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ــسانيةتقــدمي - ٦٥/١٣٥ ــاييتاملــساعدة اإلن ــة إىل ه ــة الطارئ  واملــساعدة الغوثي
،وتعمريها تصديا حلالة الطوارئ اإلنسانية فيها وتأهيلها وإنعاشها

مبا يف ذلك اآلثار املدمرة للزلزال
 

،معية العامةاجلإن 
 واملبـادئ١٩٩١ديـسمرب/ كـانون األول١٩ املـؤرخ٤٦/١٨٢ قرارهاإذ تعيد تأكيد 

التوجيهية الواردة يف مرفقه وقرارات اجلمعية العامة والس االقتصادي واالجتمـاعي األخـرى
واستنتاجات الس املتفق عليها،باملوضوعذات الصلة

 ،٢٠١٠يناير/كانون الثاين ٢٢خاملؤر ٦٤/٢٥٠ إىل قرارهاإذ تشريو 
رئـيس اجلمعيــةالـيت عقــدهارمسيـةالجتماعـات غــريباال وإذ حتـيط علمـا مــع التقـدير 

 ،٢٠١٠ يناير/منذ كانون الثاينبشأن هاييتالعامة
 وكثرة أعـداد اجلرحـى واألشـخاص الـذينالبشر يف أرواح فداحة اخلسائروإذ تدرك 

قطاعـاتاألمـن الغـذائي ومنـهامجلة أمور، يف دثتها الكارثةاليت أحالشديدةاآلثارمنيعانون
 املتضررين، الحتياجات النامجة عن ضعف السكاناستمرار االتعليم واملأوى والصحة، و

واملـدارس واملستـشفيات جسامة اخلسائر املاديـة الـيت حلقـت باملنـازلوإذ تدرك أيضا 
نس ويف أمـاكن أخـرى يفا بـر- أو-بـورواهلياكـل األساسـية يف العاصـمةواملرافق احلكومية

 آثـار اجتماعيـة واقتـصادية وإمنائيـةترتب على الكارثـة مـن  ماإزاءالبلد، وإذ تعرب عن قلقها
 املتوسط والطويل،يف البلد املتضرر يف األجلني

ن داخليــا، وخباصــةواملــشرد يعيــشها الــيت إزاء حالــة الــضعفوإذ تعــرب عــن القلــق 
، وإدراكـا منـها لـضرورة إجيـادقـة يف هـاييتاواألشـخاص ذوو اإلعنوسنالنساء واألطفـال واملـ
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 دعـم اجلهـود الـيت تبـذهلا حكومـة هـاييت لتهيئـة الظـروفعن طريـقحل ائي ودائم حلالتهم،
 يف أمان وكرامة إىل ديارهم أو أماكن إقامتـهم املعتـادة أوطوعااملؤاتية لعودة املشردين داخليا

 ،الالزمة لذلك السبلتوفريو البلد  جزء آخر من طوعا يفهمإلعادة توطين
 باجلهود اليت تبذهلا األمـم املتحـدة ملعاجلـة مـسألة العنـف اجلنـسي والعنـفرحبتوإذ 

 نوع اجلنس، مبا يف ذلك يف خميمات املشردين داخليا،أساسالقائم على
انية يف هـاييت،الطـوارئ اإلنـس حالةملعاجلةلدعمااتمع الدويل تقدمي بأن تسلموإذ 

 املـسامهة يف حتقيـق االسـتقرار وتعزيـز جهـودوبـأن ضـروريازاليـ الوخصوصا وباء الكولريا،
النتقـال مـن اإلغاثـةتاحـة الفرصـة لإل مهمة ج اإلنعاش املبكر،بسبل منها،التعمرياإلنعاش و
 لتنمية يف هاييت،إىل اواإلنعاش

هــاييت وبعثــة األمــم املتحــدة لتحقيــق بــاجلهود الــيت يبــذهلا شــعب وحكومــةتنــوهوإذ 
الدوليـةاألمحـر واهلـالل األمحـرلـصليباحركـةواالستقرار يف هـاييت ومنظومـة األمـم املتحـدة

ومنظمات اتمع املـدين، مبـا يف ذلـك املنظمـات الدينيـة، يف تقـدمي املـساعدة اإلنـسانية ودعـم
 ،التعمرياإلنعاش املبكر والتأهيل و

ــم باضــطالع اوإذ ترحــب  ــة األم ــصدي منظوم ــة ت ــد يف كفال ــدور رائ ــام ب ــني الع ألم
 لألحداث املأساوية، وإذ تـثين علـى مكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانيةعاجلاملتحدة على حنو
اتـساقيف دعـم حكومـة هـاييت يف كفالـةالـذي يـضطلع بـه يتنـسيقالدورللـيف األمانة العامة

 ،نية اإلنساحلالة الطوارئعلى الصعيد الدويلالتصدي
 بــاجلهود الــيت يبــذهلا مبعــوث األمــم املتحــدة اخلــاص هلــاييت حلــشدوإذ ترحــب أيــضا 

 واجلهــود،الــتعمريوواإلنعــاش التأهيــلو الـدعم الــدويل لعمليــات اإلغاثــة يف حــاالت الطـوارئ
 منسق الشؤون اإلنسانية هلاييت،/ اإلغاثة يف حاالت الطوارئ واملنسق املقيمةمنسقبذهلاتاليت

، مبـا يف ذلـكيف اـال اإلنـساينمجيع اجلهات الفاعلـةاستمرار على أمهيةدشدتوإذ 
باالضـطالع بـدور قيـادي وتنـسيق أنـشطتها يف اـال اإلنـساين دعمـامنظمات اتمع املدين،

 ،هاييت كومةحل
ــدعموإذ تكــرر تأكيــد  إلغاثــةل ضــرورة االســتمرار يف تقــدمي مــستوى عــال مــن ال

ــزاماإلنــسانية وللجهــود امل ــة وااللت ــتعمري والتنمي ــة مــن أجــل اإلنعــاش املبكــر والتأهيــل وال بذول
بذلك، مبـا يف ذلـك يف األجلـني املتوسـط والطويـل، علـى حنـو جيـسد روح التـضامن والتعـاون

 الدوليني يف التصدي للكارثة،
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 اجلهد اهلائل الذي يبذله اتمع الدويل وتضامنه الالزمني إلعمـار املنـاطقوإذ تالحظ 
 جيـسدانملتضررة للتخفيف من وطأة احلالة اخلطرية الناشئة عن هذه الكارثة الطبيعيـة واللـذينا

، أولويات التنمية الوطنيـة يف هـاييتمراعاة مع،أمهية التصدي املنسق على أكمل وجه للكارثة
 ، يف هاييتة الوطنيمبا يف ذلك خطة العمل لإلنعاش والتنمية

الذي عقداملؤمتر الدويل للماحننياليت أعلنت يفدعملبتقدمي ا بالتعهداتترحبوإذ 
مـؤمتر القمـةيف و٢٠١٠مـارس/آذار ٣١يف نيويـورك يف “حنو مستقبل جديد هلاييت”بعنوان

يـــة يفمهوريـــة الدومينيكاجلالعـــاملي مـــن أجـــل مـــستقبل هـــاييت الـــذي عقـــد يف بونتـــا كانـــا،
ى مواصـــلة تقـــدمي الـــدعم لتلبيـــةتـــشجع اتمـــع الـــدويل علـــإذ، و٢٠١٠ هيونيـــ/حزيـــران ٢
 ، يف األجلني القصري والطويل يف هاييتالتعمرياالنتعاش ومنحتياجاتالا
اللـذينهـاييت تعمـريهـاييت وصـندوقإلنعـاشبإنشاء اللجنة املؤقتـة أيضا وإذ ترحب 

 يف هاييت، التعمريدور هام يف جهوديضطلعان ب
اإلنـسانية املـساعدة تقـدميم املتحـدةمنظومـة األمـ ضرورة أن تكفـلتكرر تأكيدوإذ 

سقوفعـال ومتـ بـشكل وافيف الوقـت املناسـب الـتعمريواإلنعـاش املبكـرواملساعدة يف جمـايل
، بالتنـسيق مـع حكومـةويف جمـال التنميـةاإلنـساينيف اـالومنسق بني مجيع اجلهات الفاعلة

 واالستقالل،ةوالرتاهنسانية واحلياد، ووفقا ملبادئ اإل ودعما هلاهاييت
 ؛)١(٦٤/٢٥٠قرارال بتقرير األمني العام املقدم عمال برحبت - ١ 
جبميــع جوانبــها الــدور الرائــد حلكومــة هــاييت يف االســتجابة اإلنــسانيةؤكــدت - ٢ 

 لبلد؛لالتنميةوخطط التأهيل واإلنعاش والتعمري و
اإلنسانيةمكتب تنسيق الشؤونالذي يضطلع بهتنسيقيالدورالعلى تشدد - ٣ 

دولية حلالة الطـوارئ اإلنـسانيةالستجابةكفالة اتساق االيف مساعدة حكومة هاييت يفعموما
 ؛يف هاييت

،املعنيـة نظومـة األمـم املتحـدة واملنظمـات اإلنـسانيةمبالدول األعضاء و بيب - ٤ 
، مواصلة التعـاون مـع حكومـة هـاييتالدولية األمحر واهلالل األمحرلصليبا حركةمبا يف ذلك

حتـسني التنـسيق يف املساعدة اإلنسانية للسكان املتـضررين، وتـشدد علـى أمهيـةمن أجل تقدمي
  املنظمات الدينية؛ مبا يشمل منظمات اتمع املدين مع جهات عدة منهاهذا الصدد

_______________

)١( A/65/335. 
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اييت،للجهـود الــيت تبـذهلا حكومـة هــدعمـه اتمـع الـدويل علــى زيـادةحتـث - ٥ 
،يف اــال اإلنــساينبــدعم مــن اجلهــات الفاعلــةووزارة الــصحة العامــة والــسكان،بقيــادة

الـيت التحـدياتمواجهة أمهيةالسياقيف هذادتؤكو، والتعجيل بذلكوباء الكولريالتصدي لل
امليــاه والــصرف الــصحي، مبــا يف ذلــك يف عمليــةي النظــام الــصحي وقطــاعتــزال قائمــة يف ال

 ؛التعمري
االجتمـاعي والبيئـي التعمري واإلنعـاش تعزيز اجلهود الرامية إىلضرورة تؤكد - ٦ 

 ؛يف هاييت احلالة اإلنسانيةكوسيلة من وسائل معاجلةواالقتصادي،
دائـمائي والضرورة امللحة الختاذ إجراءات تؤدي إىل إجياد حلعلى تشدد - ٧ 

 ومراعـاة، اإلعاقـةوواألشـخاص ذوء واألطفـال النساخباصةو ،حلالة املشردين داخليا يف هاييت
 يف اـال اإلنـساين وجمـال التنميـةيف هـذا الـصدد اجلهـات الفاعلـةحتـثاحتياجام اخلاصة، و

ــاء علــى طلبــها، يف التــصدي، يف مجلــة أمــور،علــى قــضايا حقــوقلدعــم حكومــة هــاييت، بن
 األراضي وإزالة الركام وتعزيز سبل العيش للسكان املتضررين؛

منظومــة األمـم املتحــدة يف دعـم اجلهــودالـذي تــضطلع بـهدورالــبأمهيـة رقـت - ٨ 
 مبـا يف،اجلـنس يف هـاييتنـوعالقائم على أساسالعنفاجلنسي واملبذولة ملعاجلة مسألة العنف

 تعزيـز تعمـيم مراعـاةعلـىيتعلق باملـشردين داخليـا، وتـشجع منظومـة األمـم املتحـدة  ماذلك
، وتدعو اجلهات الفاعلـة يف اـالنعاش هلاييتيف مجيع عمليات املساعدة واإلاملنظور اجلنساين

 اإلنساين وجمال التنمية إىل القيام بذلك؛
 املعنيـةمجيع الدول األعضاء ومجيـع األجهـزة واهليئـات مناشدا  تأكيدتكرر - ٩ 

إلغاثـةجهـود ا دعـمالدوليـة اإلمنائيـةوكـاالتالاملؤسسات املاليـة و ويف منظومة األمم املتحدة
 ؛ على حنو عاجل ومستدام ووافهاييتيف والتنميةوالتأهيل والتعمريواإلنعاش املبكر

ــدعو - ١٠  ــشركاء اآلخــرين ت ــم صــندوقاجلهــات املاحنــة وال  هــاييتتعمــريإىل دع
 يف٢٠١٠عـام يف وقت سـابق مـن اليت أعلنوا عنهاعهداتبالت على الوفاء دون تأخريمثهحتو

مـؤمتريفنيويـورك و يف “حنو مستقبل جديـد هلـاييت”الذي عقد بعنوانالدويل للماحننياملؤمتر
 يف بونتا كانا؛املعقودالقمة العاملي من أجل مستقبل هاييت

جـانالـسيد اليت يشترك يف رئاستهاهاييتإلنعاشإنشاء اللجنة املؤقتةب تشيد - ١١ 
ــيس وزراء هــاييت، و،مــاكس بيلرييــف ــسيد رئ ــاال ــون يفرســونجمولي ــسابق،كلينت ــرئيس ال  ال

ــة ــات املتحــدة األمريكي ــدفللوالي  ــةاملتأتيــة مــنلمــواردلتخطــيطال ــة الثنائي اجلهــات املاحن
 كـلب، وتنسيقها واسـتخدامهامنظمات اتمع املدين والقطاع اخلاصمنواملتعددة األطراف و

احنـة وغريهـا مـن املنظمــات اجلهــات املأن تواصـلشــفافية ومـساءلة، وتتطلـع إىليلـزم مـن مـا
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يتعلـق مـافي دعمهـاالوطين واإلقليمي والدويل كل من الصعيدعلى واجلهات املعنيةوالشركاء
 اللجنة؛املنوطة بواليةالتنفيذب
ــة يف منظومــة األمــمتطلــب - ١٢   إىل األمــني العــام ومجيــع األجهــزة واهليئــات املعني

ائيـة الدوليـة تقـدمي املـساعدة إىل هـاييت، مـىت كـاناملؤسسات املاليـة والوكـاالت اإلمنواملتحدة
ذلك ممكنا، عن طريق مواصلة تقدمي املساعدة اإلنسانية والتقنية واملاليـة الفعالـة الـيت تـسهم يف

طبقـا،ويف الـتعمري الطوارئ ويف تأهيـل وإنعـاش االقتـصاد والـسكان املتـضررين حالةمواجهة
 وتيـسر املـشاريع الـيت تعـزز بنـاء القـدراتبسبل منـها ،لألولويات احملددة على الصعيد الوطين

 االنتقال من اإلغاثة إىل التنمية؛
عـن ، إىل األمني العام أن يتشاور، يف هذا الصدد، مع الدول األعـضاءتطلب - ١٣ 

األجهزة واهليئات املعنية يف األمم املتحـدة، مبـا يف ذلـكطريق الفريق االستشاري املعين اييت و
 سـبل تعزيـز تنـسيق اجلهـود املبذولـةبـشأن السالم والس االقتصادي واالجتمـاعي،جلنة بناء

 من أجل التعمري والتنمية يف هاييت؛
 إىل األجهــزة واهليئــات املعنيــة يف منظومــة األمــم املتحــدة وغريهــا مــنتطلــب - ١٤ 

تـصدي لوبـاءالتعزيـز قـدرة هـاييت علـىل أن تزيـد دعمهـا ومـساعدااملعنيةاملنظمات الدولية
الكـوارث الطبيعيـة وإدمـاج أنـشطةضعفها يف مواجهـةاحلد منو الكولريا والتأهب للكوارث

يف استراتيجياا وبراجمها اإلمنائية، وفقـا إلطـار عمـل هيوغـووإدارااحلد من خطر الكوارث
 ؛)٢(بناء قدرة األمم واتمعات على مواجهة الكوارث:٢٠١٥-٢٠٠٥للفترة

 إىل األمني العام أن يطلع الدول األعضاء بانتظام على اجلهـود املبذولـةتطلب - ١٥ 
 والـستنيالـسادسةلتقدمي املساعدة اإلنسانية يف هاييت وأن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا

تقريــرا عــن تنفيــذ هــذا القــرار وعــن التقــدم احملــرز يف اجلهــود الراميــة إىل إغاثــة البلــد املتــضرر
تعزيـز تنـسيق املـساعدة”ريه، يف إطار البند الفرعي من جـدول األعمـال املعنـونوتأهيله وتعم

 .“اإلنسانية اليت تقدمها األمم املتحدة يف حاالت الطوارئ
 ٦٧اجللسة العامة

 ٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول١٥

_______________

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


