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 ♲ الرجاء إعادة االستعمال

 
  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])Add.1 و A/64/L.42( اإلحالة إىل جلنة رئيسيةدون[
 

ــاييت - ٦٤/٢٥٠ ــة إىل هـ ــة الطارئـ ــدمي املـــساعدة اإلنـــسانية واملـــساعدة الغوثيـ تقـ
 لآلثار املدمرة اليت أحدثها الزلزال تصدياوتأهيلها

 
 ،اجلمعية العامةإن 
 واملبـادئ١٩٩١ ديـسمرب/ كـانون األول١٩رخ املـؤ٤٦/١٨٢ قرارهاتأكيدإذ تعيد 

 اجلمعية العامة والس االقتصادي واالجتمـاعي األخـرىراتاوقر هالتوجيهية الواردة يف مرفق
 املــؤرخ٢٠٠٨/٣٦يف ذلــك قـرار الــس  مبـا،املتفــق عليهــالـساذات الـصلة واســتنتاجات

 ،٢٠٠٨ هيولي/ متوز٢٥
مــعسـرهم وأ مـع الـضحايا والعميـق اعاطفهـتعـن واخـالص تعازيهـوإذ تعـرب عـن 

 ة اجتماعيــوحلقـت بـه أضـراري تكبـد خـسائر فادحـة يف األرواحذالـ هاوشـعبحكومـة هـاييت
 ،٢٠١٠ يناير/ كانون الثاين١٢ من جراء الزلزال الذي ضرب هاييت يفةواقتصادي

  الـذينواألشـخاص اجلرحـىأعـدادكثرةوخلسائر يف أرواح البشرافداحة وإذ تدرك 
 لكارثة،ا  اليت أحدثتهااآلثار الصحيةبشدةيعانون

 األساســية يفواهلياكـلملنـازلبا الـيت حلقــتاديـةاملسائراخلــجـسامة  أيـضاوإذ تـدرك 
 بـشأن اآلثـارقلقهـا عنوإذ تعرب،البلد يفأخرى يف أماكن برنس و- وأ - تالعاصمة بور

 ،املتضرر  البلديف للكارثة  األجلة والطويلة املتوسط واإلمنائيةاالجتماعية واالقتصادية
مـن،تكبدا حكومة هاييت، على الرغم من اخلسائر اليتتبذهلاباجلهود اليتتنوهوإذ 

مـعتنـوهإذلسكان املتضررين، وإىل اتقدمي املساعدةاإلسراع يفمحاية أرواح مواطنيها وأجل
 علـى أرض الواقـع بعثـة األمــمدمتـهاقفوريـة الـيتالطارئـةال املـساعدة الغوثيـةبالتقـدير العميـق
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 الـصليب األمحـرحركـةومنظومة األمـم املتحـدة، وكـذلكاملتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت
 ، اليت قامت اعمليات اإلنقاذبو ، واتمع املدين الدوليةواهلالل األمحر

ــام باضــطالع ترحــبوإذ  ــني الع ــداألم ــدور رائ ــةيفب ــصدي كفال ــمم ت ــة األم نظوم
  علـى مكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانيةتـثينإذوألحداث املأسـاوية،ل على حنو سريعتحدةامل

التــصدي كفالـةحكومـة هــاييت يف دعـم دور تنــسيقي يفمـنقـام بــهألمانـة العامــة ملـاالتـابع ل
  حلالة الطوارئ،الدويل املتسق

شدحلــ بــاجلهود الــيت يبــذهلا مبعــوث األمــم املتحــدة اخلــاص هلــاييتأيــضاوإذ ترحــب 
ــة يف حــاالت الطــوارئ، ــات اإلغاث ــدويل لعملي ــدعم ال ــذهلاكــذلك اجلهــودوال ــيت يب ــسقال  من

  هلاييت، اإلنسانيةشؤونلا منسق/نسق املقيماملو  الطوارئحاالتاإلغاثة يف
الدول األعضاء واتمع الدويل واتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص واألفـرادب وإذ تشيد 

ــ ــسرعة اســتجابتهم وملــا ق ــساعدات ســخيةدموه مــن دعــم وتربعــاتل ــة وم إىل جهــود اإلغاث
 آلثار الكارثة، الطارئة ولتصديهم

ــدوإذ   مرحلــةيفمــن الــدعم مــستوى عــالاالســتمرار يف تقــدمي ضــرورةتكــرر تأكي
  والتنميـةوالـتعمرياإلنعاش املبكر والتأهيـلاملبذولة من أجلجهودولل  الفوريةاإلغاثة اإلنسانية

 روح التـضامنعلـى حنـو جيـسديف ذلـك يف األجلـني املتوسـط والطويـل،  مبـا،لكوااللتزام بـذ
 ،ةلكارثل لتصدييف اوالتعاون الدوليني

وتضامنه الالزمني إلعمـار املنـاطق اتمع الدويلاهلائل الذي يبذله اجلهدوإذ تالحظ 
يـة واللـذين يـربزاناملتضررة للتخفيف من وطأة احلالة اخلطرية الناشئة عـن هـذه الكارثـة الطبيع

أمهية التصدي املنسق على أكمل وجه للكارثة مع أخذ أولويـات التنميـة الوطنيـة يف هـاييت يف
 ،االعتبار

  لطلبـــاتبــسرعةمنظومـــة األمــم املتحـــدة أن تــستجيب ضـــرورةتأكيــد تكــرروإذ 
املناسـب اإلنـسانية يف الوقـتةاملـساعد مي تقـدأن تكفـلو املتـضرراليت يقـدمها البلـد املساعدة

 ،جمـال الـشؤون اإلنـسانيةبـني مجيـع اجلهـات الفاعلـة يف ومنـسقتـسقوفعال وم بشكل كاف
 ،فقا ملبادئ اإلنسانية واحلياد والرتاهة واالستقاللوحكومة هاييت،وخباصة

 مجيـع الـدول األعـضاءومـعهـاييت  وشـعب مـع حكومـةتعرب عن تضامنها - ١ 
 ؛ وعن دعمها هلا يف هذه الكارثةرعايا هلااليت فقدت
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 الـدوليني الـسالموحفظـةميـع مـوظفي األمـم املتحـدةجب شيد إشادة خاصةت - ٢ 
مجيـععـنالذين ضحوا بـأرواحهم يف أداء واجبـهم، وتـشجع علـى مواصـلة عمليـات البحـث

 ؛ وإنقاذهم يف عداد املفقودينيزالون  الاألشخاص الذين
 ذين قــدموا دعمهــم الفــوري الــ اتمــع الــدويلألعــضاء تعـرب عــن تقــديرها - ٣ 
  الطارئة للسكان املتضررين؛ة واملساعداإلنقاذسخي جلهودالو
منظومة األمـميف املعنيةواهليئاتجهزةاألمجيع مجيع الدول األعضاء وناشدت - ٤ 

تقـدمي دعـم عاجـل ومـستدام ،الدوليـةالوكاالت اإلمنائيـةاملتحدة، وكذلك املؤسسات املالية و
 التنمية اليت تبذهلا هاييت؛و والتعمري التأهيلاإلغاثة واإلنعاش املبكر و ومالئم إىل جهود

 بــاتمع الــدويل أن يقــدم املــساعدة، يف أقــرب وقــت ممكــن، اســتجابةيــب - ٥ 
،٢٠١٠ينـاير/ كـانون الثـاين١٥يف وجـهلنداء األمم املتحـدة العاجـل مـن أجـل هـاييت الـذي

طلع به مكتب تنسيق الـشؤون اإلنـسانية يف مـساعدةوتدعم الدور التنسيقي الشامل الذي يض
 حلالة الطوارئ اإلنسانية يف هاييت؛ التصدي الدويل املتسقحكومة هاييت على كفالة

منظومــة األمــم يفاملعنيــةواهليئــاتجهــزةاأل إىل األمــني العــام ومجيــعتطلــب - ٦ 
 تقـدمي املـساعدة إىل هـاييت،املتحدة، وكـذلك املؤسـسات املاليـة والوكـاالت اإلمنائيـة الدوليـة،

كان ذلك ممكنا، عن طريق مواصلة تقدمي املساعدة اإلنسانية والتقنيـة واملاليـة الفعالـة الـيت مىت
لـسكان املتـضررين، طبقـاواالقتـصاداعـاشوإنتأهيـل ويف حاالت الطوارئمواجهةتسهم يف

 لألولويات احملددة على الصعيد الوطين؛
ــدول األعــضاء إىل األمــني التطلــب - ٧  ــشاور، يف هــذا الــصدد، مــع ال عــام أن يت
يف ذلك جلنـة بنـاء الـسالم والـس االقتـصادي  مبااألمم املتحدة، يفاملعنيةواهليئاتجهزةاألو

والتنميــة يفالــتعمرياملبذولــة مــن أجــلهــودجلاواالجتمـاعي، فيمــا يتعلــق بــسبل تعزيــز تنــسيق
 هاييت؛

ــزةاأل إىلتطلـــب - ٨  ــة واهليئـــاتجهـ ــة األمـــم املتحـــدة يفاملعنيـ ــامنظومـ وغريهـ
ــصلة أن تزيــد دعمهــا ومــساعدا مــن ــز قــدر يفاملنظمــات الدوليــة ذات ال ــىةتعزي  هــاييت عل

مـن احلـدإدمـاج أنـشطةيفلكوارث الطبيعية، وتأثرها بامن احلدالتأهب للكوارث، وكذلك
-٢٠٠٥ هيوغـو للفتـرةر عمـلخطر الكوارث يف استراتيجياا وبراجمها اإلمنائيـة، وفقـا إلطـا

 ؛)١(بناء قدرة األمم واتمعات على مواجهة الكوارث:٢٠١٥
املبذولـةهـوداجلإىل األمني العام أن يطلع الدول األعضاء بانتظام علىتطلب - ٩ 

املساعدة اإلنسانية يف هـاييت وأن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا اخلامـسة والـستنيلتقدمي
 إغاثــة البلــد املتــضرر الراميــة إىلهــوداجلتنفيــذ هــذا القــرار وعــن التقــدم احملــرز يفتقريــرا عــن

_______________

)١( A/CONF.206/6٢، الفصل األول، القرار. 



A/RES/64/250

4

تعزيـز تنـسيق املـساعدة”جـدول األعمـال املعنـونالفرعي منبندالوتأهيله وتعمريه، يف إطار
 .“اإلنسانية اليت تقدمها األمم املتحدة يف حاالت الطوارئ

 ٦٩اجللسة العامة
 ٢٠١٠ يناير/ كانون الثاين٢٢


