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  جملس حقوق اإلنسان 
  الدورة العشرون

   من جدول األعمال١٠البند 
  بناء القدراتو التقنية املساعدة

          تقرير اخلبري املستقل املعـين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف هـاييت،                 
  ميشيل فورستالسيد 

  موجز    
 وإلعـالن   ١٩٩٥/٧٠وفقاً للوالية اليت أنشأهتا جلنة حقوق اإلنسان يف قراراها            

، يقدم اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان     PRST/19/31رئيس جملس حقوق اإلنسان     
  .يف هاييت هذا التقرير إىل اجمللس يف دورته العشرين

. ذه السنة إىل جملس حقوق اإلنسان إىل صـيغته املألوفـة          ويعود التقرير املقدم ه     
سيما أساليب عمل     وال ،ويبحث اخلبري املستقل يف البداية مسألة احلقوق املدنية والسياسية        

ويصف حالة قطاع السجون واملشاكل اليت يتعـرض هلـا      . املؤسسات القضائية والشرطة  
احلبس االحتياطي املطول وظروف    األشخاص احملرومون من حريتهم، متطرقاً إىل مسأليت        

. والدور الذي يؤديه هذا املكتب    أمني املظامل   ويذكّر بأمهية مكتب    . االحتجاز يف السجون  
  .يف بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت" حقوق اإلنسان"ويقترح تقييماً لقسم 

جتماعية والثقافية  ويتناول اخلبري املستقل بعد ذلك مسألة احلقوق االقتصادية واال          
  .بعد قائم على حقوق اإلنسان يف إعادة إعمار البلداألخذ بيف هاييت وأمهية 

تزال مستهدفة يف فترة اخلروج مـن        وأخرياً يذكر اخلبري املستقل بأن احلقوق ال        
زلن يتعرضن للعنـف اجلنـساين،       األزمة اإلنسانية ويتناول حتديداً حالة النساء الاليت ما       

ال املنفصلني عن أسرهم، واليتامى، واألطفال العاملني يف اخلدمـة املرتليـة،            وملف األطف 
ويصف آثار الكولريا . والتبين، وموضوع األشخاص ذوي اإلعاقة، ومسألة اإلعادة القسرية

  .على نظرة الناس إىل البعثة
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ل يقدم اخلبري املستق  . وختاماً يعرض التقرير توصيات اخلبري املستقل يف ثالثة فروع          
يف الفرع األول عدداً من التوصيات املتصلة بعمل مؤسسات الدولـة، سـيما العدالـة               

ويتناول الفرع الثاين احلقوق االقتـصادية      . أمني املظامل والشرطة ونظام السجون ومكتب     
وتتعلق توصـيات اخلـبري     . واالجتماعية ومراعاة اعتبارات احلقوق يف إعادة إعمار هاييت       

  .لث حبقوق األشخاص الضعفاء يف فترة اخلروج من األزمة اإلنسانيةاملستقل يف الفرع الثا
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٨-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٥  ٤٩-٩  ....................................................احلقوق املدنية والسياسية  - ثانياً  
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  ١٣  ٦٠-٥١  ................مفهوم سيادة القانون واحلقوق االقتصادية واالجتماعية  - ألف     
  ١٥  ٦٦-٦١  .....................................مكانة احلقوق يف إعادة اإلعمار  -  باء     

  ١٦  ٩٣-٦٧  ...................................نسانيةانتهاكات احلقوق يف سياق األزمة اإل  - رابعاً  
  ١٦  ٧٤-٦٨  ...................................................سكان املخيمات  - ألف     
  ١٨  ٨١-٧٥  ....................................................العنف اجلنساين  -  باء     
  ١٩  ٨٦-٨٢  ...........................................................األطفال  - جيم     
  ٢٠  ٨٨-٨٧  .............................................األشخاص ذوو اإلعاقة  - دال     
  ٢١  ٩٠-٨٩  ....................................................العودة القسرية  -  هاء     
  ٢١  ٩٣-٩١  ...........................................................الكولريا  -  واو     

  ٢٢  ٩٨-٩٤  ................................................مكافحة اإلفالت من العقاب  - خامساً  
  ٢٢  ٩٨-٩٤  ................................... كلود دوفالييه-لف قضية جان م  - ألف     

  ٢٣  ١١٤-٩٩  .........................توصيات موجهة إىل حكومة هاييت وإىل اجملتمع الدويل  - سادساً  
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  مقدمة  -أوالً  
رئيس  وإلعالن   ١٩٩٥/٧٠وفقاً للوالية اليت أنشأهتا جلنة حقوق اإلنسان يف قرارها            -١

         اجمللُس اخلبَري اجلديـد إىل القيـام ببعثـة          الذي دعا فيه     PRST/19/31جملس حقوق اإلنسان    
إىل هاييت وموافاته بتقرير هبذا الشأن، يقدم اخلبري املستقل هذا التقرير إىل اجمللس يف دورتـه                

  . العشرين
، اليت قام   ٢٠١٢مارس  / وآذار ٢٠١١مارس  /ويتناول هذا التقرير الفترة ما بني آذار        -٢

ويعرب اخلبري املستقل عن امتنانه للـرئيس       . إىل هاييت  )١(عثاتخالهلا اخلبري املستقل بثالث ب    
 جان ماكس بيلريف     السابق الوزراءبريفال وللرئيس ميشيل مارتيلي، ولرئيس       رونيهالسابق  
 وجاهـة ، الذين التقاهم مراراً وملس صراحتهم واستفاد من         )٢( غاري كونيل  الوزراءورئيس  

ويود أن يشكر   . كة يف تنفيذ البعض من مشاريعهم     مالحظاهتم وتلقى منهم دعوات إىل املشار     
كذلك أعضاء احلكومتني املتعاقبتني وممثلي جملس الشيوخ وجملس النواب الذين حتادث معهم            

  .نامج التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسانرببخاصة يف مسائل منها 
 يتوجه جبزيل الشكر وقد زار اخلبري املستقل بيالدير وغوناييف وسان مارك، ويود أن  -٣

  إىل العديد من اهلايتيني الذين التقاهم أثناء بعثاته وكذلك من التقاهم يف باريس أو نيويـورك               
وجتسد نوعية اللقاءات واملناقشات تعلق الشتات اهلايتيني       . أو جنيف أو واشنطن   أو بروكسل   

  .عادة إعمار البلدببلدهم وروح التضامن اليت حتدوهم ورغبتهم يف املشاركة بطريقتهم يف إ
وحتادث اخلبري املستقل أيضاً مع املمثل اخلاص لألمني العام ورئيس بعثة األمم املتحدة   -٤

، مث ماريـانو فرنانـدز      موليـه إدمـون   ) بعثة حتقيق االستقرار  (لتحقيق االستقرار يف هاييت     
ه وزود أفرقتـهم الـذين   كافة أفراد ومساعديه ناجيل فيشر وكيفن كينيدي، ويود أن يشكر         

وكانت له أيـضاً حمادثـات      . بدعم فعال يف ميادين اللوجيستيات واألمن والعالقات العامة       
هاتفية منتظمة بني البعثات مع املمثل اخلاص وأعضاء كثريين يف بعثة األمم املتحدة يف هاييت،               

  .البقاء على علم بالتطورات السياسية واالقتصادية واألمنية يف هاييتوهو ما أتاح له 
ويشكر اخلبري املستقل املسؤولني عن الوكاالت الرئيسية لألمم املتحـدة ومنظمـة              -٥

الدول األمريكية واجلماعة الكاريبية والسوق املشتركة ملنطقة البحر الكارييب واحتـاد أمـم             
كما يشكر أعضاء اهليئة الدبلوماسية الذين تناقش معهم يف مناسبات شـىت            . أمريكا اجلنوبية 

  .مع الدويل وأساليب عملهخبصوص دور اجملت

__________ 
         ،٢٠١١سـبتمرب   / أيلـول  ٩أغـسطس إىل    / آب ٢٨، ومن   ٢٠١١أبريل  / نيسان ٨ إىل   ٦يف الفترات من     )١(

 .٢٠١٢فرباير / شباط٨الثاين يناير إىل / كانون٣١ومن 
يف وقت صياغة هذا التقرير، كان غاري كونيل قد استقال رمسياً وشرع يف تصريف األعمال العاديـة إىل                   )٢(

 .حني تعيني رئيس حكومة جديد بصفة رمسية
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ويوجه اخلبري املستقل شكراً خاصاً إىل سفراء بلدان جمموعـة أمريكـا الالتينيـة                -٦
والكارييب وإىل جمموعة أصدقاء هاييت الذين حاورهم وتناقش معهـم، يف بـور أوبـرانس               
ونيويورك بصفة خاصة، بفضل املساعي احلميدة لسفري الربازيل يف بور أوبـرانس وسـفري              

  .وغواي يف نيويوركأور
 وخاصـة منـهم     ،ويود اخلبري املستقل أخرياً جتديد شكره ملوظفي األمم املتحـدة           -٧

املوظفون احملليون والدوليون يف قسم حقوق اإلنسان، ملا أسدوه إليه من دعـم قـيم يف أداء        
  .  اجمللسا هبأناطهاملهمة اليت 

عثاته املختلفة إىل هـاييت ونيويـورك   ويذكر يف اخلتام أن اخلبري املستقل التقى أثناء ب       -٨
نـسائية  الملنظمـات   املنظمات الدولية والوطنية غري احلكومية و     عن ا وميامي وجنيف ممثلني    

؛ فمنظمات اجملتمع املدين ثروة وزاد عظيمان وهلا قـدرة هائلـة علـى              ومنظمات الفالحني 
  .شك يف أهنا غري مستغلة بالقدر الكايف اإلبداع والعمل امليداين ال

  احلقوق املدنية والسياسية  -ثانياً  
ن ملنـصب رئـيس     ْين الرئيسيَ ْيلمرشَحلالتقى اخلبري املستقل فريق احلملة االنتخابية         -٩

 القـانون يف    سيادةاجلمهورية الفائزين يف اجلولة األوىل، للحديث عن ضرورة إدراج مسألة           
 االقتـصادية واالجتماعيـة     جوهر اإلصالحات املزمع القيام هبا وللتذكري بأن مسألة احلقوق        

  .تزال يف صميم انشغاالت أغلبية مواطين هاييت ال
وحال انتخاب الرئيس ميشيل مارتيلي، أعرب اخلبري املستقل عن ارتياحه ألن مسألة              -١٠
ويف .  القانون ترد ضمن األولويات األربع لواليته، إىل جانب التعليم والعمالة والبيئـة            دولة

وفيما أعقـب ذلـك مـن       . ارتيلي، أُثريت مسألة تنفيذ اإلصالحات    لقائه األول بالرئيس م   
مناقشات وحمادثات هاتفية، نوقشت عناصر حمددة منها تنفيذ توصيات معينة تواتر تقـدميها             

وينوه اخلبري املستقل مبا أبداه الفريق الرئاسـي        . منذ سنوات عديدة يف تقارير اخلبري املستقل      
دية ورقي يف نوعية الـتفكري االسـتراتيجي، وبالرؤيـة           القانون من ج   دولةاملعين مبوضوع   

  . الواضحة للمراحل اليت يتعني قطعها ليكون إصالح القضاء دعامة أساسية للبلد
وذكر اخلبري املستقل بأن احلكم يستدعي إرسال إشارات سياسية وبأن الـشعب يف               -١١

عمل سياسي يف العمق يتيح     وحيتاج البلد إىل    . حاجة إىل رؤية سيادة القانون تكرس يف هاييت       
  .املشّخصة منذ زمن طويلجتاوز القرارات التقنية احملضة 

يتبع  القانون   بدولةواقترح اخلبري املستقل على احلكومة تسمية مفوض وزاري معين            -١٢
. مباشرة رئيس احلكومة ويتوىل قيادة وضمان التنسيق الالزم بني خمتلف اإلدارات الوزاريـة            

 منها وزارة العدل واألمـن      عديدة القانون تعين بصفة مباشرة وزارات       دولةذلك أن مسألة    
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العام ووزارة الداخلية، عالوة على الوزارات املشرفة على العمل احلكومي يف جمال احلـق يف               
  .التعليم واحلق يف الصحة واحلق يف السكن

اً بـأن   القانون أيـض  بدولة   الوزاري املعين    كن لسلطات البلد أن تكلف املفوض     ومي  -١٣
ومنظمات اجملتمع املدين، خطة وطنية حلقوق اإلنسان أمني املظامل يصوغ، بالتعاون مع مكتب 
التزامات احلكومة أمام جملس حقـوق اإلنـسان أثنـاء          خاصة  تأخذ يف االعتبار أموراً منها      
أمـني  ومن شأن هذه اخلطة، اليت ميكن أن يشارك فيها مكتب           . االستعراض الدوري الشامل  

 ومجيع العناصر الفاعلة يف اجملتمع املدين، أن تتيح إعالن مشروع احلكومة السياسي من              املظامل
  .أجل إعمال حقوق اإلنسان يف أرض الواقع

  العدالة  -ألف  
وخلّف  الذي دمر املباين العامة الرئيسية       ٢٠١١يناير  /كانون الثاين  ١٢غداة زلزال     -١٤

 وقف اجملتمع الدويل على حجم املعونة       ،)٣(عشرات اآلالف من الضحايا يف صفوف املوظفني      
الواجب تقدميها إىل البلد إلتاحة عودة اجلهاز القضائي إىل العمل بسرعة وتزويد الـسلطات              

  .القضائية مبا يلزم من املباين واملوارد البشرية واملالية
دراسـة واقتـراح    "، ُشكلت جلنة رئاسية مهمتها      ٢٠١٢يناير  /كانون الثاين  ٤ويف    -١٥
وضمان استمرار أعمال اللجنة اليت أنـشأها رئـيس         " ابري املناسبة لتنفيذ إصالح القضاء    التد

وقد التقى اخلبري املستقل رئيس اللجنة وحتاور معه بـشأن          .  بريفال رونيهاجلمهورية السابق   
وقد أُعجب اخلبري املـستقل بنوعيـة       . اللجنة رزنامة العمل ووترية املقترحات اليت ستقدمها     

 املـصوت   ،النهج االستراتيجي املتبع لتنقيح القوانني الثالثة املتعلقة بإصالح القضاء        التفكري وب 
وينبغي أن يدعم اجملتمع الدويل عمل هذه اللجنة وأن تيسر سـلطات            . ٢٠٠٧عليها يف عام    

  .البلد بلورة مقترحاهتا
راقبـة  ويف هذا الصدد، ُيذكّر اخلبري املستقل بأمهية أن يضطلع التفتيش القـضائي مب              -١٦

وبالفعل جيب التحقق عملياً من أداء احملاكم وأقـالم احملـاكم           . فعالية أداء اهليئات القضائية   
. والنيابات العامة، وال سيما األرقام املقدمة فيما يتعلق بعدد عمليات التفتيش وحتاليل األداء            

ـ               وظفي وزارة  وينبغي أن يتوىل إدارة التفتيش قضاة منتدبون لفترة زمنية حمدودة بدالً مـن م
  .العدل واألمن العام

ووجه اخلبري املستقل انتباه وزير العدل إىل الصعوبات املقترنة بالقانون املتعلق باجمللس            -١٧
األعلى للقضاء، وهو قانون يضع القضاة اجلالسني حتت مسؤولية التفتيش القضائي بينما يضع          

قترح أيضاً توجيه تذكري صـارم إىل       وا. أقالم احملاكم والنيابات العامة حتت مسؤولية الوزير      
__________ 

، ذكَّر رئيس الوزراء بأن الكارثة خلفت أضراراً        ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١٢أثناء مؤمتر صحفي عقد يف       )٣(
 .  يف املائة من موظفي البلد قد هلكوا١٧ من الدوالرات وأن  مليارات٧,٨بقيمة 
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العمداء ومفوضي احلكومة بضرورة مراقبة أنشطة احملاكم والقضاة مراقبة منتظمـة ودائمـة             
يحفظ يف اآلن ذاته حقـوق      سوسيكفل ذلك حسن األداء و    . وفعالة حتترم التسلسل اهلرمي   

يـضطلع مفـوض    ووفقاً للتسلسل اهلرمي يضطلع العميد مبراقبة قضاة التحقيق و        . املتقاضني
  . احلكومة مبراقبة وكالء النيابة وقضاة الصلح

. أن متويل النظام الوطين للمساعدة القضائية سيتوقف      قد أُخرب ب   اخلبري املستقل    وكان  -١٨
ر اخلبري املـستقل    ويذكّ. )٥( بفضل متويل من احتاد أمم أمريكا اجلنوبية       )٤(لكن الربنامج استمر  

قضائية على متويالت ميكن التنبؤ هبا، ويشكر يف هذا الـصدد           بأمهية اعتماد نظام املساعدة ال    
اجلهات املاحنة امللتزمة بالفعل يف هذا اجملال، مشدداً على أنه ينبغي يف هناية املطاف إحلاق هذا                

  .النظام بوزارة العدل

  رئيس حمكمة النقض    
ئه األول بـالرئيس  ر اخلبري املستقل، يف لقاءاته برئيس اجلمهورية السابق مث يف لقا       ذكّ  -١٩

لصلة بني الـسلطة التنفيذيـة      اميشيل مارتيلي، بأمهية تعيني رئيس حملكمة النقض بغية قطع          
  .والسلطة القضائية

وبالفعل ميثل رئيس حمكمة النقض، عالوة على صالحياته اخلاصة املقترنة بوظيفتـه،           -٢٠
 األعلى للقـضاء ومـن      من يرأس اجمللس  هو  حجر الزاوية يف عملية إصالح القضاء، مبا أنه         

وهو أيضاً من يرأس جملـس إدارة املعهـد         . برنامج اعتماد القضاة وتعيينهم   يستطيع إطالق   
  . الوطين للقضاء

تشرين ويرحب اخلبري املستقل بقرار الرئيس مارتيلي تسمية رئيس حمكمة النقض يف              -٢١
د القضاة األحـد    وعق. ٢٠١٢فرباير  /شباط، مث تسمية أربعة قضاة يف       ٢٠٠١أكتوبر  /األول

عشر مجعيتهم العامة األوىل، وشكلوا الغرفتني والغرف املوحدة، وحـددوا أيـام العمـل،              
وقد تسىن للخبري املستقل، يف لقائه األول بـرئيس         . وانتخبوا ممثلهم يف اجمللس األعلى للقضاء     

ة احملكمة اجلديد، أن يقف على جدية القضاة وعزمهم على املشاركة يف اسـتعادة مـصداقي              
  .اجلهاز القضائي يف هاييت

  اجمللس األعلى للقضاء    
يف وقت صياغة هذا التقرير، كان وزير العدل واألمن العام قد أعلن عن انتهاء عملية   -٢٢

اعتماد أعضاء اجمللس األعلى للقضاء، والشروع يف إرساء وتفعيل هذا الكيان اجلديد الـذي              
وتيسرياً لعمليـة   . شاور اخلاصة بالسلطة القضائية   سيكون هيئة اإلدارة واملراقبة والتأديب والت     

__________ 
 .احتاد أمم أمريكا اجلنوبية )٤(
           حمامياً هايتيـاً موظفـاً     ٢٥٠ يُعد، كان النظام الوطين للمساعدة القانونية       ٢٠١١نوفمرب  /يف تشرين الثاين   )٥(

 . قضية٩ ٠٠٠ علىيزيد ومنذ إنشاء هذا النظام، عوجل ما .  مكتباً يف مجيع أحناء البلد١٤يف 
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استالم أعضاء اجمللس مهامهم وحرصاً على تفعيل هذا الكيان، أنشأت وزارة العدل وحمكمة             
  .النقض أيضاً ثالث جلان تقنية سُتعىن بطرائق نقل السلطات وبشؤون امليزانية واملقر

أن يكون اجمللس األعلـى     األمل   وحيدوهوقد رحب اخلبري املستقل هبذه اإلعالنات،         -٢٣
للقضاء جاهزاً للعمل عندما يقدم تقريره، وأن يكون مزوداً، باالعتماد على مـصادر منـها               
األموال املخصصة إلعادة اإلعمار، مبوارد بشرية ذات كفاءة وموارد مالية متكنه من العمـل              

  .بكل استقاللية ومن تعيني القضاة دون تدخل السلطة التنفيذية
، بدعم قوي من اجملتمع الدويل، أول مناظرة الختيـار طـالب            القضاءظم معهد   ون  -٢٤

وُنظمت مناظرة أخـرى يف معهـد       . راغبني يف احلصول على تدريب أويل يف مهنة القضاء        
 سافروا إىل فرنسا وحصلوا على تدريب نظري وأمتوا دورة      قاضياً آخر  ٢٠القضاء اختري فيها    

غري أن هؤالء القـضاة  .  قبل نيل شهاداهتم والعودة إىل هاييت     تطبيقية يف هيئات قضائية خمتلفة    
  .الشباب العشرين مل يكونوا قد ُعينوا وقت صياغة هذا التقرير

ويطمح معهد القضاء أيضاً إىل تعزيز صفوفه مبدرسني دائمني حاصلني على تدريب              -٢٥
 حلقـات تدريبيـة   وللمرة األوىل، اختري ستة قضاة ودربوا يف فرنسا على إعداد     . بيداغوجي

وسيتيح ذلك الشروع يف برنامج جديد لتـدريب املـدربني يف           . واإلشراف على الدراسات  
  .هاييت
ويف إطار مشروع إعادة تأهيل ممول من بعثة حتقيق االستقرار، حتولت مكتبة معهد               -٢٦

 إضافة إىل قاعـة مطالعـة       ،فقد أصبح املبىن حيتوي مكتبة    . القضاء إىل مركز وثائقي حديث    
قاعة للمعلوماتية وثالثة مكاتب لإلدارة وقاعة حلفظ الوثائق وقاعة استقبال تتـسع ملائـة              و

  .شخص وميكن استخدامها أيضاً كقاعة مؤمترات

  نظام السجون واحلبس االحتياطي املطول  -باء  
           شخصاً حمروماً مـن احلريـة، مـن        ٧ ١٩٠ بوجود   )٦(تفيد أرقام إدارة السجون     -٢٧

 موقوفاً، أي أن إمجايل نسبة احملتجزين يف احلبس االحتيـاطي           ٤ ٩٦٦ مداناً و  ٢ ٢٢٤بينهم  
  . يف املائة، جلهم يف احلبس االحتياطي املطول٧٠تناهز 
خر، سواًء من حيـث املـساحات       آلغري أن الوضع خيتلف كثرياً من إقليم قضائي           -٢٨

 يف احلـبس    املخصصة لألشخاص احملرومني من حريتهم أو من حيـث معـدل احملتجـزين            

__________ 
 .٢٠١٢يناير / كانون الثاين٢٦أرقام مقدمة من بعثة حتقيق االستقرار بتاريخ  )٦(
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 ١٦ومبقارنة معدالت احلبس املطول يف سجون البلـد البـالغ عـددها             . االحتياطي املطول 
  .)٧(خرىألمؤسسة، نالحظ تفاوت النسب، وبقدر كبري أحياناً، من مؤسسة 

، تقوم جلنة مؤلفة من مفتشني قضائيني وموظفني يف         ٢٠١٢فرباير  /شباطومنذ شهر     -٢٩
، باستقـصاء   "ال للحبس املطّول  " آخرين، يف إطار برنامج      إدارة السجون الوطنية وموظفني   

يشمل احملاكم ومفوضيات الشرطة ومجيع مراكز احلبس يف اجلمهورية، بغية حتديد حـاالت             
            غـري أنـه   . االحتجاز املطول واإلفراج عن األشخاص املعنيني كلٌ حسب حالته اخلاصـة          

  .ظاهرةال وجود الستراتيجية فعلية ملكافحة هذه ال
  وزار اخلبري املستقل، أثناء بعثته األخرية، سجن بيتيونفيل للنساء، حيـث ُتحتجـز              -٣٠

 يف املائة منهن فقط من احملكوم       ١٠ يف املائة من النساء يف احلبس االحتياطي مقابل          ٩٠قرابة  
  . عليهن
 احملـاكم  وقد قُدِّمت تفسريات عديدة منها نوع اجلرمية وعدد امللفات اليت تنظر فيها      -٣١

ويكرر اخلبري املستقل توصيته بـإجراء      . اجلنائية أو حماكم اجلنح وسري عمل اهليئات القضائية       
دراسة يف خمتلف اهليئات القضائية للبلد بغية حتسني االستراتيجيات واقتراح حلول خمصـصة             

  .هليئاتبدالً من احللول الوطنية اليت ال تأخذ بعني االعتبار فعالً حقيقة ما حيدث يف هذه ا
وانتهت إعادة تأهيل السجن الوطين فظهرت التحسينات املقترنة بإصالح املرافـق،             -٣٢

إذ حيتشد احملتجزون واملوقوفـون يف      . لكن الوضع ال يزال متوتراً بسبب اكتظاظ الزنزانات       
وهـو  . )٨(مساحة تفوق بقليل نصف متر مربع للفرد، ويضطرون إىل النوم جنباً إىل جنـب             

يف ضوء اتفاقيـة األمـم      " قاسية وال إنسانية ومهينة   " القلق ويعترب معاملة     وضع يبعث على  
  .املتحدة ملناهضة التعذيب

         وزار اخلبري املستقل أيضاً غوناييف، حيـث أسـفرت االضـطرابات الـسياسية              -٣٣
سييت  السجن املدين، فبات مرفق احلبس االحتياطي يف مفوضية شرطة           تدمري عن   ٢٠٠٤لعام  

وزنزانات هذا املركز مكتظة وغري     . ُيستخدم منذ ذلك الوقت كمركز حبس      ديبندانسدو الن 
وعلى . مالئمة، يشتد فيها احلر وتنبعث منها روائح كريهة جتسد ظروف االحتجاز العصيبة           

غرار سائر احملتجزين، يواجه األحداث مشاكل تتصل حبقوقهم االقتصادية واالجتماعية مثـل       
ويستوجب هـذا الوضـع     .  الصحة واإلصحاح ونقص الغذاء    صعوبة الوصول إىل خدمات   

فمن غري املقبول أن يعامل األشخاص احملرومون من حريتهم هبذه الطريقة يف            . تدخالً عاجالً 
  .مؤسسة غري مهيأة هلذا الغرض

__________ 
 يف  ٤٥ يف املائة يف السجن الوطين مقابـل         ٩٢على سبيل املثال، تبلغ نسبة االحتجاز يف احلبس االحتياطي           )٧(

 ٦٧ملائة يف سجن جاكميل و     يف ا  ٥٤ هايسيان و  - يف املائة يف سجن كاب       ٤٨املائة يف سجن فور ليربيت و     
 .سيف املائة يف سجن كاي

وتفيد اللجنة الدولية للـصليب     .  أمتار مربعة  ٤,٥يوصي برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مبساحة دنيا تعادل          )٨(
 .األمحر بأن كل حمتجزٍ ينبغي أن حيظى مبساحة ال تقل عن مترين مربعني يف أشد حاالت األزمة
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وخبصوص احلقوق االقتصادية واالجتماعية، أثريت مرة أخرى، خالل احملادثات مع            -٣٤
قيق االستقرار واللجنة الدولية للصليب األمحر، مـسألة الـصعوبات          إدارة السجون وبعثة حت   

ويتعـذر أحيانـاً   . الشديدة يف اجملال الصحي ومشاكل اإلمداد بالغذاء يف مجيع سجون البلد         
ـ        توزيع الوجبات، ذلك أن اإلمداد الغذائي متمركز       ن  حالياً يف إدارة السجون، ناهيـك ع

وختفض الكميات بقدر كبري أحيانـاً      .  لطهي الطعام  صعوبات اإلمداد أو نقل املواد الالزمة     
فيجوع احملتجزون ويصابون يف بعض احلاالت بأمراض نامجة عن نوعية الغذاء املوزع عليهم             

ر اخلبري املستقل بأن السجن مكان حيرم فيه األفراد من حريتهم، لكن احلفاظ       ويذكّ. أو كميته 
فمن غري املقبول أن يعـاين األشـخاص        . فيه على احلقوق األخرى جيب أن يكون مكفوالً       

احملرومون من حريتهم، عالوة على فترات احلبس االحتياطي مفرطـة الطـول، اكتظـاظ              
  .السجون ونقص التغذية

وعلى النقيض من ذلك، زار اخلبري املستقل سجن الكروا دي بوكيه اجلديد، فوجد               -٣٥
يم املعياري واملمرات والزنزانـات     فيه مؤسسة مطابقة فعلياً للمعايري الدولية من حيث التصم        

طلع اخلبري املستقل على ما سيكون النظام الداخلي هلذه   وا. ت اجلماعية واملرافق األمنية   والقاعا
املنهجي مـع   التعامل   السجون األخرى، يف     تقتدي به املؤسسة اليت ينبغي أن تصبح منوذجاً       

 وفصل املوقوفني واحملتجزين دون جتاهل      املسائل املادية املتعلقة بالتغذية واحلصول على الرعاية      
طاقـة  لويبقى اهلاجس الوحيد متصالً باحترام سلطات البلـد         . االعتبارات األمنية الضرورية  

  .استيعاب املؤسسة
فمجموع موظفي . ويذكر اخلبري املستقل أخرياً بأمهية تدريب موظفي إدارة السجون      -٣٦

 ٧ ٠٠٠ته، بينما يفوق عدد احملتجـزين        موظف يف إقليم هاييت برم     ١ ٠٠٠السجون يناهز   
  .حمتجز، أي أن عدد املوظفني ال يزال غري كاٍف رغم اجلهود املبذولة

ر اخلبري املستقل سلطات البلد بأن معاجلة مسألة السجون تستدعي اسـتجابة            وذكّ  -٣٧
لـيت  سياسية يف املقام األول، متكن من جتاوز إطار القرارات التقنية واإلعالن عن الـسياسة ا         

ويقترح اخلبري املستقل اعتماد قانون إطـاري متعلـق         . تزمع احلكومة انتهاجها يف هذا اجملال     
السجن هو احلرمان من احلرية، لكنه يكفل احترام مجيع         "بالسجون يقوم أساساً على مبدأ أن       

".  ويف النصوص القانونيـة الدوليـة   ١٩٨٧احلقوق األخرى املنصوص عليها يف دستور عام        
          ذا القانون يف مرحلة الحقة التطرق بأسلوب خمتلف إىل مسائل اإلمـداد الغـذائي   وسيتيح ه 

أو احلصول على الرعاية أو احلفاظ على الروابط األسرية أو املسائل األمنية، ويكفل بـذلك               
وُيعرب اخلبري املستقل عن استعداده للمساعدة ويقترح أيضاً أن يشارك يف           . حقوق احملتجزين 

اقشة املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب العقوبة أو املعاملة القاسية             هذه املن 
  .أو الالإنسانية أو املهينة
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  الشرطة  -جيم  
زل املساعدة على إصالح الشرطة الوطنية هلاييت يف صميم املهام املنوطـة ببعثـة                تتن  -٣٨

وتضطلع هبذه العملية الشرطة الوطنية     . حتقيق االستقرار، وفقاً ملا جاء يف قرارات جملس األمن        
  .هلاييت اليت تستفيد من نصائح بعثة حتقيق االستقرار وشرطة األمم املتحدة

وقد أُجنز العمل جبدية، لكن اخلبري املستقل وجه انتباه سلطات البلد إىل ضرورة تنفيذ    -٣٩
يضاً هي جتاوز مرحلة    والغاية هنا أ  ". التحققالفحص و "التوصيات الرئيسية املنبثقة عن عملية      

معاجلة امللفات معاجلة تقنية حمضة بغية إرسال إشارة قوية إىل أفـراد الـشرطة مفادهـا أن                 
             مكافحة اإلفالت من العقاب تشمل أيضاً الشرطة الوطنية هلـاييت وأن الـشرطيني الـذين              

إضـعاف  ولـيس اهلـدف   . ال يستوفون متطلبات شرطة دميقراطية سيفصلون من وظائفهم  
       املؤسسة وإمنا ببساطة إرساء عملية تبني للجميع أن ما كان ُيغتفر من سلوك فيمـا مـضى                 

           فالشرطة الوطنية هلاييت هي إحدى دعائم دولة القـانون، ومـن مث وجـب             . مل يعد مقبوالً  
  . أال تشوهبا شائبة وأن تكون مثاالً ُيحتذى

يت إىل أن تنفذ مبا يلزم من حكمة وثبات التوصيات ويدعو اخلبري املستقل حكومة هاي  -٤٠
الرامية إىل اعتماد أفراد الشرطة، ويوصي بأن جيتمع اجمللس األعلى للشرطة الوطنية الختـاذ              

  .القرارات
ويوصي اخلبري املستقل أيضاً بأن يصدر املمثل اخلاص لألمني العام وسلطات هـاييت               -٤١

بشأن إجراء عملية اإلصالح ليفهم اجلميـع أن هـذه          شديد اللهجة وواضحاً    بياناً مشتركاً   
  .العملية نابعة من إرادة احلكومة وليست مفروضة من اخلارج

أيضاً إىل أن اخلطة الوطنيـة إلصـالح        ) ٢٠١١(٢٠١٢ويشري قرار جملس األمن       -٤٢
 وأن من املقرر صياغة خطة مخاسية جديـدة        ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول الشرطة تنتهي يف    

وينبغي أن تتضمن هذه اخلطة إرشادات واضحة بشأن كيفية تنفيـذ عمليـة             . ٢٠١٢لعام  
  ". التحققالفحص و"

  احلماية  -دال  

  أمني املظاملمكتب     
، هبدف محاية   أمني املظامل  على إنشاء مكتب     ١٩٨٧ من دستور عام     ٢٠٧نصت املادة     -٤٣

لورانس إيلـي، منـذ     وقد أبدت ف  . كل فرد من مجيع ضروب التعسف من جانب اإلدارة العامة         
 يف الدسـتور،  تعيينها، عزمها على أن جتعل من هذه املؤسسة الوطنية ذاك املالذ املنصوص عليـه   

وأنشأت مكاتب إقليمية لتكون املؤسسة قريبة من املواطن، ووضعت اسـتراتيجية اتـصال             
  .باجلهات املاحنة وبعثة حتقيق االستقرار واملنظمة الدولية للفرانكفونية
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 مـن   ٣١الفقـرة   ( اخلبري املستقل قد أحل، يف تقريره األول املقدم إىل اجمللس            وكان  -٤٤
قدراته علـى العمـل     أمني املظامل وتعزيز    ع والية مكتب    ي، على توس  )A/HRC/11/5الوثيقة  

وال شك يف أن املكتب وحده خموَّل لتحديـد طريقـة           ".  املظامل نائب ألمني "بإنشاء وظيفة   
وجاهة تقييم إىل املكتب أمني املظامل  غري أن اخلبري املستقل يدعو تنظيمه واستراتيجيات عمله،
  . نائب ألمني املظاملاملبادرة على الفور إىل تعيني

 القـانون   ٢٠١٢مـارس   /آذارويرحب اخلبري املستقل باعتماد جملس الـشيوخ يف           -٤٥
 عملـها   ، وهو قانون حيدد نطاق والية هذه املؤسسة وطرائـق         أمني املظامل األساسي ملكتب   

  .)٩(وجيعلها بذلك متفقة مع مبادئ باريس
. بامليزانية الالزمـة ألداء عملـه     أمني املظامل   وعلى السلطات اآلن أن تزود مكتب         -٤٦

وبالفعل يذكّر اخلبري املستقل بأن هذه املؤسسة تعتمد بقدر كبري حالياً علـى العديـد مـن           
س تقتضي أن توفر سلطات البلد متويالً       ، يف حني أن مبادئ باري     )١٠(الشركاء املاليني الدوليني  

  .كافياً، على أن متول مصادر خارجية امليزانيات التكميلية لربامج حمددة عند اللزوم
وعند تقدمي املكتب ملف اعتماده إىل األمم املتحدة، ينبغي أال يتضمن امللف العناصر               -٤٧

 املكتب يف امليزانية اليت يصوت      الرمسية املطلوبة فقط، وإمنا أيضاً عناصر تثبت تسجيل ميزانية        
عليها الربملان إىل جانب معلومات عن حصة امليزانية املمولة من مصادر خاصة واحلصة املمولة 

  .من اجلهات املاحنة

  قسم حقوق اإلنسان يف بعثة حتقيق االستقرار    
مـن  قسم حقوق اإلنسان تدرجيياً دافع عن فكرة أن خيرج    ر اخلبري املستقل بأنه     يذكّ  -٤٨

 ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق      اً مكتب ويفتحالقاعدة اللوجستية لبعثة حتقيق االستقرار      
إذ ينبغي أن يتسىن لألفراد وملنظمات اجملتمع املدين الوصول حبريـة           . اإلنسان يف وسط املدينة   

  .إىل مكتب املفوضية الذي جيب أال ينظر إليه بعد اآلن كجزء من كيان عسكري
ا أن بعثة حتقيق االستقرار بعثة مدجمة تابعة لألمم املتحدة فإن هذه العملية جيب أن ومب  -٤٩

لكـن  . ُتنفّذ تدرجيياً على مراحل متعاقبة وفقاً للقرارات اليت سُتتخذ بشأن متديد والية البعثة            
ذلك سيمكن يف هناية املطاف من تزويد هاييت فعلياً، كما هو احلال يف بلدان أخرى، بآليـة                 

، باعتباره مؤسسة وطنية    أمني املظامل وجة للحماية على الصعيد الوطين عن طريق مكتب         مزد
حلقوق اإلنسان، وعلى الصعيد الدويل عن طريق مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، اليت             

  .تضطلع مبراقبة فعلية يف مكان قريب من السكان يف وسط مدينة بور أوبرانس

__________ 
 .قراءة جديدةلل جملس النواب هذا القانون مث أعاده إىل جملس الشيوخ وقت صياغة هذا التقرير، عد )٩(
، بغية تعزيز التنسيق يف تنفيذ استراتيجية       أمني املظامل ت منصة تشاور مع اجلهات املاحنة، يرأسها مكتب         أُنشئ )١٠(

 .التطوير واإلعالم املتبادل
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   واالجتماعية والثقافيةاحلقوق االقتصادية  -ثالثاً  
اإلسهام بتجربته وخربته وتقدمي مسامهته     "مدَّد اجمللس والية اخلبري املستقل ودعاه إىل          -٥٠

يف سبيل إعالء حقوق اإلنسان يف هاييت، مع التركيز بوجه خاص على احلقوق االقتـصادية               
  .)١١("واالجتماعية والثقافية

  ادية واالجتماعية القانون واحلقوق االقتصسيادةمفهوم   -ألف  
لطاملا ذكَّر اخلبري املستقل ذاته مراراً، يف سياق احلقوق االقتصادية واالجتماعية، بأن              -٥١

يهّدد االستقرار السياسي يف هاييت وأن التنمية املستدامة ال ميكن أن           خطر  اإلقصاء االقتصادي   
ؤسسات فعلياً، وهـو    تتحقق إال بدعم قوي ومتواصل من اجملتمع الدويل ميكِّن من تدعيم امل           

  .الضمان الوحيد لتوفري اخلدمات االجتماعية األساسية
وبالفعل ال ميكن أن تقتصر مسألة سيادة القانون على إصالح املؤسسات القـضائية               -٥٢

واملنظومة اجلنائية أو إصالح الشرطة أو نظام السجون حبيث يتسىن التمتع باحلقوق املدنيـة              
يعين أيضاً ضمان أداء املؤسسات واملرافق العامة دورها         )١٢(قانونفإرساء سيادة ال  . والسياسية

الذي جيب أال يقتصر على ضمان أمن األشخاص واألموال وأن يكفل جلميع املواطنني ممارسة 
مجيع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املنصوص عليها يف العهد الـدويل اخلـاص             

وجيـّسد ذلـك عـزم      . لثقافية الذي صدَّق عليه الربملان    باحلقوق االقتصادية واالجتماعية وا   
السلطات اهلايتية على إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ملواطين هاييت كافـةً            

  . مستدام بشكلومكافحة الفقر واإلقصاء االجتماعي
 التصديق على العهد الدويل خطوة مهمة حنو توسيع نطاق محايـة حقـوق              وُيعترب  -٥٣
ويفـتح هـذا    . إلنسان، مبا أنه يدّعم األسس اليت ميكن أن تقوم عليها اآلن دولة القـانون             ا

وبالفعل ُيلزِم هـذا العهـد   . التصديق أيضاً آفاقاً واعدة يف جمال التعاون اإلمنائي لفائدة هاييت 
اجملتمع الدويل ببذل املزيد من اجلهود يف سبيل دعم مساعي احلكومة من أجل ضمان املساواة               

 مبا يشمل املـاء     ، الئق ييف احلصول على التعليم و اخلدمات الصحية والتمتع مبستوى معيش         
  .والغذاء والسكن الالئق، وهي عوامل تساهم يف احلد من الفقر

ل هذا الصك املهم الذي صدقت عليه هاييت صكوكاً دولية أخرى ُيعدُّ البلـد              مِّويك  -٥٤
هداف األلفية، واتفاقية مكافحة التمييـز يف جمـال         طرفاً فيها، ومنها اتفاقية ريو، وإعالن أ      

__________ 
 .PRST/9/1 بيان الرئيس )١١(
حتقيق التقدم يف إنعاش    "حيث شدَّد على أن     ) ٢٠١١(٢٠١٢ه  هذا أيضاً ما ذهب إليه جملس األمن يف قرار         )١٢(

هاييت وإعادة إعمارها، وكذلك يف حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية للبلد، بوسائل منها تقدمي مساعدة              
إمنائية دولية فعالة وزيادة قدرة املؤسسات اهلايتية على االستفادة من هذه املساعدة ، أمر حاسـم لتحقيـق                 

 ".ضرورة اقتران األمن بالتنمية االجتماعية واالقتصادية"أكد من جديد حيث و" قرار الدائم واملستداماالست
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التعليم، واالتفاقات املتعلقة باحلق يف التعليم، واتفاقيات منظمة العمل الدولية ومؤمتر األمـم             
  .للمستوطنات البشرية )١٣(املتحدة الثاين

، )١٤( ينص أيضاً على احلق يف الغـذاء       ١٩٨٧ويذكّر اخلبري املستقل بأن دستور عام         -٥٥
  .)١٨(، واحلق يف سكن الئق)١٧(، واحلق يف العمل)١٦(، واحلق يف التعليم)١٥(ق يف الصحةواحل
وسيواصل اخلبري املستقل العمل على هذه املواضيع مجيعها معتمداً علـى مـشاركة               -٥٦

ويف هذا الصدد   . أعلى سلطات الدولة ووكاالت منظومة األمم املتحدة واجملتمع املدين اهلاييت         
ري املستقل على حكومة هاييت سلسلة من احللقات الدراسـية املواضـيعية             اقترح اخلب  ،أيضاً

يف إطـار   املتعلقة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبشاركة املكلفـني بواليـات           
وستتيح هذه احللقات الدراسية، الـيت سـتنظَّم        . اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان    

مساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، العمل مع سلطات هـاييت          مبساعدة هيئة األمم املتحدة لل    
والوكاالت املتخصصة ملنظومة األمم املتحدة وممثلي منظمات اجملتمع املدين اهلاييت فيما يتعلق            

  .مبختلف احلقوق االقتصادية واالجتماعية
 عقـد   ووقت صياغة هذا التقرير، كان من املتوقَّـع       . وقد لقي هذا االقتراح ترحيباً      -٥٧

وسـتلي  .  مع املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء      ٢٠١٢احللقة الدراسية األوىل يف ربيع عام       
اإلجـراءات  يف إطـار    ذلك حلقات دراسية أخرى يشارك فيها مكلَّفون آخرون بواليات          

باحلق يف املياه واحلق يف التعليم واحلق يف الصحة واحلق يف السكن، وميكن             فيما يتعلق   اخلاصة  
  .ُتخَتَتم السلسلة حبلقة دراسية مع املقررة اخلاصة املعنية بالفقر املدقع وحقوق اإلنسانأن 
ويشيد اخلبري املستقل مبا تبذله حكومة هاييت من جهود يف سبيل إنعاش االقتصاد يف                -٥٨

ويدعو أيضاً املنظمات اإلنسانية واجلهات املاحنـة إىل أن تقـّيم،           . املناطق احلضرية والريفية  
. تنسيق مع حكومة هاييت، آثار عملها على االقتصاد احمللي من أجل ضمان تنمية مستدامة             بال

فاجلهات املاحنة واملنظمات اإلنسانية هي اليت تؤمن اإلمداد باملواد األساسية، وهي اليت يتعني             
  .عليها يف اآلن ذاته أن تعمل على تقليص اعتماد البلد على هذه املساعدة اخلارجية

. يتعني اعتماد تدابري تعزز التمكني االقتصادي للهايتيني، ال سـيما النـساء           لذلك    -٥٩
وجيـب أن  . وينبغي أن يقترن استحداث فرص العمل برواتب تكفل لألفراد عيـشاً كرميـاً       

__________ 
 .١٩٩٦ -املوئل الثاين  )١٣(
 . من الدستور٢٤٨ و٢٢ و١٩املواد  )١٤(
 .٢٣ و١٩املادتان  )١٥(
 .١-٣٢املادة  )١٦(
 .٣٥املادة  )١٧(
 .٢٢املادة  )١٨(
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تستجيب الربامج إىل متطلبات عدم التمييز وأن تكفل استفادة الرجال والنساء منها على قدم              
  .املساواة

 املستقل جهود احلكومة واجلهات املاحنة من أجل التركيز على االقتصاد ويدعم اخلبري   -٦٠
غري أن  . الرمسي، وإن كان من الالزم تطوير قطاعات يغلب عليها الطابع           الرمسي وغري الرمسي  

 ينبغي أن يكون أولوية كي يتسىن تعزيز        رمسيةدعم وتدريب النساء العامالت يف أنشطة غري        
  . استقالهلن يف امليدان االقتصاديالفرص املتاحة هلن وتنمية

  مكانة احلقوق يف إعادة اإلعمار  -باء  
 ٢٧خالل الدورة االستثنائية جمللس حقوق اإلنسان املعقودة بطلب من الربازيـل يف            -٦١

 حازم، وهو قرار    A/HRC/S-13/1 يف جنيف، اعتمد اجمللس القرار       ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين 
 ١٢لس حقوق اإلنسان إىل عملية التعايف يف هاييت بعـد زلـزال      الدعم املقدَّم من جم   "عنوانه  

ومنذ ذلك التاريخ، بذل اخلـبري     ". هنج قائم على حقوق اإلنسان    : ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين 
املستقل جهوداً كبرية لضمان إدراج حقوق اإلنسان فعلياً يف صميم عملية إعـادة إعمـار               

 يف اجمللس، ُنظِّمت حلقة عمل عديدينوبطلب من اخلبري املستقل ودعم من أعضاء       . )١٩(هاييت
  .يف بور أوبرانس أمام اللجنة املؤقتة إلنعاش هاييت

، وأخـذ الكلمـة يف   )٢٠(عـدة  إىل عواصـم    ٢٠١١وُدعي اخلبري املستقل يف عام        -٦٢
يوجـه انتبـاه    له اجمللس و  اجتماعات عديدة لُيعِلم اجملتمع الدويل بتبعات القرار الذي اعتمد        

اجلهات املاحنة والوكاالت اإلمنائية الدولية إىل ضرورة بلورة استراتيجيات أساسها مبـادئ            
  .النهج القائم على احلقوق

 وكاالت التعاون والتنمية حرصاً على      لدىوبذل اخلبري املستقل أيضاً مساعي كثرية         -٦٣
وهو يـشكر احلكومـات ومـسؤويل       .  هاييت أن توجَّه القروض والربامج توجيهاً فعاالً حنو      

  .الوكاالت على اإلصغاء واالستجابة السخية يف هذا الصدد
ويذكِّر اخلبري املستقل بأن النهج القائم على احلقوق ال يقتصر على الُبعد النظري بل                -٦٤

أضعف يستدعي تغيرياً يف النموذج املعمول به مبا أنه يقتضي يف املقام األول االعتناء خصيصاً ب    
ويتوخى هذا النهج أيضاً إشـراك منظمـات        . نوالنساء واألطفال واملعوق  هم   و ،األشخاص

اجملتمع املدين بصورة منهجية، ال سيما منظمات النساء واملزارعني والدفاع عن الضعفاء، يف             
كما يستدعي حرصاً دائماً على أن تتضمن خطـط وميزانيـات إعـادة      . إعادة إعمار البلد  

وال بد أيضاً مـن     .  جنسانية وأهدافاً حمددة فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني        اإلعمار حتاليل 

__________ 
 .٧٠-٦٧، الفقرات من A/HRC/17/42 انظر الوثيقة )١٩(
 .باريس وبروكسل وبرلني وأوسلو وواشنطن وبرن وأوتاوا خاصةمن بينها  )٢٠(
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احلرص على أال تتركَّز برامج إعادة اإلعمار املعتمدة على يد عاملة كثيفـة يف القطاعـات                
  .االقتصادية اليت عادةً ما يهيمن عليها الرجال

ؤخذ بعني االعتبار يف املقـام      ويتوخى النهج القائم على احلقوق يف جانبه التقين أن ت           -٦٥
أكثـر          األول احتياجات اهلايتيني ذاهتم وتطلعاهتم بغية إعادة إرساء بيئـة تنميـة مـستدامة             

كذلك يتيح هـذا النـهج      .وأكثر حرصاً على محاية السكان من املخاطر الطبيعية       ال مركزية   
ني املناطق األغىن واملنـاطق     ضمان إعادة إعمار عادلة من خالل السعي حتديداً إىل املساواة ب          

  .األقل ازدهاراً هبدف بناء جمتمع أكثر عدالً
ولقد تابع اخلبري املستقل باهتمام املناقشات املتعلقة بتمديد واليـة اللجنـة املؤقتـة          -٦٦

هو عائد  الذي  وأياً كان القرار النهائي،     . إلنعاش هاييت أو االستعاضة عنها هبيكل هاييتٍ حمضٍ       
لد، يوصي اخلبري املستقل بأن ُيدَرج تأكيد مكانة حقوق اإلنسان يف إعـادة             إىل سلطات الب  

. تخذ التدابري الالزمة يف هذا الـصدد      إعمار البلد بعبارات صرحية يف النص التأسيسي وأن تُ        
وميكن لقسم حقوق اإلنسان يف بعثة حتقيق االستقرار أن يساهم يف هذا املشروع باملساعدة               

  .ة أدوات منهجيةعلى التدريب وعلى بلور

  انتهاكات احلقوق يف سياق األزمة اإلنسانية  -رابعاً  
 إىل جانب منظمات إنسانية غري حكوميـة يف اجتماعـات           ،شارك اخلبري املستقل    -٦٧

 بغية التوعية بالنهج القائم علـى       يف مدن أخرى من الداخل    مشتركة كثرية يف بور أوبرانس      
وأثناء حمادثاته مع خمتلف العواصم، تطرق أيـضاً        . احلقوق الواجب اتباعه يف العمل اإلنساين     

إىل هذه املسألة، وهو يأسف ألن تقنيات النهج القائم على حقوق اإلنسان مل تأخذ هبا بعـد      
  . ال سيما املنظمات اإلنسانية،كل اجلهات الفاعلة

  سكان املخيمات  -ألف  
مات عديدة أراد تقيـيم تطـور      زار اخلبري املستقل بانتظام، أثناء بعثاته املختلفة، خمي         -٦٨

 عن املنظمة الدولية للهجرة بأن      ٢٠١٢مارس  /آذاروتفيد األرقام الصادرة يف     . األوضاع فيها 
        خميماً يف املناطق املتـأثرة بـالزلزال،        ٦٦٠ شخص ما زالوا يقيمون يف       ٤٩١ ٠٠٠حوايل  

 ٣٦ أن   )٢١( املنظمة وبينت آخر دراسة إحصائية أعدهتا هذه     .  أُسرة ١٣٠ ٧٩١وهو ما ميثل    
يف املائة من سكان املخيمات األصليني ما زالوا يقيمون يف مواقع املشردين وذلـك منـذ أن        

  . كانت أزمة التشرد يف أوجها

__________ 
 .http://www.eshelter-cccmhaiti.info/pdf/DTM_V2_Report_September_French.pdf: انظر املوقع التايل )٢١(
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 كبري وترية الرحيل من املخيمات، وهو مـا  إىل حد ، تباطأت   ٢٠١٢ويف بداية عام      -٦٩
 تزال ظـروف    وال. ان من املسكن  جيسد الطابع املعقد ألزمة التشرد احلضري والفقر واحلرم       

 مالجـئ  منهم حـىت اآلن يف       العديدونويعيش  . شردين يف غاية الصعوبة   معيشة اهلايتيني امل  
وتبقـى  . تكسوها أغطية بالستيكية تعصف هبا الرياح وتبللها األمطار يف موسم األعاصـري           

.  أسرة ٥٠٠ علىيد  يأوي ما يز  " كبرياً" موقعاً   ٦١جممعة يف   )  يف املائة  ٦٠(أغلبية املشردين   
          يف املائة من جمموع املواقع املخصصة، وهو ما يؤكـد          ٨وال متثل هذه املواقع الكبرية سوى       

  .ما لوحظ يف التقارير السابقة من استقطاب متزايد يف املخيمات الكبرية
وتتسارع وترية عمليات نقل السكان بفضل العمل الذي تقوم بـه وحـدة بنـاء                 -٧٠

. باين العامة، اليت أنشئت مببادرة مشتركة بني رئاسة الدولة ورئاسـة احلكومـة            املساكن وامل 
 مـدن  ٣ حياً يف    ١٦ (١٦/٦وينفذ مشروع منوذجي للعودة وإعادة التوطني، وهو املشروع         

، الذي يتيح مساعدة املشردين الذين يعيـشون يف         )بور أوبرانس؛ وديلماس؛ وبيتيونفيل   : هي
  .  يف طور إعادة التهيئةبلدة هي اآلن ١٦دة إىل ستة أماكن عمومية على العو

وتركز استراتيجية إعادة اإلسكان اليت تنفذها احلكومة حالياً على إخالء األمـاكن              -٧١
ويتمثل اهلدف  . العمومية، بينما تبذل جهود يف سبيل إعادة إعمار األحياء اليت دمرها الزلزال           

لبلدات املعنية عن طريق إنشاء اقتصاد حملي       املعلن على نطاق واسع يف اجتذاب السكان حنو ا        
  . صغري يشجع الناس على مغادرة املخيمات

ونوه اخلبري املستقل، يف بعثته األخرية، بعزم حكومة هاييت على رفع حتديات عملية               -٧٢
توسيع اجملال احلضري اليت بدأت لدى إعالن منطقة خميم كوراي وموقعي كنعان وأورشليم             

ة ذات منفعة عامة، األمر الذي أتاح تأمني امللكية العقارية وتيسري التخطيط      غري املنظمني منطق  
لكن، رغم صعوبة الرسالة وقلة شعبيتها، يـدعم اخلـبري      . البلدي للمجال املزمع إعادة هتيئته    

املستقل االستراتيجية اليت اقترحها موئل األمم املتحدة واليت ترمي إىل تغطية تقدمي اخلـدمات              
افرها باستمرار من الضريبة احمللية، بتحويل سكان األحياء غـري املخططـة إىل             األساسية وتو 

احمللي، الـذي   " العقد االجتماعي "وهذا  . والبلدية إىل مقدم خدمات فعلي    " دافعي ضرائب "
سيتيح يف ) املواطنون والسلطات البلدية(جيب أن يقوم على احلقوق واملسؤوليات من الطرفني        

  .يئة اإلقليم املنظور على حنو متناسقهناية املطاف إعادة هت
ر اخلبري املستقل بأن إغـالق  وخبصوص مستقبل املخيمات واملواقع غري املنظمة، يذكّ   -٧٣

املخيمات اليت تؤوي األسر اليت شردها الزلزال يتوقف على حتديد مصري املخيمات القائمـة              
لفعل عدم جتاهل املخيمات    فمن املهم با  .  آنف الذكر  ١٦/٦غري املشمولة باملشروع الرئاسي     

لذلك ينبغي أن . راتيجية خاصة بكل منهاتاألخرى غري املشمولة باملشروع الرئاسي ووضع اس
حتدد احلكومة وتعلن املعايري املستخدمة الختيار املخيمات الواجب إغالقها، والقائمة الكاملة           

 على غرار ما جيـري يف       للمخيمات املزمع إغالقها وتلك اليت ميكن حتويلها إىل أحياء جديدة         
  . حميط خميم كوراي
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وأخرياً يوصي اخلبري املستقل بأن تؤخذ يف احلسبان يف إطار اسـتراتيجيات إعـادة                -٧٤
توطني املشردين توصيات املقررة اخلاصة املعنية بالسكن الالئق يف تقريرها املقدم إىل اجلمعية             

  ).A/66/270 (٢٠١١العامة يف 

  العنف اجلنساين  -باء  
منذ بداية األزمة اإلنسانية، كانت مسألة العنف اجلنساين موضوع اهتمام كبري من              -٧٥

جانب اجملتمع الدويل، وقد تناولت تقارير اخلبري املستقل السابقة هذا املوضـوع باستفاضـة          
وقد وثقت تقارير عديدة صادرة عن األمم املتحدة وعن منظمات          . وقدمت توصيات بشأنه  
إلنسان ظاهرة العنف املرتيل أو األسري ودور العصابات يف املخيمات          وطنية ودولية حلقوق ا   

  .النساءضد وضواحيها وإفالت اجلناة من العقاب يف حاالت العنف 
وأثناء سلسلة احملادثات املخصصة ملوضوع العنف اجلنـساين، أفـادت املنظمـات              -٧٦

ـ       ضد  النسائية بأن ظاهرة العنف                   ت بوضـوح يف    النساء والفتيـات يف املخيمـات تراجع
التابعـة  النـساء   ضـد   وتؤكد وحدة مكافحة العنف     .  مقارنة باألعوام السابقة   ٢٠١١عام  

  .لشرطة الوطنية حدوث اخنفاض مهم يف عدد الشكاوىل
 سروره ألن عدداً كبرياً من توصياته قد ُنفّذ وأن بـرامج            عنويعرب اخلبري املستقل      -٧٧

 مع وكـاالت    وخالل حمادثات اخلبري املستقل   . أو احتوائها اهرة  حمددة وضعت ملنع هذه الظ    
وقد . األمم املتحدة، أثريت من جديد مسألة مجع البيانات اإلحصائية الالزمة لتوثيق الظاهرة           

اختذت قرارات بشأن املنهجية اليت ستتبع لقياس حجم الظاهرة وتطورها الزمين وكيفية توثيق             
  . الوقائع
لـذلك  . ضحايا مرتفعاً جداً، رغم تراجع الظاهرة فيما يبدو يبقى عدد ال   ،ومع ذلك   -٧٨
بقي اخلبري املستقل على عدد من التوصيات وُيذكّر بأن هذه التدابري متكاملة وأن فعاليتـها               ُي

  . تكمن حتديداً يف تضافرها
وشددت املنظمات النسائية على الصعوبة اليت يواجهها الضحايا يف محل الـسلطات            -٧٩

اخلبري املستقل إىل صياغة سلسلة من التوصيات يف جمـال          بناة، وهو ما حدا     على مالحقة اجل  
 مكلفـة العدالة، منها إنشاء خلية خاصة داخل النيابة العامة ويف مجيع حماكم الدرجة األوىل              

وقد أوصى، يف حمادثاته مع وزير العدل، باحلرص علـى          . النساءضد  بالبت يف قضايا العنف     
 مبا يكفي من التدريب، خاصة فيمـا يتعلـق مبحتـوى أحكـام              تزويد السلطات القضائية  

يوصي بالقطع هنائياً مع كما . ومنهجيات املعاهدات الدولية واإلقليمية املتعلقة حبقوق اإلنسان     
املمارسة املتمثلة يف جتاوز قضاة الصلح اختصاصهم بإصدار قرارات يف القضايا اجلنائية، ومنها 

ة تساهم يف اإلفالت من العقاب وتضعف نظام القضاء اجلنائي االغتصاب، مبا أن هذه املمارس
ويوصي اخلبري املستقل أخرياً بالتأكد مـن  . وال حتمي حق النساء يف احلصول على تعويضات     
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إسراع الشرطة وقضاة الصلح يف إحالة اجلرائم اجلنسية إىل النيابة ويف تـوخي الوضـوح يف                
  ".خارج احملكمة"ربمة إعادة تأكيد مبدأ ال قانونية الصفقات امل

ويوصي اخلبري املستقل أيضاً بتدعيم وحدة تعزيز ومحاية حقوق املرأة التابعة ملكتب              -٨٠
  . أمني املظامل

املبادئ التوجيهية للتدخالت ضد العنف "وأخرياً يذكر اخلبري املستقل مرة أخرى بأن         -٨١
 وضـعتها األمـم املتحـدة        اليت ،)٢٢("القائم على نوع اجلنس يف حاالت األزمات اإلنسانية       

 وسيلة ينبغي نشرها على نطاق أوسع إذ تتضمن بالفعل عدداً كبرياً            ،ومنظمات دولية أخرى  
  . من التوصيات امللموسة اليت ما زالت تنطبق على الوضع يف هاييت

  األطفال  -جيم  
تفاضٍة باستناولت منظمات اجملتمع املدين اهلايتية واملنظمات الدولية موضوع األطفال            -٨٢

وتواصل اليونيسيف إجناز عمل ممتاز يف جماالت املـساعدة التقنيـة والتوثيـق             . يف وثائقها 
  .والتعرف ومل مشل اُألسر واإلسكان وتوفري الرعاية واحلماية

وينوه اخلبري املستقل بالعمل الذي قامت به اإلدارة اجلديدة ملعهد الرفاه االجتمـاعي      -٨٣
ؤيتها الواضحة لالستراتيجيات الواجب صياغتها وتنفيـذها       والبحوث، وهي إدارة تتميز بر    

البشرية واملالية غري   بيد أن موارد املعهد     . )٢٣(التأسيسيعهَد نصه   ف هبا امل  كلّألداء الوالية اليت    
  . مبوارد إضافيةهكافية، وسيكون من املفيد، يف إطار قوانني املالية، تزويد

قرير السابق، مما أتاح ضمان مراقبـة فعالـة         تالولقد اُتخذت التدابري املوصى هبا يف         -٨٤
واخنفـض  . لقانونيةاهلياكل استقبال األطفال غري القانونية وإغالق تلك اليت خترق األحكام           

عدد اهلياكل غري املعلنة، وأُجري مسح للمؤسسات ووضعت قاعدة بيانات متكن من مراقبة             
. هم ألغراض جتارية أو لالجتار هبـم      ظروف استقبال األطفال وإيوائهم أو خماطر التحايل علي       

ويدعو اخلبري املستقل املنظمات الدولية والبلدان املاحنة إىل التوقف عن متويل اهلياكل العاملـة              
  .دون تصريح قانوين

 بعنايةر اخلبري املستقل مرة أخرى بأن التبين فعل جيب أن حياط            ويف جمال التبين، يذكّ     -٨٥
لكنه ُيعرب عن أسفه ألن هاييت مل تصدق        . عترب عمالً إنسانياً  جبميع الضمانات الالزمة وأال يُ    

. بعد على اتفاقية الهاي بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين على الـصعيد الـدويل    
وجيب أن تقوم املنظمة اليت سُتعىن بالتبين على الصعيد الدويل على اإلطار القانوين املقرر الذي          

وسيكون من املفيـد أيـضاً أن       .  اليت ما عادت تفي بالغرض     ١٩٧٤سيحل حمل قوانني عام     

__________ 
 .www.womenwarpeace.org/search/node/gbv%20guidelines : املوقع التايلانظر )٢٢(
 .١٩٨٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٤املرسوم املؤرخ  )٢٣(
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تكف بلدان األسر املتبنية عن ممارسة ضغوط على هاييت الستئناف عمليات التبين إىل حـني               
  .اعتماد اإلطار القانوين املقرر

 طفل هاييت   ٢ ٤٠٠"ر اخلبري املستقل مبا أفادت به جلنة حقوق الطفل من أن            ويذكّ  -٨٦
لى الصعيد الدويل يف أعقاب الزلزال، وهو ما يساوي ضعف األرقام املسجلة            جرى تبنيهم ع  

 يف املائة من جمموع حاالت التبين الدولية يف العامل، يف           ٦ميثل نسبة    يف هاييت و   ٢٠٠٦يف عام   
وقد جرى عدد كبري من عمليات التبين هـذه         ". )٢٤( ماليني نسمة  ١٠بلد يناهز عدد سكانه     
تفيد شهادات ذات مصداقية باستمرار االجتار باألطفال عن طريق         و. خارج أي إطار قانوين   

مؤسسة تستقبل األطفال يف حداثة سنهم وتودعهم دور حضانة قبل عرضهم على والـدين              
  .راغبني يف التبين، رغم التدابري اليت اختذهتا احلكومة ملكافحة هذه الظاهرة

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -دال  
، أوىل اخلبري املستقل اهتماماً مكثفاً ملسألة       ٢٠١٠يناير  /ثاينكانون ال  ١٢منذ زلزال     -٨٧

وقد اجتمع أيـضاً يف  . )٢٥(ة عديدة األشخاص ذوي اإلعاقة ونوه بعمل منظمات غري حكومي       
مناسبات بكاتب الدولة املكلف بإدماج األشخاص املعوقني ملناقشة التـدابري الواجـب            عدة  

          عتبار ما يتعرض له األشـخاص ذوو اإلعاقـة         اختاذها كي تأخذ السياسات العامة بعني اال      
  .من متييز

وأعرب اخلبري املستقل، أثناء حمادثاته يف العواصم مع الوكـاالت املعنيـة بإعـادة                -٨٨
اإلعمار، عن أسفه ألن مسألة املعايري املنطبقة على املباين مل تؤخذ بعد بعني االعتبار واحلـال         

تيح فرصة فريدة لبيان أن التمييز الذي كـان يتعـرض لـه             أن إعادة إعمار بور أوبرانس ت     
  .األشخاص ذوو اإلعاقة قد وىل عهده

  العودة القسرية  -هاء  
نظراً إىل املعلومات الواردة من بلدان كثرية بشأن حالة العودة القسرية للـهايتيني،               -٨٩

 وبطلب من سلطات هاييت، قرر اخلبري املستقل نشر تقرير خـاص عـن هـذا املوضـوع                
(A/HRC/20/35/Add.1) .           وليس اهلدف من ذلك انتقاد حرص الدول املشروع على التحكم

يف تدفقات اهلجرة وإمنا إحاطة جملس حقوق اإلنسان علماً حبقيقة الظاهرة وبالتـدابري الـيت               
.  التظلم من تدابري الطرد     مبا فيها ُسُبل   ،اختذهتا البلدان لترحيل اهلايتيني وتوثيق املسائل القانونية      

ويتوخى التقرير أيضاً بيان آثار العودة القسرية للهايتيني على جمتمع هاييت، ال سـيما علـى                

__________ 
 .  يف بور أوبرانس٢٠١٢فرباير / شباط٢٨ املعقود يف ،املؤمتر الصحفي لرئيس جلنة حقوق الطفل )٢٤(
 إىل منظمة هايتيـة جيـدة       املنظمة الدولية للمعوقني يف بور أوبرانس، اليت نقلت أنشطتها اآلن         خاصة  منها   )٢٥(

 ").األيادي الشافية("التأطري والتدريب وتضطلع بعمل ممتاز 
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وهو يدرس أيضاً اآلثار األمنية النامجة عن عودة بعض اهلايتيني          . األسر اليت تعيش يف خصاصة    
  . الذين قد يشكلون خطراً على جمتمعهم بعد أن قضوا عقوبتهم يف بلد اهلجرة

            ٢٠١٠بري املستقل التوصـيات الـواردة يف تقريـره املقـدم يف عـام               ويكرر اخل   -٩٠
اليت طلب فيها إىل مجيع الـدول أن        ) A/HRC/14/44/Add.1 من الوثيقة    ٤٢ و ٤١الفقرتان  (

وهو يوصي الـدول    . بلدان أخرى تتحلى باملرونة والكرم يف معاملة اهلايتيني الذين جلأوا إىل          
دة اهلايتيني املضطرين إىل العودة يف ظروف حتترم االلتزامـات          بأن حترص على أن جتري عو     

  . القانونية ذات الصلة وال جتعل من هذه العودة عبئاً إضافياً على كاهل البلد

  الكولريا  -واو  
 مصابٍ يف حني ٥١٤ ٠٠٠، كان عدد املصابني بالكولريا يناهز ٢٠١١يف هناية عام   -٩١

وحلسن احلظ تراجع معدل الوفيات     . )٢٦(داية الوباء  شخص منذ ب   ٦ ٩٠٠فاق عدد اهلالكني    
ورغم استقرار  . ٢٠١١ يف املائة يف هناية عام       ١,٣ إىل   ٢٠١٠ يف املائة يف هناية عام       ٢,٤من  

احلاالت املسجلة خالل األشهر األخرية، ُيذكِّر أخصائيو علم األوبئة بأن من غري املـستبعد              
ملقيمة يف املخيمات، حيث تتدهور ظـروف  حدوث طفرات جديدة، بالنظر إىل عدد األسر ا   

ويوفر نقص خدمات . الصحة واإلصحاح بسبب انسحاب العناصر الفاعلة يف احلقل اإلنساين      
ويف حني تنسحب   . تنظيف املراحيض وإصالحها وصيانتها بيئة مالئمة لتفشي وباء الكولريا        

أخذ املشعل وضمان خدمات   أغلبية العناصر الفاعلة يف احلقل اإلنساين، جتد الدولة صعوبة يف           
املاء الصاحل للشرب يف األماكن احلرجة مثل املخيمات، حيث خيفت شيئاً فشيئاً نشاط مركز              

  .عالج الكولريا
وأن ،  غـري متـوافرة   ال تـزال    ويذكِّر اخلبري املستقل بأن التمويالت طويلة األجل          -٩٢

 ٢٣١إىل تـوفري    الداعي  اين  ت، يف حني مل يلق النداء اإلنس      التمويالت قصرية األجل قد نفد    
  . سوى متويل ضئيلاملوحد يف إطار عملية النداء ٢٠١٢مليون دوالر لعام 

وحيتدم يف صفوف السكان اجلدل املتعلق باجلهات املسؤولة عن إدخـال سـاللة               -٩٣
ورفعت أُسر الضحايا دعاوى يف هذا الصدد، بينما يتزايد بال هوادة عدد            . الكولريا إىل هاييت  

واخلبري املستقل  . دين على اهلياكل الصحية لطلب شهادات طبية تثبت إصابتهم باملرض         املتواف
        ليس خمتصاً للبت يف مصدر املرض كما أن واليته ال ختوله ذلك، لكنه يذكّر بأن الـصمت                

أو اإلنكار ال يساعدان على فهم عمل بعثة حتقيق االستقرار يف سياق شهد الكثري من الوقائع                
  .املتصلة باعتداءات جنسية ُيدعى تورط عسكريني من البعثة فيهااألليمة 

__________ 
 .٢٠١١ديسمرب / كانون األول٦أرقام نشرها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف  )٢٦(
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  مكافحة اإلفالت من العقاب  -خامساً  

  فالييهو كلود د-قضية جان لف م  -ألف  
فالييه على حمكمة   و كلود د  -، أمر قاضي التحقيق بإحالة جان       ٢٠١٢يف بداية عام      -٩٤

 دعوى متعلقة جبرائم ٢٢ بذلك عداًمستبيف قضايا فساد واختالس أموال عامة،  حملاكمته  جنح  
  . يف حق اإلنسانية رفعها عدد من الضحايا املنضمني إىل جمموعة مكافحة اإلفالت من العقاب

وقد أعربت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان عن استيائها من هذا القرار، شـأهنا يف         -٩٥
.  تقييم مـشترك للحالـة   ، وهو ما يدل على    حتقيق االستقرار واخلبري املستقل   ذلك شأن بعثة    

والغريب أن األمم املتحدة قدمت إىل السلطات القضائية كل ما طلب إليها مـن مـساعدة                
قانونية رداً على عرض املفوضة السامية وضع خربة املفوضية على ذمـة العدالـة يف هـاييت                

 )٢٧(لفنيوقد ُجّند الكثريون من املك    . ملساعدة السلطات القضائية يف التحقيق وإثبات الوقائع      
بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة، بطلب من اخلبري املستقل، للمسامهة بدرايتهم القانونية            
          وخربهتم املستمدة من حاالت مماثلة يف بلدان أخرى، سيما يف قضايا االختفـاء القـسري               

  .أو اجلرائم يف حق اإلنسانية
ي التحقيق، وهم عـازمون علـى       وقرر الضحايا وأسر الضحايا استئناف قرار قاض        -٩٦

استنفاد مجيع ُسُبل االنتصاف احمللية اليت يتيحها قضاء هاييت قبل اللجوء إىل حمكمة البلـدان               
  .األمريكية حلقوق اإلنسان

 داخل البلد وخارجه، وجيب التفكري بالدرجة األوىل         كبرياً وقد أثار هذا امللف جدالً      -٩٧
وهـي تنتظـر   . لت تنتظر من العدالة مقاضاة املسؤولنييف الضحايا وأسر الضحايا اليت ما زا     

وتنتظر إقامة العدل وحفظ الـذكرى، علـى   .  بصفة اجلرائم يف حق اإلنسانية   حقيقياً اعترافاً
غرار ما قامت به بلدان أخرى شهدت فترات حالكة مماثلة، يف أمريكا الالتينيـة وأفريقيـا                

وسيكون مـن   . رار آلية للعدالة االنتقالية   وبقاع أخرى من العامل، حيث استطاعت البلدان إق       
  . املفيد يف هذا الصدد النظر يف الكيفية اليت عوجل هبا هذا امللف يف تلك البلدان

ويود اخلبري املستقل يف هذا السياق توجيه انتباه أعضاء حمكمة البلـدان األمريكيـة                -٩٨
 أمريكا اجلنوبية واليت تتوخى إنشاء      حلقوق اإلنسان إىل املبادرة املتميزة اليت اقترحها احتاد أمم        
وميكن توأمة هذا املعهد مع املعهد      . معهد هاييت للتدريب والبحوث يف جمال حقوق اإلنسان       

الدويل للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان التابع للسوق املشتركة لبلدان املخـروط اجلنـويب              
وميكن أن يعمل   . (”ESMA“) نياألرجنتبواملوجود يف مقر املدرسة العليا للميكانيكا البحرية        

هذا املعهد، بدعم من اجملتمع الدويل، على حفظ الذكرى والتثقيف الشعيب وخدمة مركـز              
__________ 

املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب، واملقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء، والفريق العامـل                )٢٧(
 .االختفاء القسري، والفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفياالت حباملعين 
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األرشيف املصور وعقد ندوات وحلقات تدريبية ولقاءات بشأن القانون الـدويل حلقـوق             
  . اإلنسان أو مفهوم اجلرمية يف حق اإلنسانية

  اييت وإىل اجملتمع الدويلتوصيات موجهة إىل حكومة ه  -سادساً  

  احلقوق املدنية والسياسية    
  : خبصوص سيادة القانون  -٩٩

          إدراج مسألة سيادة القانون يف صميم اإلصالحات املزمع القيـام هبـا،             )أ(  
  مبا يشمل مسألة احلقوق االقتصادية واالجتماعية؛

ضمان التنسيق  تسمية مفوض وزاري معين بسيادة القانون يتوىل قيادة و          )ب(  
  . بني خمتلف اإلدارات الوزارية يف صياغة خطة وطنية حلقوق اإلنسان

  :خبصوص النظام القضائي  -١٠٠
  دعم عمل اللجنة الرئاسية؛   )أ(  
  مراقبة فعالية عمل اهليئات القضائية بواسطة التفتيش القضائي؛  )ب(  
هد مبـسؤولية   مراجعة القانون املتعلق باجمللس األعلى للقضاء، الذي يع         )ج(  

التفتيش القضائي للقضاة اجلالسني بينما ُيبقي أقالم احملاكم والنيابات العامة حتت مسؤولية         
  وزير العدل؛

  ؛ وفعالة ألنشطة احملاكم والقضاةضمان مراقبة هرمية منتظمة ودائمة  )د(  
متويالت النظام الوطين للمساعدة القانونيـة      تسليط الضوء على    ضمان    )ه(  
  . لتنبؤ هباوإمكانية ا

  :خبصوص نظام السجون واحلبس االحتياطي املطّول  -١٠١
  دراسة مقارنة بشأن احلبس االحتياطي املطول يف كل هيئة قضائية؛إجراء   )أ(  
النظر يف إمكانية أن ُتعّمم على مجيع اهليئات القضائية الربامج الرامية إىل              )ب(  

  تيسري اإلفراج عن احملتجزين الذين قضوا عقوبتهم؛
  وجبات طعام جيدة وكافية للمحتجزين؛توفري ضمان   )ج(  
تجـزون يف حـبس     هم حم  عقوبتهم ومن    يقضون بني من    الفصل مادياً   )د(  
  احتياطي؛
  . إعداد قانون إطاري ينظم قطاع السجون  )ه(  
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  :خبصوص موظفي الشرطة  -١٠٢
حـازم  إعـالن   بإصدار  سلطات هاييت   واملمثل اخلاص لألمني العام     قيام    )أ(  

  ؛"التحققالفحص و "واضح بشأن تنفيذ عمليةو
عقد اجتماع للمجلس األعلى للشرطة الوطنية هبدف اختاذ قرار يـزيح             )ب(  

  من صفوف الشرطة املوظفني الذين ال يستوفون متطلبات شرطة دميقراطية؛
التشديد مرة أخرى على أن عملية االعتماد هذه أولويـة بالنـسبة إىل               )ج(  
  . كّماً وكيفاًن بانتظام بنتائج العملية وباألهداف اليت حتققتإبالغ السكاوهاييت، 
  : أمني املظاملخبصوص مكتب  -١٠٣

  ".مساعد ألمني املظامل"إنشاء وظيفة   )أ(  
 مع مبـادئ  املواطن جتعله متفقاًأمني املظامل ختصيص ميزانية كافية ملكتب     )ب(  
  . باريس
  :ستقرارخبصوص قسم حقوق اإلنسان يف بعثة حتقيق اال  -١٠٤

 فتح مكتب ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان حيل تـدرجيياً            )أ(  
  . حمل قسم حقوق اإلنسان يف بعثة حتقيق االستقرار

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية    
  : خبصوص سيادة القانون  -١٠٥

  إعداد سلسلة من احللقات الدراسية املواضيعية مع اإلجراءات اخلاصة؛  )أ(  
أن تكون االنتعاشة االقتصادية أولويـة ثابتـة يف املنـاطق           السهر على     )ب(  

  احلضرية والريفية؛
تقيم املنظمات اإلنسانية واجلهات املاحنة تأثريها على االقتـصاد احمللـي             )ج(  
   على التنمية املستدامة؛حرصاً

  اعتماد برامج تعزز متكني اهلايتيني يف امليدان االقتصادي؛  )د(  
دعم النساء وتدريبهن أولوية، حبيث يتسىن تطوير الفرص املتاحـة           جعل  )ه(  

  .هلن وتنمية استقالهلن يف امليدان االقتصادي
  :خبصوص مكانة احلقوق يف إعادة اإلعمار  -١٠٦

دعوة اجلهات املاحنة والوكاالت اإلمنائية الدولية إىل بلورة استراتيجيات           )أ(  
  ؛أساسها مبادئ النهج القائم على احلقوق
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  إيالء اهتمام خاص لألشخاص الضعفاء؛  )ب(  
             يف إعـادة اإلعمـار،      بـشكل منـهجي    إشراك منظمات اجملتمع املدين     )ج(  

  سيما منظمات النساء واملزارعني والدفاع عن الضعفاء؛ وال
  احلرص على أن تتضمن خطط وميزانيات إعادة اإلعمار حتاليل جنسانية؛   )د(  
تتيح إعادة اإلعمار استعادة االستدامة البيئية يف إطـار         احلرص على أن      )ه(  

   على محاية السكان من املخاطر الطبيعية؛تنمية أقل مركزية وأكثر حرصاً
حتقيق  إىل احلرص على ضمان اإلنصاف يف إعادة اإلعمار والسعي حتديداً       )و(  

  ؛واملناطق األقل ازدهاراًاألكثر ثراء املساواة بني املناطق 
اج مكانة احلقوق يف إعادة اإلعمار يف الوثائق املتعلقة باهليئـة الـيت             إدر  )ز(  

  ستحل حمل اللجنة الدولية إلنعاش هاييت؛
إشراك منظمات اجملتمع املدين اهلايتية يف تقييم تنفيذ النهج القائم علـى              )ح(  

  .احلقوق يف سياق إعادة اإلعمار

  انتهاكات احلقوق يف سياق األزمة اإلنسانية     
  :خبصوص مشاركة اجملتمع املدين يف إعادة اإلعمار  -١٠٧

اقتراح دورات خاصة للتدريب على النهج القائم على حقوق اإلنسان            )أ(  
  لفائدة جهات منها العناصر الفاعلة يف احلقل اإلنساين؛

         تدعيم التوصيات اليت تقدمها وكاالت األمـم املتحـدة إىل موظفيهـا              )ب(  
  . النهج القائم على احلقوقفيما يتعلق بتقنيات

  :خبصوص حالة سكان املخيمات  -١٠٨
تدعيم االستراتيجية املقترحة من موئل األمم املتحدة، الـيت ترمـي إىل              )أ(  

 هـذه   وإرسـاء تغطية توفري اخلدمات األساسية وتوافرها املستمر من الضريبة احملليـة،           
  حلقوق واملسؤوليات من اجلانبني؛اأسس االستراتيجية على 

وضع استراتيجية لإلغالق التدرجيي واملدروس فيما يتعلق بكـل خمـيم             )ب(  
  ؛رمسيوموقع غري 

ا جاء مـن توصـيات يف       ملاستراتيجيات إعادة توطني املشردين     مراعاة    )ج(  
  .تقرير املقررة اخلاصة املعنية بالسكن الالئق

  :خبصوص النساء والعنف اجلنساين  -١٠٩
  ؛ العنف هذه ظاهرة انتشارستخدمة لقياس مدى املنهجية املتطويرضمان   )أ(  
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  النساء؛ضد ون إطاري بشأن مجيع أشكال العنف العمل على صياغة قان  )ب(  
 والفتيات الراغبات يف    النساءضد  وحدة مكافحة العنف    استقبال  ضمان    )ج(  
  نسي؛اجلعنف الحاالت عن اإلبالغ 
  النساء؛ضد العنف  خبلية خاصة تبت يف قضايا تزويد النيابات العامة  )د(  
  احلرص على تزويد السلطات القضائية بالتدريب الكايف؛  )ه(  
 ،جلنائية مع املمارسة املتمثلة يف بت قضاة الصلح يف القضايا ا          القطع هنائياً   )و(  

  ؛مبا فيها قضايا االغتصاب
التأكد من إسراع الشرطة وقضاة الصلح يف إحالة اجلرائم اجلنائيـة إىل              )ز(  
  ؛ "خارج احملكمة"قانونية الصفقات املربمة  ادة تأكيد مبدأ الالنيابة وإع
  ؛أمني املظاملتدعيم وحدة تعزيز ومحاية حقوق املرأة التابعة ملكتب   )ح(  
املبادئ التوجيهية للتدخالت ضد العنف القائم على نوع   "املضي يف نشر      )ط(  

  ؛"اجلنس يف حاالت األزمات اإلنسانية
ة تتعلق هبذه املبادئ التوجيهيـة لفائـدة مـوظفي          تنظيم دورات تدريبي    )ي(  

  .قيق االستقرار والوكاالت الدوليةوبعثة حت اهلايتيةالشرطة الوطنية 
  :خبصوص حالة األطفال  -١١٠

  عهد الرفاه االجتماعي والبحوث؛زيادة املوارد املتاحة مل  )أ(  
  التوقف عن متويل اهلياكل العاملة دون تصريح قانوين؛  )ب(  
ري عملية التبين للتأكد من توافر مجيع الضمانات ومن عدم اعتبـار            تأط  )ج(  

  ؛ إنسانياًالتبين عمالً
  التصديق على اتفاقية الهاي بشأن التبين؛  )د(  
  إنشاء منظمة تعىن حباالت التبين الدولية؛  )ه(  
وضع حد لضغوط بلدان األسر املتبنية على دولة هاييت هبدف استئناف             )و(  

  .  حني اعتماد اإلطار القانوين املزمع اعتمادهعمليات التبين إىل
  :خبصوص األشخاص ذوي اإلعاقة  -١١١

  مواصلة العمل لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقة؛  )أ(  
مراعاة املعايري املنطبقة على املباين املفتوحة للمعوقني يف سـياق إعـادة              )ب(  
  .اإلعمار
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  :خبصوص العودة القسرية  -١١٢
 التمـسوا اللجـوء يف    الكرم يف معاملة اهلايتيني الذين      التحلي باملرونة و    )أ(  

  بلدان أخرى؛
عودة اهلايتيني املضطرين إىل العودة يف ظروف حتترم        تتم  احلرص على أن      )ب(  

  . على كاهل البلد إضافياًعبئاًااللتزامات القانونية ذات الصلة وال جتعل من هذه العودة 
  :خبصوص املسائل املتصلة بالكولريا  -١١٣

  ؛٢٠١٢االستجابة إىل النداء اإلنساين املوجه إىل الدول فيما خيص عام   )أ(  
حتسني أساليب اإلعالم فيما يتصل بالشكاوى املتعلقة باجلهات املسؤولة           )ب(  

  .عن إدخال ساللة الكولريا إىل هاييت

  مكافحة اإلفالت من العقاب    
  :هييفالوكلود د - خبصوص قضية جان  -١١٤

   القضائية؛املعامالت وأسرهم يف دعم الضحايا  )أ(  
البحث إيالء االعتبار للمبادرة الرامية إىل إنشاء معهد هاييت للتدريب و           )ب(  

  .يف جمال حقوق اإلنسان

        


