
 
 

RESOLUÇÃO SOBRE O HAITI 
 

Reunião do Comitê Executivo  
da Confederação Parlamentar das Américas (COPA) 

 
San Juan, Porto Rico, 24 e 25 de setembro de 2004 

 
 
 
 
REITERANDO a resolução sobre o Haiti adotada pelo Comitê Executivo da COPA, em março 
de 2004, em Brasília, Brasil, através da qual apelamos, entre outros, para o governo provisório, 
para todos os partidos políticos e representantes da sociedade civil a fim de que atuem para a 
busca de uma solução pacífica ao conflito, para a consolidação do Estado de direito, para o 
fortalecimento das instituições democráticas e também para a realização, dentro de um prazo 
razoável, de eleições parlamentares justas, livres e transparentes; 
 
TENDO EM VISTA a situação do Haiti, em relação à segurança, permanece precária seis 
meses após a saída do ex-presidente Jean-Bertrand Aristide em 29 de fevereiro de 2004; 
 
PREOCUPADOS com o fato de que determinadas forças rebeldes recusam-se ainda a 
entregar suas armas; 
 
CONSIDERANDO o estado critico da economia haitiana em que 75% da população vive com 
menos de dois dólares americanos ao dia; 
 
CONSIDERANDO a Resolução 1529 adotada em 29 de fevereiro de 2004 pelo Conselho de 
Segurança das Nações Unidas em que os Estados membros “apóiam a sucessão 
constitucional e o processo político em andamento no Haiti”, e também a Resolução 1542, de 
30 de abril de 2004, estabelecendo a Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti 
(MINUSTAH); 
 
CONSIDERANDO a adoção em Quito, Equador, em 8 de junho de 2004, feita pela Assembléia 
Geral da Organização dos Estados Americanos (OAE), de uma resolução reconhecendo o 
governo provisório do Haiti e incumbindo o Conselho Permanente da OEA de empreender 
“todas as iniciativas diplomáticas necessárias, incluindo bons ofícios, para o pleno 
restabelecimento da democracia no Haiti”; 
 
CONSIDERANDO que na Conferência dos Doadores, organizada pelas Nações Unidas, pelo 
Banco Mundial, pela Comissão Européia e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, 19 
e 20 de julho passado em Washington, cerca de 1,4 bilhões de dólares em empréstimos e 
doações foram prometidos ao governo provisório do Haiti para a reconstrução do país; 
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CONSIDERANDO a assinatura em 23 de agosto de 2004 de um acordo entre o Haiti, as 
Nações Unidas e a Organização dos Estados Americanos (OEA) prevendo a realização de 
eleições presidenciais, parlamentares e locais em 2005; 
 
Nós, membros do Comitê Executivo da Confederação Parlamentar das Américas (COPA), 
reunidos em San Juan, Porto Rico, 24 e 25 de setembro de 2004, 
 
SOLICITAMOS para as forças rebeldes, ainda armadas e ativas, que cooperem com o governo 
provisório haitiano e com as forças de ordem entregando suas armas ilegais às autoridades; 
 
REITERAMOS nosso apelo a todos os haitianos a fim de que renunciem à violência que 
compromete a segurança e a implantação de um clima apaziguante no país; 
 
APOIAMOS os 6.700 soldados sob o comando brasileiro da Missão das Nações Unidas para a 
Estabilização no Haiti (MINUSTAH) que, a partir de 25 de junho de 2004, assumiu a força 
militar provisória; 
 
APELAMOS para a comunidade internacional e instituições internacionais de financiamento a 
fim de que respeitem seus engajamentos em prol da consolidação da democracia no Haiti, 
principalmente garantindo que as verbas prometidas durante a Conferência dos Doadores 
contribuam realmente para a restauração da democracia e para a diminuição da pobreza que 
lesa a maioria de haitianos; 
 
EXPRESSAMOS nossa solidariedade ao povo haitiano em relação à tragédia que a passagem 
do furacão Jeanne representa e solicitamos a todos os países das Américas que façam todos 
os esforços possíveis em termos de ajuda humanitária. 
 
 
 
 


