التفاعـل مـع السـلطات اهلايتيـة كشـركاء، ولتعزيـز فعاليـة اسـتجابة                     
 ؛)S/2004/300(، حسبما وردت يف تقرير األمني العام اجملتمع الدويل يف هاييت

أن تتعــاون البعثــة، أثنــاء تنفيــذ واليتــها، مــع منظمــة الــدول األمريكيــة يطلــب  - ٦ 
 ؛واجلماعة الكاريبية

، متصــرفا يف إطــار الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم املتحــدة خبصــوص  يقــرر - ٧ 
 : يليأوال أدناه، أن تتمثل والية البعثة فيمااجلزء 

 :توفري بيئة آمنة ومستقرة -أوال  
دعم احلكومة االنتقالية، بغرض كفالـة بيئـة آمنـة مسـتقرة تتـيح تنفيـذ العمليـة                   )أ( 

 الدستورية والسياسية يف هاييت؛
مســاعدة احلكومــة االنتقاليــة علــى رصــد الشــرطة الوطنيــة اهلايتيــة وإعــادة          )ب( 

ية املتعلقة بأعمال الشرطة، مبا يف ذلك عن طريـق          تشكيلها وإصالحها، وفقا للمعايري الدميقراط    
يف  فحص أفرادها والتصديق على أهليتهم، وإسداء املشورة بشأن إعادة تنظيمها وتدريبها، مبـا            

ذلــك التــدريب املتعلــق بالشــؤون اجلنســانية، فضــال عــن رصــد وإرشــاد أفــراد الشــرطة الوطنيــة  
 اهلايتية؛

ســيما الشــرطة الوطنيــة اهلايتيــة، مــن خــالل مســاعدة احلكومــة االنتقاليــة، وال  )ج( 
تنظــيم بــرامج شــاملة ومســتدامة لــرتع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج لكافــة اجلماعــات    

يف ذلك النساء واألطفال املرتبطـون هبـذه اجلماعـات، فضـال عـن ضـبط األسـلحة                   املسلحة، مبا 
 وتدابري األمن العام؛

 القـانون والسـالمة العامـة والنظـام         املساعدة علـى إعـادة بسـط وصـون سـيادة           )د( 
العام يف هاييت من خالل مجلة أمور منها تقدمي الدعم التنفيذي للشـرطة الوطنيـة اهلايتيـة وخفـر              
السواحل اهلاييت، فضال عن املساعدة على تعزيز مؤسساهتما، مبـا يف ذلـك إعـادة العمـل بنظـام                   

 اإلصالحيات؛
محاية موظفي األمم املتحدة ومرافقها ومنشآهتا ومعداهتا وكفالـة أمـن وحريـة              )هـ( 

حركة أفرادها، علـى أن تؤخـذ يف االعتبـار املسـؤولية الرئيسـية املنوطـة باحلكومـة االنتقاليـة يف                     
 هذا الصدد؛

ملــدنيني املعرضــني مباشــرة خلطــر العنــف البــدين، يف حــدود قــدراهتا        امحايــة  )و( 
 ؛ دون إخالل مبسؤوليات احلكومة االنتقالية وسلطات الشرطة انتشارهاوضمن مناطق
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 :العملية السياسية -ثانيا  
تقدمي الدعم للعملية الدستورية والسياسية اجلاريـة يف هـاييت، مبـا يف ذلـك مـن            )أ( 

 خالل بذل املساعي احلميدة وتعزيز املبادئ واحلكم الدميقراطي وتطوير املؤسسات؛
ــة للحــوار      مســاعدة  )ب(  ــق عملي ــة إىل حتقي ــا الرامي ــة يف جهوده ــة االنتقالي احلكوم

 واملصاحلة على الصعيد الوطين؛
ــة إىل تنظــيم ورصــد وإجــراء     )ج(  ــة يف جهودهــا الرامي مســاعدة احلكومــة االنتقالي

انتخابات بلدية وبرملانية ورئاسية حرة وعادلة يف أبكر وقت ممكن، ال سـيما مـن خـالل تـوفري              
قنية والسوقية واإلدارية واألمن املستمر، مـع تقـدمي الـدعم املناسـب إلجـراء عمليـة                 املساعدة الت 

انتخابية يشارك فيها الناخبون على حنـو جيعلـها ممثلـة للتكـوين الـدميغرايف الـوطين، مبـا يف ذلـك                      
 املرأة؛

الدولــة يف مجيــع أحنــاء هــاييت لطة مســاعدة احلكومــة االنتقاليــة علــى بســط ســ  )د( 
 للحكم الرشيد على املستويات احمللية؛وتوفري الدعم 

 :حقوق اإلنسان -ثالثا  
دعم احلكومـة االنتقاليـة، فضـال عـن املؤسسـات واجملموعـات اهلايتيـة حلقـوق                  )أ( 

اإلنســان، يف جهودهــا الراميــة إىل تعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنســان ال ســيما بالنســبة إىل النســاء  
 تهاكات حقوق اإلنسان ورد االعتبار للضحايا؛يكفل املساءلة الفردية عن ان واألطفال، مبا

رصد حالة حقوق اإلنسان وتقدمي تقارير عنها، بالتعـاون مـع مفوضـية األمـم                )ب( 
املتحــدة حلقــوق اإلنســان، مبــا يف ذلــك مــا يتعلــق بــأحوال الالجــئني املعــادين واألشــخاص           

 املشردين؛
 هـاييت، بالتعـاون مـع        أن تقدم بعثة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف            يقرر - ٨ 

 :الشركاء اآلخرين، املشورة واملساعدة ضمن نطاق قدراهتا إىل احلكومة االنتقالية يف
التحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان وانتـهاكات القـانون اإلنسـاين الـدويل،              )أ( 

 بالتعاون مع مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، بغية وضع حد لإلفالت من العقاب؛
 وضع استراتيجية إلصالح القضاء وتعزيز مؤسساته؛ )ب( 
 ، بالتنســيق والتعــاون مــع احلكومــة االنتقاليــة    بعثــة كــذلك أن تقــوم ال يقــرر - ٩ 

شركائها الـدوليني، بتيسـري تقـدمي وتنسـيق املسـاعدة اإلنسـانية للـهايتيني احملتـاجني          وكذلك مع   
على أكثر شرائح اجملتمـع ضـعفا،       ووصول العاملني اإلنسانيني إليهم، مع التركيز بشكل خاص         

 ال سيما النساء واألطفال؛
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 لألمني العام باختاذ مجيع اخلطوات الضرورية لتيسري ودعم النشـر املبكـر             يأذن - ١٠ 
  متهيدا الستالم األمم املتحدة املسؤوليات من القوة املؤقتة املتعددة اجلنسيات؛بعثةلل

اق ملركـز القـوات مـع األمـني العـام يف             إىل السـلطات اهلايتيـة إبـرام اتفـ         يطلب - ١١ 
 يومــا مــن اعتمــاد هــذا القــرار، ويشــري إىل أن االتفــاق النمــوذجي ملركــز القــوات   ٣٠غضــون 
ســيطبق مؤقتــا ريثمــا جيــرى إبــرام ذلــك ) A/45/594 (١٩٩٠أكتــوبر / تشــرين األول٩املــؤرخ 
 االتفاق؛
حــدة واألفــراد   بــاالحترام الصــارم ألفــراد وأمــاكن عمــل األمــم املت     يطالــب - ١٢ 

 وغريمهــا مــن املنظمــات الدوليــة الكاريبيــةاملــرتبطني هبــا، ومنظمــة الــدول األمريكيــة واجلماعــة 
ــات الدبلوماســية يف هــاييت، وبعــدم ممارســة أي عمــل مــن أعمــال الترهيــب       واإلنســانية والبعث

 أيضـا   العنف ضد العاملني يف اجملالني اإلنسـاين واإلمنـائي ويف جمـال حفـظ السـالم؛ ويطالـب                  أو
أمــام بــأن يعمــد مجيــع األطــراف يف هــاييت إىل إتاحــة إمكانيــة الوصــول اآلمــن دومنــا عــائق          

 الوكاالت اإلنسانية بغية السماح هلا باالضطالع بعملها؛
وأجهــزة األمــم املتحــدة وهيئاهتــا   علــى ضــرورة قيــام الــدول األعضــاء  يشــدد - ١٣ 

 ة الدول األمريكية واجلماعـة الكاريبيـة،  ، وخباصة منظماملنظمات الدوليةووكاالهتا وغريها من    
ــات      واملنظمــات  ــة واملنظم ــة الدولي ــة األخــرى واملؤسســات املالي ــة ودون اإلقليمي ــري اإلقليمي غ
علـى  سـيما    هلـاييت، وال  تعزيز التنميـة االجتماعيـة واالقتصـادية        ، مبواصلة مسامهتها يف     احلكومية

 مكافحة الفقر؛وألجل الطويل، بغية حتقيق االستقرار واحلفاظ عليه ا
 مجيع أصحاب املصلحة السالفي الذكر، وخباصـة أجهـزة األمـم املتحـدة              حيث - ١٤ 

 تصــميم اســتراتيجية إمنائيــة علــى علــى مســاعدة احلكومــة االنتقاليــة هلــاييت ،وهيئاهتــا ووكاالهتــا
 طويلة األجل هلذه الغاية؛

تياجـات اإلنسـانية     الدول األعضاء تقدمي معونـة دوليـة كـبرية تلـيب االح            يناشد - ١٥ 
 ويناشــد أيضــاهلــاييت، وتســمح بإعــادة إعمــار البلــد باســتخدام آليــات التنســيق ذات الصــلة،    

 ال سـيما دول املنطقـة، تقـدمي الـدعم املناســب لإلجـراءات الـيت تتخـذها أجهـزة األمــم         ،الـدول 
 وهيئاهتا ووكاالهتا؛ املتحدة

ــا عــن تنفيــذ هــذه    إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل اجمللــس تقر  يطلــب - ١٦  ــرا مؤقت ي
ــدم  ــة، وأن يقـ ــيات إىل اجمللـــس     ،الواليـ ــمن توصـ ــافيا يتضـ ــرا إضـ ــة، تقريـ ــاء الواليـ ــل انقضـ  قبـ

كان يتعني متديد البعثة أو إعادة هيكلتها أو إعادة تشكيلها مبا يكفل اسـتمرار مواكبـة                 إذا عما
لـق بالتنميـة االقتصـادية      السياسـي واألمـين واملتع    الوضـع   البعثة وواليتها للتغريات اليت تطرأ على       

 يف هاييت؛
 . أن يبقي هذه املسألة قيد نظرهيقرر - ١٧ 

 


