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  جملس حقوق اإلنسان
  االستثنائية الثالثة عشرةالدورة 
  ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٧جنيف، 

، أنغـوال،   *، أملانيا *، إكوادور *، إستونيا *، إسبانيا *، األرجنتني، أرمينيا  *االحتاد الروسي     
، البحـرين، الربازيـل،     *، إيطاليا، باراغواي  *، آيسلندا *أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا  

، بوركينـا فاسـو، البوسـنة       *، بوتسوانا *، بنغالديش، بنما  *، بلجيكا، بلغاريا  *الربتغال
، *، تركيـا  *، بـيالروس  *، بريو ) املتعددة القوميات  -ة  دول(، بوليفيا   *واهلرسك، بولندا 
، اجلمهوريـة العربيـة     *، اجلمهورية الدومينيكيـة   *، اجلزائر *، تونس *ترينيداد وتوباغو 

، زامبيا، سلوفاكيا، سـلوفينيا،     *، رومانيا *، مجهورية كوريا، جيبويت، الدامنرك    *السورية
سا، الفلبني، فرتويـال    ، فرن *، الصني، غابون، غانا، غواتيماال    *السنغال، شيلي، الصومال  

، كوبـا،   *، قطـر، كرواتيـا    *، قـربص  *، فييت نام  *، فنلندا )*بوليفارية ال -مجهورية  (
، *، ليتوانيـا  *لكـسمربغ ،  *لبنان،  *، التفيا *، كينيا *، الكويت *، كولومبيا *كوستاريكا

، املكسيك، اململكة العربية السعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى         *، املغرب *مالطة
، اهلند، هنغاريا، اليابان، *نيجرييا، نيكاراغوا، هاييت، *ساوآيرلندا الشمالية، النرويج، النم

  مشروع قرار*: اليونان

  /...١٣-دإ    
الدعم املقدم من جملس حقوق اإلنسان إىل عملية التعايف يف هاييت بعد زلـزال                  

  هنج قائم على حقوق اإلنسان: ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١٢
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
زيه وعميق تعاطفه وتضامنه مع مجيـع الـضحايا وأفـراد       الص تع  عن خا  إذ ُيعرب   

 يف ذلك مجيع موظفي األمم املتحدة، وكذلك حكومة وشعب هاييت اليت ضرهبا             نأسرهم، مب 
  ، ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١٢زلزال ُمدمِّر يف 

__________ 

 .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  

 
 A/HRC/S-13/L.1  األمم املتحدة

 
 Distr.: Limited اجلمعية العامة

27 January 2010 
Arabic 
Original: English 



A/HRC/S-13/L.1 

GE.10-10503 2 

 ما سبق أن خلص إليه من نتائج بشأن حالة حقـوق اإلنـسان يف               وإذ ُيعيد تأكيد    
  ، PRST/6/1 وPRST/9/1وال سيما بياين الرئيس هاييت، 

 إزاء اخلسائر البشرية واملادية اجلسيمة واملعانـاة الـشديدة الـيت            وإذ يساوره القلق    
  أحدثها الزلزال وإزاء تأثريه يف التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان يف البلد املتضرر،

التحديات القائمة أمام التمتع     شدة أيضاً ألن آثار الزلزال تزيد من        وإذ يساوره القلق    
الكامل جبميع حقوق اإلنسان يف هاييت، وإذ ُيعرب عن قلقه إزاء نتائج الكارثة يف األجلـني                

  املتوسط والطويل، مبا يف ذلك جوانبها االجتماعية واالقتصادية واإلمنائية،
يـة   االقتصادية واملدن  -  أن تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان      وإذ يؤكد من جديد     

مـن أجـل    أمر ال غىن عنه      - واالجتماعية والسياسية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية        
  حتقيق السلم واالستقرار والتنمية،

 بالوضع االستثنائي يف هاييت، وخباصة يف بـور أو بـرانس وليوغـان              وإذ يعترف   
        تعـاون مـع   تقودها حكومـة هـاييت بال     أيضاً  وجاكميل، الذي يقتضي استجابة استثنائية      

  اجملتمع الدويل،
 عن تقديره لالستجابة السريعة والتضامن واملساعدة املقدمة من منظومـة           وإذ ُيعرب   

األمم املتحدة، من خالل وكاالهتا وبراجمها وصناديقها، ومن بعثة األمم املتحـدة لتحقيـق              
مع الدويل واجملتمـع    االستقرار يف هاييت، وكذلك من الدول األعضاء يف األمم املتحدة واجملت          

  املدين والقطاع اخلاص واألفراد، 
 ضرورة استجابة منظومة األمم املتحدة على جنـاح الـسرعة           وإذ يؤكد من جديد     

لطلبات املساعدة املقدمة من البلد املتضرر وضمان أن تكون املساعدة املقدمة مناسبة التوقيت             
  ، وال سيما حكومة هاييت،منائيةاجلهات اإلوكافية وفعالة ومتماسكة ومنسقة بني مجيع 

 إىل حكومة   اًطويل األجل ومستدام  اجملتمع الدويل دعماً     احلاجة إىل تقدمي     وإذ يؤكد   
  هاييت لتعزيز احترام حقوق اإلنسان وسيادة القانون واحلكم الرشيد،

 مبسؤولية حكومة هاييت واختصاصها يف املقام األول عن تعزيـز ومحايـة       وإذ يذكِّر   
   اإلنسان يف البلد، مجيع حقوق

ما كانت حكومة هاييت تبذله من جهـود  ألغت أن هذه املأساة  يف اعتباره   وإذ يضع   
 يف الدورة الثامنة للفريق     ٢٠١٠مايو  /يف إعداد التقرير الوطين الذي كان مقرراً تقدميه يف أيار         

  العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل،
  ،A/64/250 العامة لألمم املتحدة  قرار اجلمعيةحسبانهوإذ يأخذ يف   
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تقدمي الدعم الكايف واملنسَّق إىل     يكفل مواصلة    إىل اجملتمع الدويل أن      يطلب  -١  
حكومة وشعب هاييت يف اجلهود املبذولة للتغلب على التحديات الناشئة عن الزلزال، واضعاً             

  ُنصب عينيه أمهية إدماج هنج قائم على حقوق اإلنسان؛
 سيادة هاييت وسالمتها اإلقليمية ويشدد على الدور املركـزي          ُيعيد تأكيد   -٢  

  حلكومة هاييت يف حتديد األولويات الوطنية لعملية التعايف؛
للتصدي للتحديات القائمة واإلضافية    واملستدام   أمهية االلتزام املتجدد     يؤكد  -٣  

 هاييت على   تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان يف هاييت، ويشجع كذلك حكومة         اليت تعترض   
  مواصلة ما تبذله من جهود يف سبيل تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان يف البلد؛

 عن قلقه إزاء حالة حقوق اإلنسان الراهنة يف هاييت، وال سيما حالة             ُيعرب  -٤  
  الفئات الضعيفة من أطفال ونساء ومشردين داخلياً ومسنني ومعوقني وجرحى؛

إلضافية الناشئة عن الدمار يف جماالت مثل        ضرورة التصدي للعقبات ا    يؤكد  -٥  
احلصول على الغذاء والسكن الالئق والرعاية الصحية واملياه واملرافق الصحية والتعليم والعمل            

  وخدمات السجل املدين؛
 يف هذا السياق على أمهية إعادة بناء املؤسسات الوطنية ومـّد يـد              يشدد  -٦  

البلـد  يبديـه  ملا التقنية حلكومة وشعب هاييت، وفقاً   التعاون وبناء القدرات وتقدمي املساعدة      
  ؛املعين من احتياجات وطلبات

 مبا قدمته منظومة األمم املتحدة واجملتمع الدويل عامة من اسـتجابة            يرحب  -٧  
ملساعدة حكومة هاييت على تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان         مواصلة تقدميها   ويشجع على   

تشمل مثالً املوارد الرامية إىل تقدمي النقد والغذاء مـن          أشكال  بيف هاييت يف أعقاب الزلزال،      
        ، الفئـات الـضعيفة   أجل العمل، واملوارد الرامية إىل ضمان احلماية الكاملة حلقوق مجيـع            

  وال سيما األطفال والنساء؛
على أمهية محاية األطفال من أي شكل من أشكال العنف أو األذى            يشدد    -٨  

سوء املعاملة أو االستغالل، وضمان ملْ مشل األطفـال املفـصولني أو غـري              أو االعتداء أو    
 ويؤكد  ،املصحوبني مع أسرهم وضمان حصول اليتامى على العناية الفورية واحلماية الالزمة          

التعاون وتقدمي املساعدة إىل حكومة هاييت من مجيع أعضاء         مد يد   يف هذا السياق احلاجة إىل      
واهليئات املختصة يف منظومة األمم املتحدة، وال سيما منظمة األمـم  األمم املتحدة واألجهزة    

  ؛)اليونيسيف(املتحدة للطفولة 
  ضرورة اتباع هنجٍ يراعي الفوارق بني اجلنسني يف عملية التعايف؛يؤكد   -٩  
للظروف االستثنائية اليت يواجهها البلد، أن يستجيب لطلـب         ، نظراً   ُيقرر  -١٠  

لنهائية املتعلقة باستعراضها الدوري الشامل يف إطار جملـس حقـوق           هاييت إرجاء املواعيد ا   
  ؛٢٠١١ديسمرب /اإلنسان إىل تاريخ ال يتجاوز كانون األول
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باملبادرة الرامية إىل إنشاء فريق محاية مشترك مبـشاركة املفوضـة           يرحب    -١١  
  السامية حلقوق اإلنسان؛

ان إىل التعاون مع حكومة     مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنس     يدعو    -١٢  
، باالستناد إىل اخلربات اليت توفرها منظومة       االت التعاون واملساعدة التقنية   هاييت يف حتديد جم   

حلقوق اإلنسان، بالتعاون مـع     السامية  فوضية  املاألمم املتحدة ووجودها امليداين، وال سيما       
دد إىل جملـس حقـوق      املكلفني باإلجراءات اخلاصة، هبدف تقدمي مقترحات يف هذا الـص         

  .اإلنسان يف دورته العادية الرابعة عشرة

        

 


