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 2016متوز/يوليه  27يف  اجمللس االقتصادي واالجتماعيقرار اختذه 
 ](E/2016/L.32) مقترح نظر فيه يف جلسة عامة بناء على[

 الفريق االستشاري املخصص هلاييت - 2016/28
 

 ،إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
ــه  إذ يشيييير  ــ ر   2004/52إىل قراراتــ ــه  23املــ  2005/46 و 2004متوز/يوليــ
ــه  27املــ ر   ــه  26املــ ر   2006/10 و 2005متوز/يولي  2007/13 و 2006متوز/يولي
ــه  25املـــ ر   ــه  23املـــ ر   2008/10 و 2007متوز/يوليـ  2009/4 و 2008متوز/يوليـ
ــه  23املــ ر   ــه  23املــ ر   2010/28 و 2009متوز/يولي  2012/21 و 2010متوز/يولي
ــه  26املــ ر   ــه  23املــ ر   2013/15 و 2012متوز/يولي  2014/37 و 2013متوز/يولي
، وإىل 2015متوز/يوليـه   21املـ ر    2015/18 و 2014تشرين الثـا//وومم    18امل ر  

ــه  ــ ر   2004/322مقرراتـ ــا//وومم    11املـ ــرين الثـ ــ ر   2009/211 و 2004تشـ املـ
ــاي/  ري   20 ــ ر   2009/267 و 2009ويســـ ــم    15املـــ ــاووي األول/ديســـ  2009كـــ
 ويســاي/  ري  26املــ ر   2011/211 و 2011شــباف/م اير  17املــ ر   2011/207 و

ــ ر  2011/268 و 2011 ــه  28 املـــــ ــ ر   2013/209 و 2011متوز/يوليـــــ  15املـــــ
 2014/210 و 2014كاووي الثا//ينـاير   30امل ر   2014/207 و 2013شباف/م اير 

 ،2014حزيراي/يوويه  13امل ر   2014/221 و 2014ويساي/  ري   23ر  امل 
 و التوصيات الواردة ميه؛ (1)الفريق االستشاري املخصص هلاييت  تقرير يرحب - 1 

_______________ 
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ــتقرار السياســــي  يسييييل   - 2  ــالي االســ ــاعي   ــ ــادي االجتمــ  وامل سســــي واالقتصــ
األمـم  ا تبذله حوومة هـاييت و لتنمية الطويلة األج  يف هاييت، ويرحب مبتحقيق ال ضروري  مٌر

 من جهود يف هذا الصدد؛املتحدة واجملتمع الدويل 
يف  2015األثــر املترتـب علـد الــدورة االوتخا يـة املطولـة لعــام      يالحي  بقلي    - 3 

 ودعم امليزاوية؛اجلديدة جماالت االستثمار و رامج التنمية 
 لضـماي عقـد  العمـ   يف التعـاوي  الفاعلة يف هاييت علد السياسية  اجلهات حيث - 4 

احملليــة املقبلــة  طريقــة حــرة ووزيهــة وشــاملة وشــفامة ومقــا   التشــريعية والرئاســية واالوتخا ــات 
 للجدول الزمين احملدد؛

جبميع اجلهـات السياسـية الفاعلـة و صـحاص املصـلحة يف هـاييت العمـ          يهيب - 5 
 ذاتالشــرعية سـلطات  هبـد  إعـادة إرسـاء الن ــام الدسـتوري وال    التوامـق واوــوار    ـرو  مـن  

 ، علد مجيع املستويات، إسهامًا يف عملية التعمري والتنمية؛اجليد صداقية واألداءامل
الشـركاء، مبـا يف ذلـن من ومـة األمـم املتحـدة       سـائر  املاحنـة و   اجلهاتيهيب  - 6 

مواصلة مشاركتها يف دعم التنميـة الطويلـة األجـ  يف هـاييت، ومقـا      وامل سسات املالية الدولية، 
ملا حتـدده حوومـة هـاييت مـن  ولويـات، ويهيـب  السـلطات اهلايتيـة والشـركاء الـدولي  اختـاذ            

 لتنميـة هـاييت  اخلارجيـة   املعووةإطار تنسيق تعزيز تنفيذ من  ج   كثر تنسيقا وشفامية  اتخطو
 الدعم الدويل الفعال؛ لًة يف تومرييتيح تسخري إمواوياته كام مبا

هــاييت وشــركاء التنميــة مضــاعفة اجلهــود املبذولــة مــن  جــ      وومــةحب يهيييب - 7 
استخدام اآلليات اوالية ألغراض تعقب املساعدة  غية زيـادة الشـفامية والتنسـيق واملواءمـة مـع      

 ؛األولويات اإلمنائية هلاييت
، 2021-2017ية املسـتدامة للفتـرة    صوغ إطار األمم املتحدة للتنميرحب  - 8 

  عثـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف هـاييت      ويدعو، يف مجلة  مور، إىل توثيق التنسيق    
“ توحيـد  داء ”ومريق األمم املتحدة القطري وإىل التشاور مع حوومة هاييت  شالي تنفيـذ جـج   

 من ومة األمم املتحدة يف هاييت؛
اإلجيا يــة ملبــادرات التعــاوي ميمــا  ــ   لــداي اجلنــوص والتعــاوي  املســا ة  يقيير - 9 

الثالثي،  تنسيق من حوومة هاييت علد  سـا  جـج  مقـي تشـاركي، مـن  جـ  مسـاعدة البلـد         
علد التصدي لتحـديات التنميـة  طريقـة  كثـر مرووـة ومعاليـة، مـع التركيـز  وجـه خـا  علـد            

جع مجيــع الشــركاء اإلمنــائي ، مبــا يف ذلــن  اّتبــاهن جــج متوامــ  يف جمــال  نــاء القــدرات، ويشــ 
 من ومة األمم املتحدة والبلداي النامية، علد دعم هذه األساليب؛
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دعـم من مـات اجملتمـع املـد/ يف هـاييت      التنميـة  وومة هاييت وشركاء حب يهيب - 10 
من الواقع احمللي وتعزيز قدرهتا علد االخنراف يف عملية التنميـة   واالستفادة من معارمها املستقاة

ودعمهـا لوــي تصــبح عناصـر  كثــر معاليــة يف إحـداال التغــيري الــالزم دعمـا ل هــدا  اإلمنائيــة     
 هلاييت؛

 لقضـاء علـد  إىل كفالة مواءمة جهودها للخطة الوطنيـة ل  اجلهات املاحنة يدعو - 11 
األوشـطة الوطنيـة اهلادمـة إىل منـع اوتشـار      سـائر  و ة الوطنيـة ومع خطـة الصـح   يف هاييتالوولريا 

 ها؛لتنفيذ الالزمةتومري املوارد املالية األمراض املنقولة  املياه، وإىل 
إىل تومري التموي  الوايف ل وشطة اإلوساوية مبـا يف ذلـن    بصورة عاجلة يدعو - 12 

لالســـتجا ة  2016عــام    وشــطة التصــدي لو ــاء الوـــولريا، علــد النحــو املعـــروض يف خطــة      
اإلوساوية هلاييت، ويشجع الشركاء علد الـر    ـ  األوشـطة القصـرية األجـ  والتنميـة الطويلـة        

 األج  من  ج   ناء القدرة علد الصمود واود من تورر األزمات؛
كامة اجلهات الفاعلة يف من ومـة األمـم املتحـدة، مبـا ميهـا هيوـ   نـاء         يشجع - 13 

 طلـب  ضاء، علد الن ر يف شىت السب  املمونة لتنسيق جهودها،  ناء علـد السالم، حسب االقت
حوومــــة هــــاييت، مــــن  جــــ  االرتقــــاء  سســــهامها يف تعزيــــز امل سســــات الوطنيــــة وتنفيــــذ   

 االستراتيجيات وال امج الرامية إىل دعم إعادة التعمري والتنمية املستدامة؛
اييت إىل حـ  اختتـام  عمـال    متديد والية الفريق االستشاري املخصص هل يقرر - 14 
ويقـدم املشـورة   عن كثـب  ، لوي يتسىن للفريق االستشاري  ي يتا ع الوضع 2017دورة عام 

هلـاييت، تعزيـزًا الوتعاشـها وتعمريهـا واسـتقرارها      الطويلة األجـ    التنميةتنفيذ استراتيجية  شالي 
كفالــة عنصــري  ، مــع إيــالء اهتمــام خــا  لضــرورةاالقتصــاديواالجتمــاعي علــد الصــعيدين 

 االتســاو واالســتدامة يف الــدعم الــدويل املقــدم إىل هــاييت، ومقــا ألولويــات التنميــة الوطنيــة يف   
األجــ  الطويــ ، واســتنادا إىل اخلطــة االســتراتيجية لتنميــة هــاييت، مــع التشــديد علــد ضــرورة     

 القائمة؛ تفادي التداخ  واالزدواجية مع اآلليات
للدعم الذي يقدمه األمـ  العـام إىل الفريـق االستشـاري،      ارتياحهعن  يعرب - 15 

 املتاحة؛ ويطلب إليه  ي يواص  تقدمي الدعم املالئم ألوشطة الفريق يف حدود املوارد
 إىل الفريق االستشاري  ي يواص ، يف سياو إجناز واليته، التعـاوي مـع   يطلب - 16 

مــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف هــاييت،  عثــة األ ةهلــاييت ورئيســ ةه اخلاصــتــاألمــ  العــام و ثل
وجمموعة األمم املتحـدة اإلمنائيـة، وصـناديق األمـم املتحـدة و راجمهـا ذات الصـلة، والوكـاالت         
املتخصصــة، وامل سســات املاليــة الدوليــة، واملن مــات وامل سســات اإلقليميــة، مبــا ميهــا اللجنــة   
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يب، ومن مــة الــدول األمريويــة، واجلماعــة االقتصــادية ألمريوــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الوــاري
األطـرا   سـائر  ، ومصـر  التنميـة للبلـداي األمريويـة، و     مم  مريوا اجلنو يـة  احتادالواريبية، و

مبواصلة اووار  ـ    يف هذا الصدديرحب والرئيسية صاحبة املصلحة ومن مات اجملتمع املد/، 
 ؛األمريوية  عضاء الفريق االستشاري ومن مة الدول

 إىل الفريــق االستشــاري  ي يقــدم تقريــرا عــن  عمالــه، مشــفوعا يطلييب ضي ييا - 17 
ــاء، إىل اجمللـــس االقتصـــادي واال  ــيات، حســـب االقتضـ ــه   توصـ ــه يف دورتـ ــر ميـ ــاعي لين ـ جتمـ

 .2017 لعام
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