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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة اخلامسة عشرة 

   من جدول األعمال١٠البند 
  املساعدة التقنية وبناء القدرات

 بيان الرئيس    

    ١٥../  
  اهتوبناء قدراهلاييت املساعدة التقنية 

بيـان  ، ب ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول...  املعقودة يف    ،...يف اجللسة   أدىل رئيس اجمللس،      
  :هذا نصه
  إن جملس حقوق اإلنسان،"    
اييت يف أعقاب الزلـزال     اهلشعب  ال مع    عن تضامنه  جيدد اإلعراب   -١    

 علـى احلالـة     ويشدد،  ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين  ١٢يف  املدمر الذي ضرب هاييت     
قتيل  ٣٠٠ ٠٠٠حنو بلغ عدد ضحاياها هذه الكارثة الطبيعية اليت    ناجتة عن   الاخلاصة  

األمر  التحتية،   البىنتدمري جزء كبري من     ، و شخصأكثر من مليوين    إضافة إىل تشريد    
  لهايتيني؛ لكان له آثار خطرية على التمتع حبقوق اإلنسانالذي 

 ٢٧يف  هـاييت   ن  عاليت عقدها اجمللس    ستثنائية  الدورة ا ال شري إىل ي  -٢    
ـ   الذي اعتمده يف     ١٣/١-دإالقرار  وإىل   ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين   ة،دورتلـك ال

 حلقوق  ةالسامياألمم املتحدة    ة هلذا القرار مفوض   وفقاًه  تالذي قدم ويرحب بالتقرير   
  التوصيات الواردة فيه؛باإلنسان و
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لى صحة   تأثري حقيقي ع   ابأن األزمة اليت سببها الزلزال كان هل       قري  -٣    
، ويشدد على أمهية تعبئة املوارد الكافية لتسهيل احلصول         أمنهمو اهلايتياتاهلايتيني و 

  حتسني نوعية حياة السكان؛يكفل مبا على اخلدمات األساسية، 
عمـار،  عادة اإل سامهاته من أجل إ   مبو اجملتمع الدويل     باهتمام شيدي  -٤    
ملها لتحقيق االنتعاش والتنمية    األولويات اليت حددهتا احلكومة يف خطة ع      برحب  يو

، االجتماعيـة احلكوميـة و   األنشطة االقتصادية و   استئنافالوطنية، اليت هتدف إىل     
على طريق التنمية، وحيـث     جمدداً  ووضعه  البلد   وكذلك إىل معاجلة مواطن ضعف    
  قطعتها على نفسها؛االلتزامات اليت إبطاء اجلهات املاحنة على أن تنفذ دون 

 املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت،      األممتعزيز بعثة   ب ضاًرحب أي ي  -٥    
يونيه       /حزيران ٤املؤرخ  ) ٢٠١٠(١٩٢٧جملس األمن يف قراره     الذي طالب به    

ضمان احلمايـة الكافيـة     يف  مساعدة احلكومة اهلايتية    من أجل    ، خصوصاً ٢٠١٠
 وغريهم مـن    إيالء اهتمام خاص الحتياجات املشردين داخلياً     من خالل   للسكان،  

  الفئات الضعيفة، وال سيما النساء واألطفال؛
حتول دون ممارسة الـسكان  احلواجز اليت إزالة  على ضرورة   يشدد  -٦    

، وخباصة فيما يتعلق باحلصول على الغذاء والـسكن          ممارسة تامة  قوقهم اإلنسانية حل
  ؛ملفرص العالالئق والرعاية الصحية ومياه الشرب والصرف الصحي والتعليم و

إعادة بناء نظام إصدار وثـائق      ب تعجيلضرورة ال على   أيضاًد  شّدي  -٧    
اهلوية وسندات امللكية وغريها من الوثائق الضرورية لتمكني الناس مـن ممارسـة              

  ؛ بالكاملحقوقهم
الـيت  ويف هاييت،   اليت حدثت مؤخرا     بالتطورات السياسية    رحبي  -٨    

، ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين يف  زمع إجراؤها   املالتحضري لالنتخابات املقبلة    بمتيزت  
  هذه االنتخابات يف ظروف جيدة؛أن جتري شدد على أمهية يو
األوضاع تحسني  ب اتزامهمن جديد ال  السلطات اهلايتية    بتأكيد   هينّو  -٩    

احترام حقـوق   إيالء عناية أكرب ب    عن طريق    خصوصاً،  املعيشية للهايتيات واهلايتيني  
بني الشرطة الوطنية اهلايتية وقوات بعثة األمـم        القائم  التعاون  عن طريق   واإلنسان،  

 اجلنسي   العنف وخباصة ،مكافحة العنف  من أجل    املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت    
، وإصرارها على املضي قدماً يف هـذا         واجلرمية واللصوصية  ،النساءالذي يستهدف   

  ؛اجملال
التنميـة يف هـاييت   قيـق   العراقيل العديدة اليت تعتـرض حت      يدرك  -١٠    

 بـأن التمتـع     ويقّرالعام،  للشأن  يواجهها قادهتا يف اإلدارة اليومية      والصعوبات اليت   
علـى   املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية       ،اإلنسانالكامل حبقوق   
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ـ  و ،تحقيق السالم واالستقرار والتقدم يف هـاييت      ل يشكل عامالً حد سواء،    شجع ي
تعزيز سـيادة   على   والسجون، وكذلك    ءالقضانظام  صالح  إ على مواصلة    احلكومة

  القانون ومكافحة اإلفالت من العقاب؛
، وال سيما اجلهات املاحنة الدولية،      برمتهاجملتمع الدويل    يشجع بقوة   -١١    

ألمـم املتحـدة    املتخصصة التابعـة ل   وكاالت  الاييت، و البلدان الصديقة هل  وجمموعة  
مـن  يف هاييت   القائمة  تعزيز تعاوهنا مع السلطات     على  الدولية  يمية و اإلقلواملنظمات  

  قوق اإلنسان؛أجل اإلعمال الكامل حل
 بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هـاييت، واللجنـة           دعوي  -١٢    

املختـصة إىل مراعـاة      واهليئات الدولية األخـرى      ،هاييتمن أجل انتعاش    املؤقتة  
لمشردين لاإلنسان  حقوق   بشأن تعزيز محاية     ةالسامي ةملفوضااملقدمة من   لتوصيات  ا

  ؛ مراعاة تامة واملهاجرينواألشخاص ذوي اإلعاقةوالنساء واألطفال 
قوق اإلنسان يف عملية إعادة     االهتمام حب  ضرورة زيادة    على شددي  -١٣    

ـ نهج قائم على حقوق اإلنـسان يف        عن طريق األخذ ب   اإلعمار، ال سيما     شاريع امل
املرتبطة العطاءات يف عمار، مبا يف ذلك املشاريع اخلاصة والثنائية وعادة اإل موسة إل املل
  ؛هبا

اخلـبري املـستقل    بأن تستمر بعثة    طلب السلطات اهلايتية    ب بيرّح  -١٤    
قرر املوافقـة   ي و ٢٠١١سبتمرب  /أيلولإىل غاية   املعين حبالة حقوق اإلنسان يف هاييت       

  على هذا الطلب؛
 من املساعدة التقنية    اجزءتشكل   أن والية اخلبري املستقل      ىعل يشدد  -١٥    
، على التعاون مع املؤسسات الدولية      تقّدميف ضوء ما    يشجع اخلبري،   القدرات، و بناء  و

كافيـة لـدعم    مهارات وموارد   ما لديهم من    واجلهات املاحنة واجملتمع الدويل لتقدمي      
كـانون   ١٢نذ الزلزال الذي وقـع يف  اليت تبذهلا السلطات إلعادة بناء البلد م   اجلهود  
 ٢٠٠٨منذ عام   الذي يقوم به     أيضا على مواصلة العمل      ه ويشجع ؛٢٠١٠يناير  /الثاين

قوق اإلنسان يف هاييت، مع     ساهم خبربته يف النهوض حب    ، وذلك بأن يُ   إجناز مهمته وعلى  
اص األشخوحقوق احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    على  التركيز بوجه خاص    

  الوصول إىل العدالة؛احلق يف  و،، وحقوق النساء واألطفالذوي اإلعاقة
أن يقوم ببعثة إىل هاييت يف املستقبل القريـب وأن          إىل   رياخلب يدعو  -١٦    

علـى   السلطات اهلايتية    شجعيف دورته السابعة عشرة، وي    تقريراً عن بعثته    إليه  يقّدم  
  .." مع اخلبريتعاونحسن ال

       


