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RESOLUTIE DIE TIJDENS DE EERSTE BIJEENKOMST VAN DE MINISTERS VAN 
BUITENLANDSE ZAKEN VAN DE GEMEENSCHAP VAN LATIJNS-AMERIKAANSE EN 

CARIBISCHE STATEN (CELAC) IS AANGENOMEN OVER DE BIJZONDERE 
SAMENWERKING MET DE REPUBLIEK VAN HAÏTI 

 

Zij houden rekening met het verslag van het Tijdelijke Voorzitterschap (PPT) over de 
samenwerking tussen CELAC en de Republiek van Haïti; 

 
De CELAC en haar lidstaten hebben een grote betrokkenheid geuit bij het versterken van 

de waarden en principes van de Zuid-Zuid Samenwerking met de Republiek van Haïti bij de 
wederopbouw en ontwikkeling van de Republiek van Haïti; 

 
Zij nemen het Speciale Communique over Solidariteit met Haïti in acht, dat door de 

staatshoofden en regeringsleiders tijdens de Derde Topbijeenkomst over Integratie en 
Ontwikkeling van Latijns-Amerikaanse en de Caribische landen is goedgekeurd. Hierin 
benadrukken zij nogmaals de sterke betrokkenheid om door te gaan met het effectief bijdragen 
aan de inspanningen van de wederopbouw en ontwikkeling. In overeenstemming met de 
fundamentele behoeften en prioriteiten die zijn gedefinieerd door de regering van de Republiek 
van Haïti en met volledige eerbiediging van het gezag en de soevereiniteit en van het beginsel 
van niet-inmenging in binnenlandse aangelegenheden; 

 
Zij erkennen het feit dat de Republiek van Haïti werd beschouwd door de Verenigde 

Naties als een Minst Ontwikkeld Land. In deze context is het vereist dat de specifieke behoeften 
volledig en op duurzame wijze in overweging worden genomen; 

 
Zij adviseren de deelnemende landen om de inspanningen die nodig zijn te verdubbelen. 

Om zo bij te dragen aan de taak van het overwinnen van de nog aanwezige verwoestende 
gevolgen van de aardbeving die de Haïtiaanse bevolking heeft getroffen op 12 januari 2010; 

 
De prioriteiten van de regering van Haïti richten zich op de volgende gebieden: 
 
1.  Energie 
2.  Werk 
3.  Rechtsstaat en versterking van de overheidsinstellingen 
4.  Onderwijs 
5.  Milieu 
6.  Uitbanning van honger en extreme armoede 
7.  Gezondheid 
8.  Landbouw 
9.  Infrastructuur; 
 

 

   

 
 



2 
 

Zij benadrukken dat de regering van Haïti de wens heeft geuit dat de technische- en 
financiële-internationale-, regionale- en bilaterale samenwerking volledig worden 
gecoördineerd door de regering van Haïti, in overeenstemming met de prioriteiten die de 
regering vaststelt. 

  
Tijdens de Eerste Bijeenkomst van de Ministers van Buitenlandse Zaken van de 

Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische Staten (CELAC) is besloten om: 
 
1.  De inspanningen voort te zetten in samenwerking met de Haïtiaanse regering om de 

uitgebreide duurzame ontwikkeling te bereiken zoals deze is verwoord in de eerder 
gedefinieerde prioriteiten. 

 
2.  De CELAC en zijn verwante organisaties te verzoeken om na te denken over de 

bijzondere situatie van Haïti en om samen te werken met de regering op een concrete manier 
om haar ‘bijzondere behoeften’ in te willigen in het proces van het streven naar ontwikkeling; 

 
3.  Een beroep te doen op de lidstaten van de CELAC om de Haïtiaanse regering te 

ondersteunen bij de uitvoering van haar eigen Nationaal Strategisch Ontwikkelingsplan (NSDH). 
Om zo bij te dragen met acties die gericht zijn op de duurzame ontwikkeling van het land en die 
resulteren in een betere kwaliteit van leven voor de bevolking en een efficiënt gebruik van de 
mogelijkheden. 

 
4.  Opdracht te geven aan de lidstaten van de CELAC om jaarlijks aan het Tijdelijke 

Voorzitterschap verslag uit te brengen over de samenwerking en de cooperatie die zij verlenen 
aan de bevolking en de regering van Haïti. En om periodieke vergaderingen met de regering van 
Haïti te houden om de acties waarvan het land profiteert te harmoniseren en om informatie te 
krijgen over de uitgevoerde acties die worden uitgevoerd in het kader van deze Resolutie. 

 
5.  Het Tijdelijke Voorzitterschap aan te raden om hulpmiddelen te genereren voor de 

uitwisseling van informatie met andere regionale instanties die belast zijn met het opstellen van 
rapporten over samenwerkingsinitiatieven op Haïti, om dubbel werk te voorkomen bij het 
verzamelen van deze informatie. 

 
Santiago, Chili, 28 januari 2013 


