
E/2010/102  األمــم املتحـدة 

 

  اجمللس االقتصادي واالجتماعي
Distr.: General 
14 July 2010 
Arabic 
Original: English 

 

 

200710    190710    10-44947 (A) 
*1044947* 

  ٢٠١٠الدورة املوضوعية لعام 
   ٢٠١٠يوليه / متوز٢٣ -يونيه / حزيران٢٨نيويورك، 

  من جدول األعمال ) د (٧البند 
ــرى    ــسائل أخـ ــامج ومـ ــسيق والربنـ ــسائل التنـ  :مـ
      الربنامج الطويل األجل لتقدمي الدعم إىل هاييت

  تقرير الفريق االستشاري املخصص هلاييت     
  موجز  

نتــائج الــيت خلــص إليهــا الفريــق االستــشاري املخــصص هلــاييت،  يتــضمن هــذا التقريــر ال  
ويتــيح الوضــع . ٢٠١٠ يونيــه/أساســا إىل الزيــارة الــيت قــام هبــا إىل هــاييت يف حزيــران  املــستندة 

ينـاير فرصـة إلعـادة      / كـانون الثـاين    ١٢السائد يف هاييت يف أعقاب الزلزال املدمر الذي وقـع يف            
وقد كـان اهلـدف مـن الزيـارة الوقـوف علـى تطـور احلالـة                 . إعمار البلد مبساعدة اجملتمع الدويل    

وعلى الكيفية الـيت أتاحـت هبـا املـساعدة الدوليـة املقدمـة إىل          يف امليدان   االقتصادية واالجتماعية   
البلــد االنتقــال مــن االنتعــاش إىل إعــادة اإلعمــار، وذلــك متــشيا مــع مبــادئ كفــاءة املعونــة الــيت  

 ٢٠١٠ينــاير / كــانون الثــاين٢٥ يف  املعقــودالــوزاريضريي التحــاعتمــدت يف مــؤمتر مونتريــال 
 يف يف نيويــــورك  املعقــــود يف مــــؤمتر املــــاحنني الــــدويل حنــــو مــــستقبل جديــــد هلــــاييتوأُقــــّرت

 الضوء على قضايا االنتقال مـن       تسلط توصيات   ويتضمن هذا التقرير  . ٢٠١٠مارس  /آذار ٣١
.  آليـات متويـل فعالـة وشـفافة        إىل هـاييت، و    إىل إعادة اإلعمـار، واحلاجـة إىل تعزيـز قـدرة           التعايف

 يف جمال اإلنعاش لـسكان هـاييت ينبغـي أن     املطلوب أيضا على أن الدعم الفوري   التقرير شدديو
تشمل أيضا إجياد فرص العمل وفرص التعليم كجزء من أولويات دعم اجملتمعات احمللية، مبـا يف               

يـق االستـشاري إىل إجـراء االنتخابـات يف          يـدعو الفر  إضافة إىل ذلـك،     . ذلك يف املناطق الريفية   
. حينــها، حيــث إهنــا أساســية لالســتقرار الــسياسي يف هــاييت ولتنميتــه االقتــصادية واالجتماعيــة  

ويتــضمن التقريــر توصــيات موجهــة إىل الــسلطات اهلايتيــة وشــركائها الــدوليني، وذلــك هبــدف 
وبينمـا كانـت    . شكل كامـل وسـريع    تعزيز أثر املساعدة اإلمنائية وكفالة دفـع تربعـاهتم املعلنـة بـ            

هاييت يف العام املاضي عنـد مفتـرق الطـرق، فـإن احلـدث املـدمر الـذي وقـع هـذا العـام يعـين أن                       
 اجملتمــع الــدويل بوعــوده بتقــدمي    شــريطة أن يفــي البلــد يواجــه اآلن احتمــال بدايــة جديــدة،     

  .املساعدة
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.٢٠١٠يونيه    /حزيران      ١٩- ١٦،   فريق االستشاري املخصص إىل هاييت                   برنامج زيارة ال             . . . . . .١٣
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  مقدمة   - أوالً  
هذا التقرير هو التقرير السادس املقـدم إىل اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي منـذ أعيـد                 - ١

وبنــاء علــى طلــب مــن حكومــة . ٢٠٠٤تنــشيط الفريــق االستــشاري املخــصص هلــاييت يف عــام 
يق، الذي أنـشئ يف عـام    إعادة تنشيط الفر٢٠٠٤/٥٢هاييت، قرر اجمللس آنذاك مبوجب قراره     

ووفقـا  .  للمساعدة على تنسيق وضع برنامج طويل األجل للمساعدة املقدمـة إىل البلـد             ١٩٩٩
، يتألف الفريق من املمـثلني الـدائمني إلسـبانيا والربازيـل            ٢٠٠٤/٣٢٢ملا ورد يف مقرر اجمللس      

اإلضافة إىل ذلـك،    وب. وبنن وبريو وترينيداد وتوباغو وشيلي وكندا وهاييت لدى األمم املتحدة         
 انظــــر (٢٠٠٩أكتــــوبر / تــــشرين األول٢١بنــــاء علــــى طلــــب تقــــدمت بــــه الــــسلفادور يف 

E/2009/117(  يف اً إضـافي اً املمثل الدائم للسلفادور لدى األمم املتحـدة عـضو  تعيني، قرر اجمللس 
وتـــرأس املمثـــل الـــدائم لكنـــدا لـــدى األمـــم املتحـــدة الفريـــق ). ٢٠٠٩/٢٦٧املقـــرر (الفريـــق 

ووفقــاً ملــا نــص عليــه  . ٢٠٠٤نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٣جتماعــه األول الــذي عقــد يف ا منــذ
 رئيس اجمللس االقتصادي واالجتماعي واملمثـل اخلـاص لألمـني العـام         فإن،  ٢٠٠٤/٣٢٢املقرر  
  .للمشاركة يف اجتماعات الفريقمدعوان هلاييت 

يـد واليـة الفريـق       متد ٢٠٠٩/٤وقرر اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي مبوجـب قـراره              - ٢
ــصص   بغـــرض ٢٠١٠ إىل حـــني انعقـــاد دورتـــه املوضـــوعية لعـــام      هلـــاييتاالستـــشاري املخـ

االضطالع باملتابعة الدقيقة وإسداء املشورة بـشأن اسـتراتيجية هـاييت اإلمنائيـة الطويلـة األجـل          ”
لتعزيــز اإلنعــاش واالســتقرار علــى الــصعيد االجتمــاعي واالقتــصادي مــع إيــالء اهتمــام خــاص    

ورة كفالة اتساق واستدامة الدعم الـدويل هلـاييت علـى أسـاس األولويـات اإلمنائيـة الوطنيـة                   لضر
الطويلة األجل، واالعتماد على إطار التعاون املؤقت وورقة استراتيجية النمو واحلد من الفقـر،              

وطلـب  . “ومع التشديد على ضرورة تفادي التداخل واالزدواج فيما يتعلـق باآلليـات القائمـة             
ــ ــشفوعا بتوصــيات      اجملل ــه، م ــرا عــن أعمال ــدم تقري ــشاري أن يق ــق االست ــضا إىل الفري  إىل س أي

  .٢٠١٠، حسب االقتضاء، يف دورته املوضوعية لعام اجمللس
 زيـارة الفريـق إىل هـاييت       الـيت حتققـت مـن      نتائجالويستند هذا التقرير إىل حد كبري إىل          - ٣

ــران١٩ إىل ١٦يف الفتــرة مــن  ــه / حزي جــرب الزلــزال املــدمر الــذي وقــع يف   وقــد أ. ٢٠١٠يوني
يناير الفريق على تعديل أساليب عمله، وذلك بتقدمي تقرير ال يتبـع النمـوذج         /كانون الثاين  ١٢

 يف نيويـورك يف     املعقـود وتابع الفريـق مـؤمتر املـاحنني الـدويل حنـو مـستقبل جديـد هلـاييت                  . املعتاد
 يف بونتــا كانـــا،  املعقــود  ، ومــؤمتر القمــة مــن أجــل مــستقبل هــاييت      ٢٠١٠مــارس  /آذار ٣١

ــة، يف   ــة الدومينيكي ــران٢اجلمهوري ــه / حزي ــضال عــن االجتماعــات التحــضريية   ٢٠١٠يوني ، ف
 الــذي عقــد يف  التحــضريي يف ســانتو دومينغــو وفــور دي فــرانس، واملــؤمتر الــوزاري  املعقــودة
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لعمليـة، وذلـك    بعد إمتـام هـذه ا  إالّ الفريق بزيارة إىل هاييت أن يقوموال ميكن توخي    . مونتريال
 والكيفيـة الـيت أتاحـت       يف امليـدان  هبدف استعراض كيفية تطور احلالة االقتـصادية واالجتماعيـة          

 إىل إعـادة اإلعمـار، متـشيا مـع مبـادئ            التعـايف هبا املـساعدة الدوليـة املقدمـة للبلـد االنتقـال مـن              
 يف اييت املعقــود التحــضريي املعــين هبــكفــاءة املعونــة الــيت اعتمــدت يف مــؤمتر مونتريــال الــوزاري

ــاين  ٢٥ ــاير /كــانون الث ــا مــؤمتر  ٢٠١٠ين ــيت أقره ــود  وال ــاحنني املعق ــد امل ــورك بع   ذلــك يف نيوي
 لـصمود الـسكان والـسلطات يف هـاييت، وكـذلك            تقديرالزيارة يف حد ذاهتا     كانت  و. شهرينب

تنميــة الفريــق القطــري التــابع لألمــم املتحــدة، واملمــثلني الرئيــسيني للمجتمــع املــدين وشــركاء ال 
 علـى قـدرهتم علـى التغلـب علـى املواقـف الـصعبة يف الوقـت         الً دليكانتالدوليني يف امليدان، و   

  . الذي يعززون فيه اجلهود املبذولة إلعادة إعمار البلد
  كـثريا  ويود أعضاء الفريق أن يعربوا عن امتناهنم العميق لسلطات هـاييت الـيت كرسـت                - ٤

روف صــعبة للغايــة بغــرض تنظــيم هــذه الزيــارة  مــن وقتــها وبــذلت جهــودا خاصــة يف ظــل ظــ  
ويـود الفريـق أيـضا أن يعـرب     . التوصيات الـواردة يف هـذا التقريـر   صياغة واستخالص النتائج و  

عــن تقــديره للتبــادل الــصريح والبّنــاء الــذي أجــراه مــع املــسؤولني اهلــايتيني، مبــا يف ذلــك رينيــه   
وزيـر التخطـيط والتعـاون       لريـف،  ورئـيس الـوزراء جـان مـاكس بي          رئـيس اجلمهوريـة،    بريفال،

.  فـضال عـن أعـضاء آخـرين يف جملـس الـوزراء          وزير اخلارجيـة،    وماري ميشيل ري،   اخلارجي،
 يعــرب الفريــق عــن امتنانــه إلدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة التابعــة   ضــافة إىل ذلــك،إ

 خبـالص  ويتوجـه . فريـق لألمانة العامة لألمم املتحدة ملا تقدمه من دعم متواصل ومتفاٍن لعمل ال        
الشكر أيضا إىل السيد إدموند موليه، املمثل اخلاص لألمني العـام يف هـاييت ورئـيس بعثـة األمـم                  
املتحدة لتحقيق االسـتقرار يف هـاييت، والـسيد ناجيـل فيـشر، نائـب املمثـل اخلـاص لألمـني العـام              

هاييت، وفريقهمـا املقتـدر     واملنسق املقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية يف منظومة األمم املتحدة يف           
وكذلك الفريـق القطـري التـابع لألمـم املتحـدة بأكملـه ملـا قـدموه مـن دعـم ممتـاز خـالل هـذه                          

  .الزيارة ومن معلومات وحتليالت قيِّمة خالل االجتماعات العديدة اليت نظمت للفريق
، وقد تـضمن  ويرد يف مرفق هذا التقرير الربنامج الغين للغاية واملكثف للفريق يف هاييت            - ٥

ويعـزى  . التفاعل مع أصحاب املـصلحة املعنـيني والزيـارات امليدانيـة الـيت أجريـت إىل يل كـاي                  
 مـع هـذه اجلهـات        الفريـق  جناح هذه املهمـة يف ظـروف صـعبة إىل حـد كـبري إىل نوعيـة تفاعـل                  

الفاعلة ومع ممثلـي اجملتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص والـسلك الدبلوماسـي واجلهـات املناحـة يف                     
ويتــسم الوضــع يف امليــدان بتعقيــد شــديد، . بــور أو بــرانس وخــارج العاصــمة علــى حــد ســواء

 مـن   ىاسـتعراض مـستفيض لكـل مـا جـر         تقدمي  وجيعل عدد اجلهات الفاعلة املعنية من الصعب        
رحلـة  مل أن يتناول بـصورة شـاملة جممـل الوضـع             الفريق وبدال من أن حياول   . أنشطة وتفاعالت 
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ة الطويلة األجل هلاييت، يود الفريق أن يسلط الضوء على عدد خمتـار مـن               ما بعد الزلزال والتنمي   
  .  يف توصياتهأُستند إليها اليت املسائلطالع اجمللس عليها، وهي ا اليت يرى ضرورة املسائل

  
متوالية صـعبة، تـدعو إىل تعزيـز قيـادة          : اإلغاثة واإلنعاش وإعادة اإلعمار     -ثانيا   

  األمم املتحدة 
وتركيز الدمار الناتج عن الزلزال جيعالن مـن هـاييت موضـوعا لدراسـة حالـة                إن حجم     - ٦

قــدرة اجلهــات الفاعلــة الدوليــة علــى إجــراء انتقــال ســلس مــن املــساعدة   ب يتعلــقإفراديــة فيمــا 
ومـن الناحيـة العمليـة،      . اإلنسانية إىل دعـم االنتعـاش لـدى االنتقـال إىل مرحلـة إعـادة اإلعمـار                

  .مليدان بإجراء هذه العملية السلسةيسمح الوضع بعد يف ا مل
.  سـكان البلـد  إذا أُخذ يف االعتبار حجموعدد األشخاص املتضررين هائل، وال سيما      - ٧

ــهجرة،        ــة لل ــيت وضــعتها املنظمــة الدولي ــشرد ال ــع الت ــا ورد يف مــصفوفة تتب ــا مل ــغ عــدد  ووفق بل
،  متـشرد  مليـون  ١,٦و   حنـ  ٢٠١٠مايو  /هاييت يف أواخر أيار     يف املشردين داخليا بسبب الزلزال   

وأدرك الفريـق لـدى زيارتـه       .  موقعا، معظمهم يف منطقة بـور أو بـرانس         ١ ٣٤٢موزعني على   
ــة خمــيمني  ــالنظر إىل   كــبريةأن حركــة األشــخاص واألســر ظلــت   يف املدين ــه ب ــع، وأن  بــني املواق

 ظــروف الــسكن املزريــة يف املدينــة حــىت قبــل وقــوع الزلــزال، اختــار الــبعض عــدم العــودة إىل    
 علـيهم منظمـات اإلغاثـة يف املخيمـات مـن فـرص              تعرضـه أحيائهم األصلية وظلـوا يـْؤثرون مـا         

د مقابـل العمـل     واحلصول على املياه واالستفادة من خدمات الرعاية الـصحية ومـن بـرامج النقـ              
ويف هذا الـسياق، تظهـر احلاجـة إىل مواصـلة املـساعدة اإلنـسانية علـى                 . أو الغذاء مقابل العمل   

بـالبطء وال تـزال مرحلـة إعـادة     يف حـد ذاتـه      يف الوقت الـذي يتـسم فيـه االنتعـاش            نطاق واسع 
  .اإلعمار يف طور التخطيط

مــع ويــثري هــذا الوضــع القلــق إزاء اســتدامة ســبل عــيش الــسكان املتــضررين، ال ســيما   - ٨
ــراب ــق   .  ذروة موســم األعاصــري اقت ــى القل ــا يبعــث عل ــن املخيمــات  أنومم ــد م   معرضــة العدي

وحالــة النــساء الالئــي يكــن عرضــة للعنــف اجلنــساين يف بيئــة مكتظــة ومكــشوفة    . للفيــضانات
ويف املــدى الطويــل، يبــدو أن ال منــاص مــن أن تــصبح بعــض املخيمــات  . مــدعاة لقلــق خــاص

  .يف السنوات املقبلةمستوطنات دائمة، منذرة بالشكل الذي ستتخذه املدينة 
 الوضـع وختفيـف املـشقة يف املخيمـات     وأشار الفريق إىل كل اجلهود املبذولـة لتحـسني       - ٩

ــة   ــوفري املالجــئ االنتقالي ــة  و. وت ــور اهلام ــن األم ــادة     م ــة إلع ــشأت جلن ــة أن ــسلطات اهلايتي  أن ال
 هـي ومع ذلك، فإن الفرص املناسبة فيما يتعلق بالعمالة واملدارس والتدريب سـتكون             . التوطني

 والعــودة إىل جمتمعــاهتم احملليــة، العوامــل الرئيــسية الــيت تــدفع النــاس إىل اخلــروج مــن املخيمــات 
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ومثة مسألة أخـرى مهمـة لتحـسني الوضـع وهـي إزالـة األنقـاض علـى                  .  حياة طبيعية  واستئناف
نطاق واسع، وهي مسألة معقدة ال تتصل باملساعدة اإلنسانية وال يتوفر فيها شـيء يـذكر مـن                  

  .هناك حاجة ماسة إىل تدابري معززة لإلنعاشو. اخلربات والقدرات
وبفضل ما حتظى به األمم املتحـدة مـن شـرعية واسـعة، ومـا تقيمـه مـن عالقـات عمـل                        - ١٠

وثيقة مع احلكومة واألوساط املعنية باملساعدات اإلنسانية وبالتنمية عمومـا، وبفـضل وجودهـا         
 القيام بدور قوي يف الـدعوة إىل بـذل جهـود اإلنعـاش تلـك                فبإمكاهنايف البلد منذ فترة طويلة،      

ويوصـي الفريـق باالسـتفادة    . ة الدولية يف هذه املرحلة االنتقالية     لع اجلهات الفاع  ويف تعبئة مجي  
الكاملة من قدرة األمم املتحدة على حشد اجلهـود واملعونـة الدوليـة، وبـاالعتراف بالـدور         

ومن شأن هذه القيـادة الداعمـة جلهـود          . يف هذا الصدد وتعزيزه يف امليدان      للمنظمةالقيادي  
 اجلهــود  يف ركــود حــدوثجتنــبيف يف التعجيــل بالتقــدم احملــرز و   كــثرياتــساعداحلكومــة أن 

  . استقرار البلد وتنميته يف األجل الطويلاملبذولة، وهو ما ميكن أن يعود بالضرر على
  

 الـسياسي  االسـتقرار  بـني  العالقـة  علـى  مثـال  :هاييت يف االنتخابية العملية - ثالثا  
  واالقتصادي االجتماعي واالنتعاش

 مـــن العديـــد لقلـــق مـــصدرا واحملليـــة والتـــشريعية الرئاســـية، االنتخابـــات كانـــت لقـــد  - ١١
األوســاط الــسياسية واالقتــصادية تكــرار    ممــثلني مــنمــع تفاعلــه يف الفريــق والحــظ. احملــاورين

 االضـطالع  إمكانيـة  سـيحدد  االنتخـايب  املناخ فإن للكثريين، وبالنسبة .اإلعراب عن هذا األمر   
  .القادم العام يف جدوى ذات إعمار دةوإعا إنعاش بعملية

 واملتوسـط  القصري األجلني يف االستقرار لتحقيق حاسم أمر السياسية العملية أن ورغم  - ١٢
 إىل الراميـة  اجلهـود  لتـسريع  الواضـحة  واحلاجة الواقع أرض على الوضع خطورة فإن هاييت، يف

 .البلـد  انتعـاش  عمليـة  الـسياسي  حرالتنـا  يقـوض  أالّ انتتطلبـ  للسكان، املعيشية األحوال حتسني
 أكـادميي  وهـو  مويـسي،  كلـود  الـسيد  مـع  تنويريـا  اجتماعـا  الفريق عقد فقد الصدد، ذلك ويف

ــروف ــرأس مع ــة ت ــيت اللجن ــرئيس شــكلها ال ــال ال  إصــالحات إلجــراء مقترحــات لوضــع بريف
  .انتظارها طال دستورية

ــة وتعتمــد  - ١٣ ــصادية التنمي ــة االقت ــها كــبري جــزء يف هــاييت يف واالجتماعي ــى من  إجــراء عل
 مواعيـد  حيـدد  مرسـوما  الفريـق  زيـارة  منـذ  بريفـال  الـرئيس  أصـدر قـد   و ونزيهة، حرة انتخابات

 ومـع  .احملـدد  الوقـت  يف االقتـراع  عمليـة  تنظـيم حنـو    ة إجيابيـ  خطـوة  وهـذه  املقـررة،  االنتخابات
 الطموحــاتف .العمليــة هــذه بتطــور يتعلــق فيمــا باليقظــة يتحلــوا أن للجميــع ينبغــي ذلــك،

أعمـال   تيـسري  سـيتم  حيـث  مـضى،  وقـت  أيمنـها يف     حدة أكثرستكون   السياسية والتطلعات



E/2010/102  
 

10-44947 7 
 

مجيـع  يـدعو  فـإن الفريـق   ولـذلك   .الـدويل  للتمويـل  جديـدة  مـصادر املؤسسات العامـة بفـضل     
نتـائج  لتحلي بدرجة عالية من املـسؤولية كـي تـسفر العمليـة االنتخابيـة عـن       األطراف إىل ا  

 بعثـة  علـى  أيـضا  الفريـق  ويـثين  . أي تعطيل لعملية اإلنعـاش وإعـادة اإلعمـار         إجيابية ولتجنب 
 تقـين ملـا قدمتـه مـن دعـم          الفاعلة اجلهات من وغريمها،  األمريكية الدول ومنظمة املتحدة األمم

  .العملية هلذه سياسيوتوجيه 
 

 اجلهـات  بـني  االتـساق  إلتاحـة  فرصة :هاييت إعمار إلعادة جديدة آليات - رابعا 
 الوطنية واألولويات ملاحنةا

 املؤقتـة  اللجنـة   عقـدت  ،هـاييت  يف الفريـق  كـان  حينماو ،٢٠١٠ يونيه/حزيران ١٧ يف  - ١٤
 وأجنبيــة هايتيــة شخــصيات مــن تتــألف الــيت اللجنــة، وهتــدف .األول اجتماعهــا هــاييتإلنعــاش 
القيـام   إىل ،كلينتـون بيل   السابق األمريكي والرئيس بيلريف الوزراء رئيس بني مشتركة برئاسة

 هــذه إنــشاء وميثــل .هــاييت ألولويــات دعمــا اإلعمــار إعــادة ألنــشطة منــسقني وتنفيــذ تخطــيطب
 للمـضي  املـصلحة  أصـحاب  مـن  كـثري  لـدى  مشتركة رغبة على يدل ألنه ا، إجيابي تطورا اللجنة
  .وشفافة منسقة بطريقة قدما

 فإنـه ،  املاحنـة  اجلهـات  مـع و الـوزراء  رئـيس  مـع  الفريـق  أجراها اليت لمناقشاتونتيجة ل   - ١٥
 أيـضا  جيـب  بـل  فحـسب،  املـشروع  علـى  املوافقـة  علـى  تركـز  ال أن جيـب  اللجنـة  هذه أن يرى
 جديـد  منـوذج  إجيـاد  هبـدف  اإلعمـار  إعـادة  عملية بشأن االستراتيجي للتفكري منتدىتكون   أن

ــة ــة دعمــا هــاييت يف للتنمي ــة احلكومــة لرؤي ــاء إعــادة” إىل الرامي  وينبغــي .“أفــضل بــصورة البن
ــة، مــن مث،   أن ــىتعمــل اللجن ــراز عل ــة أولويــات إب ــة التنمي  مــن مطلــب وهــو، ودعمهــا الوطني

 قـدرهتا  علـى  اللجنـة  جناح وسيتوقف .املاضي يف مهمشة كانت ما غالبا اليت املشروعة املطالب
 قبـل  مـن  ممولـة  كانـت  سـواء ،  واضـحة  خطـة جيـداً بنـاء علـى        مدروسـة  مبـادرات  إطـالق  على

 أكــد وكمــا .األطــراف متعــددة أو ثنائيــة أخــرى قنــوات طريــق عــن أو مــارإع إعــادة صــندوق
 والتنميـة إعـادة اإلعمـار      أجل من احلكومة عمل خطة أن املؤكد فمن ،بيلريف الوزراء، رئيس

 هنجـــا متثـــل مـــارس،/آذار ٣١ يفاملعقـــود  املـــاحنني مـــؤمتر إىل قُـــدمت الـــيت هـــاييت يفالوطنيـــة 
  .منهجية أكثرمستقبلية  هايتية ةرؤي إطار يف وضعه إىل حيتاج قيما

هـو   املطلوبفإن   ذلك، ومع .الفنية الناحية من هاييت إعمار إعادة صندوق لقد أنشئ   - ١٦
ــد  ــه    العمــل مــنمزي ــشأن طــرق العمــل وإجراءات ــيتب ــدور تطبيقهــا، ســيتم ال ــذي  احملــدد وال ال

 علـى  املترتبـة  والتكاليف العامة والنفقات للصندوق، املايل والوكيل الدويل، لبنكسيضطلع به ا  
 وهــي( املاحنــة اجلهــات مــن املتأتيــة اجملمعــة، األمــوال ختــضع أن وينبغــي .اآلليــة هــذه اســتخدام
 للبلــدان التنميــة ومــصرف وودز، بريتــون ومؤســسات املتحــدة، األمــم ومنظمــات الــوزارات،
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ــة، ــضال األمريكي ــن ف ــات ع ــري املنظم ــة غ ــاع احلكومي ــة ،)اخلــاص والقط ــن واملوجه  خــالل م
 يف املائة اليت قـدرت      ١٠بدال من نسبة الـ      املعامالت،من رسوم    األدىن للحد التنفيذ، وكاالت

ــسيناريوهات بعــضيف  ــة ال ــة مــسامهات عــن اإلعــالن جــرى اآلن، وحــىت .األولي  هــذا يف قليل
 وضـع  يـتم  مل مـا  وهناك احتماالت حقيقية بأن يكون استخدام هـذه اآلليـة حمـدودا            .الصندوق
  .صلة وذات لةمقبو إجراءات

 تقــدميإىل إبطــاء عمليــة  اآلليــات هــذه تعقــديــؤدي  أال املهــم فمــن للفريــق، وبالنــسبة  - ١٧
ــة مبــادئ للخطــر يعــرض ال وأن البلــد إعمــار إلعــادة املــساعدة ــة فعالي  يف ُوضــعت الــيت املعون

ــة مبــشاريع مفعــم هلــاييت احلــديث فالتــاريخ .املــاحنني اجتماعــات  فــذتن مل الــيت الطموحــة التنمي
الـسلطات اهلايتيـة    أن تبـذل    ومراعـاة لـذلك، ينبغـي        .بـذلك  القيـام  علـى  القدرة عدم بسبب
ها يف التنمية قصارى جهدهم لضمان كفـاءة أداء اللجنـة والـصندوق، مـع تـوفري                 ؤوشركا

 .أقصى قدر من الضمانات بأن يستخدم التمويل لتحقيق نتائج ملموسة

يـؤدي هـذا    .  احلكومية، بل على العكس متاما     وال تعاين هاييت من نقص املنظمات غري        - ١٨
ففـي عـدد مـن املناسـبات، قـام عـدد            . يف بعض األحيان إىل مبادرات تفضي إىل نتائج عكـسية         

من احملاورين، مبن فيهم رئيس الوزراء بيلريف، بإبالغ الفريـق، أثنـاء زيارتـه مبـا يـساورهم مـن                   
 وإعــادة اإلنعــاش خطــط إطــار خــارج املنظمــات هــذه بعــض اختــذهتا الــيت اإلجــراءات إزاءقلــق 

 إطـار  يف العمـل  أمهيـة  علـى  يؤكـد  أن الفريـق  ويود .وشركاؤها احلكومة وضعتها اليت اإلعمار
 املنظمــات ممثلــي مــع بالتنــسيق ،إلعــادة اإلعمــار والتنميــة الوطنيــة هلــاييت احلكومــة عمــل خطــة
 املوجـودة  احلكوميـة  غري امنظماهت دعمأن ت  األعضاء الدول يناشدهو  و ،الرئيسية احلكومية غري
 .احملددة اهلايتية ألولوياتلتعمل وفقا ل هاييت يف

 احلكوميـة،  غـري  املنظمـات  فـيهم  مبـا  الـشركاء،  مجيـع  الفريق يوصي ذلك، غضون ويف  - ١٩
 .اإلمنـائي  املتحدة األمم وبرنامج احلكومة أنشأهتا اليت املعونة لتتبع اإللكترونية البوابة باستخدام

 تـستحق  أداة هـي  اجمللـس،  إىل املقدمـة  الـسابقة  تقـاريره  يف الفريـق  هبـا  أوصى اليت ،اآللية وهذه
 .الوطنية املؤسسات تعزيز ولتشجيع التنمية دعم يف شفافية من تكفله ملا الترحيب

 
  األبد إىل الفرصة ضاعت وإال اآلن :اهلايتية القدرات تعزيز - خامسا 

 كـانون  ١٢ يف حـدث  الـذي  بـالزلزال  بشدة هوظفومو هاييت يف الدولة جهاز تأثر لقد  - ٢٠
 مـن  مزيـد  إىل خـاص  بوجـه  ضـعيفة  الـسابق  يف ًتعترب كانت اليت الدولة تعرضت و .يناير/الثاين

 يتــشاركون هــاييت، يف الــوزارات خمتلـف  مــوظفي أن كيــف الفريـق  وشــهد .االســتقرار زعزعـة 
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 جيـدر  وممـا  .العامـة  اخلـدمات  قـدمي ت استمرارلكفالة   احلكومية، املباين يف للنقص نظرا املكاتب،
  .والتزام شجاعة من املدنيون املوظفون هؤالء أبداه ما عليهوالثناء  التأكيد

 ألهنـا  حـساسة،  مـسالة  الـصعبة،  البيئة هذه يف الدولية، املساعدة تقدمي يكون ما وغالبا  - ٢١
 ومـع  .هتميـشا  وتزيـدها  خاصـة،  أو عامـة هـذه    كانـت  سـواء  الوطنيـة،  اهلياكـل  تنافس أن ميكن
 علـى  تنفيـذها  جـرى  إن احملليـة  املؤسـسات للنهوض ب  ممتازة أداة ملعونةا تكون أن فيمكن ذلك،
 التعهـد  مت الـذي  التمويل فمستوى :طرق مفترق على هاييت فإن املنطلق، هذا ومن .كاف حنو
 واملبـاين  الـوزارات  بنـاء  إعادة عملية فتحت وقد .البلد هلذا مثيل له يسبق مل اإلعمار إلعادة به

 املقدمــة اخلــدمات جمــال يف نوعيــة قفــزة لتحقيــق الطريــق املتــضررة املنــاطق يفاألخــرى  العامــة
ــرى .للــسكان ــق وي ــشروط أن الفري ــة ال ــل، األجــل يف احلكــومي اجلهــاز لتطــوير الالزم  الطوي
  .الفرصة هذه اغتنام وينبغي اآلن توفرت قد جيد، بشكل له واملخطط

 إقامـة  ضـمان  املـاحنني  وجمتمع لوزاراتل ينبغي ملموس، تقدم إىل ه الفرصة  هذ ولترمجة  - ٢٢
 عنـه  وأبلـغ  الفريـق  شهده الذي التقدم على وبناء الثقة، على وقائمة ومتجددة، متينة، عالقات

أن تشارك الوزارات علـى حنـو وثيـق يف العمـل الـذي تـضطلع              ينبغيولذلك،   .املاضي العام يف
اييت وأن تــشجع علــى تقــدمي مــشاريع إىل صــندوق إعــادة   بــه اللجنــة املؤقتــة إلعــادة إنعــاش هــ  

ــة بلــدهم      ــة تنمي ــة ســكان هــاييت لعملي  وميكــن. اإلعمــار، الــيت مــن شــأهنا أن تعــزز أيــضا ملكي
 ميكـن  الـيت  هبـا  املتعلق والتمويل املشاريع من معينة مئوية نسبة أيضا والصندوق للجنةحتدد ا  أن
 لبنـاء  املقـدم  الـدعم  مـن  متناسب مستوى مع يتية،اهلا السلطات قبل من مباشرة تنفيذها يتم أن

 عـن  االستعاضـة  وينبغـي  .املدنيـة  اخلدمـة  ملـوظفي  والتوجيـه  التدريبتقدمي   خالل من القدرات
 سـيما  وال املـشروعات،  تنفيـذ  يف بعيـد  عهد منذ احلكومية غري للمنظمات املنهجي االستخدام
 وهـذا  اهلايتيـة،  القـدرات  لتعزيز منهجية لةمبحاو للسكان، املقدمة األساسية باخلدمات التصاهلا
  اإلمنائية اجلهود الستدامة شرط

وجيب تعزيز القدرات اهلايتية سواء يف بورت أو برانس، وعلـى بقيـة البلـد الـذي ميثـل                     - ٢٣
 -ليـه كاييـه      يف وكـذلك  العاصـمة  يف املتحـاورين  مـن  العديـد  أثـار  وكمـا . ثلثي سـكان هـاييت    

 فرصـة  يـشكل  احلـايل  الوضع فإن - الفريق زارها اليت اجلنوبية املقاطعة يف الرئيسية املدينة وهي
 اخلـدمات  علـى  الـسكان  حصول فرص زيادة هبدف الدولة، ملؤسسات اجلغرايف التركيز لتقليل

 أجـل  مـن  وذلـك  سواء حد على واالقتصادية السياسية اهلياكل يف الالمركزية وحتقيق اإلدارية،
 يف يـتم  اجلـوازات  إصـدار  يـزال  الففي الوقـت احلاضـر مـثال،         .دالبل لتنمية جديدة فرص إتاحة
 .فقط برنس أو بورت



E/2010/102
 

10 10-44947 
 

ــه الفريــق ويــدرك  - ٢٤ ــة حتقيــق الــصعب مــن ســيكون أن  واخلــدمات اهلياكــل يف الالمركزي
ــة ــا حــد إىل املوجــودة غــري احلكومي ــات إلقامــة حاجــة هنــاك وأن م  بــني حمــسنة عمــل عالق
 الختــاذ عمليــات إنــشاء أجــل مــن الربملــان وأعــضاء دُمــالُعو اإلقليميــة، اإلدارات يف املــسؤولني

ــرار ــسم الق ــاءة تت ــى بالكف ــستوى عل ــي امل ــة إىل  إىل وباإلضــافة .احملل ــة ال حتقيــقاحلاج  مركزي
 االقتـصادي  النـشاط  زيـادة  أجـل  مـن  األساسـية،  اهلياكل إنشاء إىل حاجة مثة اإلدارية، املكاتب
 تـسلك  أن هلاييت كان إن الطبية، واخلدمات العايل ليمللتعاملطلوبة   ديدةاجل ؤسساتامل وإلنشاء
 .خمتلفا مسارا

ــا املــشردون األشــخاص بــدأ فقــد املتحــاورين، مــن العديــد أشــار وكمــا  - ٢٥  الــذين داخلي
 والتعلـيم،  العمـل  فـرص لالستفادة مـن حتـسن       العودة يف الزلزال عقب نسابر أو بورت غادروا

 بـأن تبـذل   ولـذلك يوصـي الفريـق        .أصـال  باألعبـاء  ثقلـة امل املدينـة  علـى  إضافيا ضغطا أوقع مما
جهود خاصـة لكفالـة إيـالء حتقيـق الالمركزيـة أولويـة دائمـة وأن تعـزز املنظمـات الدوليـة                      

  .جهودها يف املقاطعات ملساعدة اجلهود اإلمنائية احمللية

إدمــاج  يف يتمثــل الوطنيــة املؤســسات تعزيــز جوانــب مــن مهــم آخــر جانــب وهنــاك  - ٢٦
هب للكوارث يف أنشطة بناء القدرات علـى الـصعيدين احمللـي والـوطين، وعلـى نطـاق                  التأ

 التقـدم  بـشأن لدائرة احلماية املدنيـة      العام املدير من الفريق مسعه ما وكان .الوزارات القطاعية 
الفريـق قـد الحـظ فرقـا        أن   بيـد . التـشجيع  علـى  باعثا اهلايتية املؤسسات يف اجملال هذا يف احملرز

 والقـدرات  هـاييت  يف الـوطين  الـصعيد  علـى  للطـوارئ  للتأهـب  املخصصة املواردمبلغ   بنيكبريا  
 املنـسقة  اجلهـود  يف تتمثـل  مـشجعة  عالمـات  ومثـة  .الطـوارئ  حلـاالت  للتـصدي  الكبرية الدولية

 جمـال  يف اهلايتيـة  للـسلطات  الـدعم  لتقدمي املتحدة، األمم منظومة سيما وال الدولية، للمنظمات
 األعاصـري  موسـم  عـشية  أمهية أكثر هو مستدام حنو على اجلهود بذل أن بل .رئللطوا التأهب

  .ماثلة األرضية االهتزازات من التهديدات تزال ال الذي الوقت يف
  

 اتساق جهود األمم املتحدة وتنسيقهاحتقيق   -سادسا  
تـصادي  مسألة يوليهـا اجمللـس االق     وهي  ت اجلهود املنسقة ملنظومة األمم املتحدة،       شكل  - ٢٧

وقـد مت بالفعــل تنـاول هــذه   . زيـارة الفريـق إىل هــاييت  حمـط اهتمــام  واالجتمـاعي أمهيـة خاصــة،   
: االنتقـال مـن اإلغاثـة إىل التنميـة        ” املعنونـة الرمسيـة الـيت يعقـدها اجمللـس         غري   املناسبة   املسألة يف 

 .بإجياز ، وهذا التقرير لن يتناول املوضوع إال“دروس مستفادة من جتربة هاييت

ومع أن تقييم احتياجات مرحلـة مـا بعـد الكارثـة املقـدم يف مـؤمتر نيويـورك قـد أثبـت                         - ٢٨
الفريـق أيـضاً      شـهد  قـد  منـسق، ف   علـى حنـو    يفـور القدرة منظومة األمم املتحدة على التصرف       
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جمموعـة  فكـل   -“ جمموعات العمل اإلنساين” بني املنظمات الدولية يف نظام فيما اً وثيق اًتعاون
 مـن منظومـة األمـم املتحـدة أو املنظمـة الدوليـة للـهجرة يف حالـة اجملموعـة املعنيـة               فريـق يرأسها  

ــار الفريـــق إىل فقـــد ومـــع ذلـــك، . بتـــوفري املـــأوى ــاون  ضـــرورة أشـ ــادة التفاعـــل والتعـ زيـ
 .اجملموعات بني فيما

اخـتالف بـني آراء   أثناء االنتقال إىل مرحليت اإلنعاش والـتعمري،         ،ومن املتوقع أن يظهر     - ٢٨
يف جمــايل  الــيت تــدعو إىل تلبيــة احتياجــات إمنائيــة أطــول أجــالً، املنظمــاتملنظمــات اإلنــسانية وا

لـسكان املـشردين    ا دعم   واصلةاالحتياجات املواكبة مل  مع مراعاة   مثالً،  املدن  اإلسكان وختطيط   
منظومــة مــرة أخــرى   الفريــق دعوومــن مث يــ . إعــادة البنــاء ألجــل أطــول   عمليــة وحتــسني 
قـضايا مرحلـة االنتقـال، حتقـق        ب فيما يتعلق بدور قيادي قوي    إىل أن تضطلع    ة  املتحد األمم

 .من خالله استفادة كاملة من الكفاءات املتعددة املوجودة يف املنظومة بأكملها

 عـشر الـيت     املـشاريع املـشتركة االثـين     ملـا ُعـرف عـن       وأعرب الفريـق عـن ارتياحـه          - ٢٩
خـصص هلـا   قـد  وىل صـندوق إعـادة إعمـار هـاييت     قدمها معاً فريق األمم املتحدة القطـري إ     

 ذلـك فـإن     باإلضافة إىل و .تشجيعه هلذه املمارسة  أبدى   و ، مليون دوالر  ٢٠٠ميزانية تفوق   
منظومــة األمــم املتحــدة تــستفيد مــن زيــادة توضــيح دور كبــار ممثليهــا ومــا يــضطلعون بــه مــن   

األسـبق للواليـات املتحـدة،      كلينتـون، الـرئيس      املختلفـة الـيت يـضطلع هبـا       فاألدوار  . مسؤوليات
بصفته، مـثالً، مبعوثـاً خاصـاً لألمـم املتحـدة هلـاييت وشخـصية بـارزة تـشارك يف رئاسـة اللجنـة                        

 مبـا يف ذلـك عـن طريـق مؤسـسة            ،ورائـداً لـشىت مبـادرات مجـع التربعـات         املؤقتة إلنعاش هـاييت     
توضـيح  زيـادة   أنه  مـن شـ   و التزامه بتحسني احلالة يف هاييت،       عميقعلى   قويدليل  كلينتون هي   

 حـاالت سـوء الفهـم احملتملـة         فـادي يف ت أن تعـزز احلالـة وتـساعد        آثار هـذه الواليـات املختلفـة        
يــساعد اجلميــع علــى مبــا ويــستحق هــذا اجلانــب التوضــيح   .داخــل منظومــة األمــم املتحــدة 

 .نوسيما السكان اهلايتي الفهم، وال
  

 االستنتاجات  -سابعا   
 هـاييت علـى جـدول األعمـال الـدويل            بقـاء  وقـت مـضى أن    الفريـق أكثـر مـن أي        يرى    - ٣٠
 قوي لألمم املتحـدة     سيما يف ظل حضورٍ    ، وال  ضرورتان حتميتان   الدعم املناسب للبلد   ميقدتو

ــع   ــى أرض الواقـ ــسد علـ ــق     يف يتجـ ــاييت وفريـ ــتقرار يف هـ ــق االسـ ــدة لتحقيـ ــم املتحـ ــة األمـ بعثـ
ويؤيــد الفريــق تأييــداً . د الــضعيفةالبلــمنــاطق بــرانس و - أو - املتحــدة القطــري يف بــور األمــم

 توطيـد االسـتقرار واألمـن يف هـاييت    راسخاً التجديد مرات أخرى لوالية البعثة احلالية لضمان و 
 هتاخـسار  األشهر األخـرية يف أعقـاب        خاللالعمل الذي أجنزته األمم املتحدة      ويرحب الفريق ب  

ــيهم اهلــادي العنــايب  عــدداً كــبرياً  املفجعــة  ، املمثــل اخلــاص لألمــني العــام   مــن موظفيهــا، مبــن ف
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يف هـذه   لقيـا حتفهمـا     ن  ا اللـذ  ، نائـب املمثـل اخلـاص لألمـني العـام          دا كوسـتا  كـارلوس    ولويس
 .املأساة

أن يكــرر اهتمــام والتــزام مجيــع االستــشاري املخــصص هلـاييت  ويف اخلتـام، يــود الفريــق    - ٣١
املثمـرة  والزيـارة    .الـة يف هـاييت    بتحـسني احل  فيما يتعلق   الوفود اليت تشكل جزءاً من هذا الفريق        

وأعـضاء   .للغاية اليت مت االضطالع هبا إىل البلد يف الشهر املاضي هي شـاهد علـى هـذا االلتـزام               
 بلـد فهو  الفريق على ثقة بأن اجمللس سيأخذ بتوصيات الفريق ويواصل تقدمي الدعم إىل هاييت،              

 .  ذلك الدعماجة إىلأمس احليف 

مجيــع البلــدان الــيت تعهــدت لــزوم أن تقــوم  هــذه الفرصــة ليؤكــد ويغتــنم الفريــق أيــضاً  - ٣٢
فهـاييت حتتـاج إىل      .بـشكل كامـل وسـريع، واإلبقـاء علـى التزامهـا           دفعها  بـ بتقدمي أمـوال هلـاييت      

مـن العنـاوين    بالفعـل    ذلـك ألن البلـد اختفـى         قـد ازدادت أمهيـة    و . املتواصـلني  اهتمامنا ودعمنـا  
ن أي وقــت مــضى علــى اآلليــات واملؤســسات الدوليــة،  يعتمــد اليــوم أكثــر مــبــات الرئيــسية و

فيها اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة، ليحـافظ علـى تعـاون وثيـق مـع اجملتمـع                   مبا
مع انتقال البلد الـذي ال يـزال يف وضـع           وستكون األشهر القادمة حامسة هلاييت،      . الدويل بأسره 

 ونتيجـة لـذلك، يكـرر الفريـق مناشـدته           .عمـار هش للغاية، مـن مرحلـة االنتعـاش إىل إعـادة اإل           
هـو  و. نظـر يف زيـادة دعمهـا      تعمل مع حكومـة هـاييت و      بأن ت للجهات الدولية صاحبة املصلحة     
  .التعاون فيما بني بلدان اجلنوبعن طريق  ، مبا يف ذلكيرحب بالتنوع املستمر للشركاء



E/2010/102  
 

10-44947 13 
 

 املرفق
ــارة ال      ــامج زيـــــ ــاييت  برنـــــ ــشاري املخـــــــصص إىل هـــــ ــق االستـــــ   ،فريـــــ

  ٢٠١٠يونيه / حزيران١٩-١٦
  

  يونيه/حزيران ١٦ ،األربعاء    
  

  تو الدويلريمطار توسان لوفإىل الوصول   ٠٠/١٣
الدينيـة  الـشؤون   ميـشيل ري، وزيـرة اخلارجيـة و        - اجتماع مع الـسيدة مـاري       ٣٠/١٤

  )رة اخلارجيةاوز(
 فيـشر   ليـ نيجالـسيد   اجتماع مع فريق الفريـق القطـري لألمـم املتحـدة برئاسـة                ٤٥/١٦

مقــر قاعــدة بعثــة األمــم املتحــدة لتحقيــق   (نائــب املمثــل اخلــاص لألمــني العــام  
  )االستقرار يف هاييت

موليـه، املمثـل اخلـاص لألمـني العـام          إيدمون  السيد   ضيافة كل من  عشاء عمل ب    ٣٠/١٩
والـسيدة ريبيكـا غرينـسبان،      والسيد فيشر، نائب املمثل اخلاص لألمـني العـام،          

     األمم املتحدة اإلمنائير برنامجنائبة مدي
 يونيه/ حزيران١٧ ،اخلميس    

  ):باهلليكوبتر(زيارة إىل يل كاي   ٠٠/٧
 ةاحملليـ الـدائرة   اجتماع مع مسؤويل األمم املتحـدة والـسلطات احملليـة و            -    

  للحماية املدنية
غرفـــة التجـــارة، املنظمـــات (اجتمـــاع مـــع منظمـــات اجملتمـــع املـــدين    -  

  )احلكومية احمللية غري
  اء عملدغ  -  

ــة إحاطــة   ٣٠/١٥ ــم املتحــدة      إعالمي ــة األم ــة لبعث ــساعدة االنتخابي ــسم امل ــن ق ــة م مقدم
  )اللوجستيات للبعثةمقر قاعدة (لتحقيق االستقرار يف هاييت 

اجتمـــاع مـــع الـــسيد كلـــود مـــواز، أكـــادميي، مستـــشار الـــرئيس للتعـــديالت    ٠٠/١٦
  )لبعثةاللوجستيات لمقر قاعدة (الدستورية 

ــة إحاطــة   ٠٠/١٧ ــامج  مقدمــة مــن الــسيد جــان كريــستوفر أدر  إعالمي ــان، مــدير الربن ي
قاعــــــدة (ألمــــــم املتحــــــدة، برنــــــامج املــــــستوطنات البــــــشرية لالقطــــــري، 
  )لبعثةل اللوجستيات
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 فيـشر نائـب املمثـل اخلـاص لألمـني العـام وأعـضاء فريـق                السيد عشاء عمل مع    ٠٠/١٩
    األمم املتحدة القطري

  ونيهي/ حزيران١٨ ،اجلمعة    
  

اجتماع مع ممثلي منظمة األغذيـة والزراعـة وبرنـامج األغذيـة العـاملي وبرنـامج                  ٣٠/٨
  )لبعثةاللوجستيات لقاعدة (الدولية للهجرة نظمة املاألمم املتحدة اإلمنائي و

دائــرة احلمايــة املدنيــة ، مــديرة عامــة، بابتيــستالــسيدة ألتــا جــان اجتمــاع مــع   ٠٠/١٠
  )لبعثةاللوجستيات لقاعدة ) (إدارة احلماية املدنية(

  )القصر الرئاسي(رئيس اجلمهورية ، اجتماع مع السيد رونيه غارسيا بريفال  ٠٠/١٢
ــر  ، مــاكس بيلريــف - اجتمــاع مــع الــسيد جــان   ٠٠/١٥ ــوزراء ووزي رئــيس جملــس ال

مكتــب ) (املاحنــة( عــشر حــدأالتخطــيط والتعــاون اخلــارجي وأعــضاء جمموعــة  
  ) الوزراء جملسرئيس

    مه سفري كندا للسلك الدبلوماسي وممثلي اجملتمع املدينيقيفل كوكتيل ح  ٠٠/١٨
  يونيه/ حزيران١٩السبت     

 منظمة اهلجرة الدولية بشأن املشردين داخلياً واجملموعـة         هاقدمتإحاطة إعالمية     ١٥/٨
  )لبعثةاللوجستيات لقاعدة (املعنية باحلماية وتنسيق املخيمات وإدارهتا 

  ملخيماتزيارات إىل ا  ٠٠/٩
قاعـدة  (  نائـب املمثـل اخلـاص لألمـني العـام          ،مـع فيـشر   استخالص للمعلومـات      ٣٠/١١

  )لبعثةاللوجستيات ل
  غادرة إىل نيويوركامل  ٠٠/١٤

  
  


