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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثانية والعشرون

   من جدول األعمال١٠البند 
  املساعدة التقنية وبناء القدرات

يت، تقرير اخلبري املستقل املعـين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف هـاي                 
  ميشيل فورست السيد

  موجز    
يؤكد اخلبري املستقل يف هذا التقرير أن سيادة القانون، مبفهومها الواسع، عنـصر               

  .أساس وشامل ال بد منه لتنمية هاييت
ويعّدد اخلبري املستقل، يف جمال احلقوق املدنية والسياسية، اإلجنازات، وكـذلك             

. عدالة، ومعهد القضاء، ومكافحـة الفـساد      العقبات، يف خمتِلف االنتخابات، وإصالح ال     
وضـع  اً  ويبحث أيـض  . وحيلل بعدئذ نظام السجون، واحلجز املؤقت املطول، والشرطة       

، وضحايا  )restavek -ريستافيك  " (الطفل املقيم "األطفال بتحليل قضايا من قبيل التبين، و      
  .حداثاالجتار، إلبراز ضرورة سن قوانني أشد صرامة واستحداث وظائف قضاة األ

ويتناول اخلبري املستقل بعدئذ مسألة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف            
هاييت، ويقدم توصيات حمددة عن احلق يف الغذاء، والتعليم، والرعاية الصحية، ويتطرق إىل             

  .الكولريا، والوضع يف املخيمات
ة إىل سـلطات هـاييت      ويقترح اخلبري املستقل يف اخلتام آلية لنقل احلماية الدولي          

ـ  مشترك بني إنشاء منصب مندوب    :  إىل أربع دعامات   بالتدريج استناداً  وزارات معـين   ال
، ومديرية الـدفاع املـدين،      )مكتب محاية املواطن  (بسيادة القانون، وتدعيم ديوان املظامل      

  .برانس - أو - وإنشاء مكتب حلقوق اإلنسان يف قلب بور
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  مقدمة  -أوالً  
 )١(ببيـان  و ١٩٩٥/٧٠عمالً بالوالية اليت أنشأهتا جلنة حقوق اإلنسان يف قرارهـا             -١

تقدمي تقريـره    اخلبري املستقل إىل     أيضاً"عا اجمللس   ، د ")اجمللس("رئيس جملس حقوق اإلنسان     
إىل الدورة العشرين وإىل التوجه قريباً يف بعثة إىل هاييت وتقدمي تقريـر عنـها يف الـدورة                  

  ."والعشرين الثانية
 / وكـانون األول   ٢٠١١يونيـه   /ويتناول هذا التقرير الفترة مـا بـني حزيـران           -٢

  .دمة إىل حكومة هاييت وإىل اجملتمع الدويلمق، ويتضمن قائمة توصيات ٢٠١٢ ديسمرب
 تـشرين   ٢٥يف الفترة املمتـدة مـن       إىل هاييت   اخلبري املستقل   بعثة قام هبا    وكانت آخر     -٣

. هايتيـان  - برانس وانتقل إىل كاب    - أو - وأقام يف بور  . ٢٠١٢ ديسمرب   ١نوفمرب إىل   /الثاين
لـذين التقـاهم أثنـاء زيارتـه، ويف         ري، ا  عن امتنانه للهايتيني، وعددهم كب     ويود اإلعراب 

  .وجنيف باريس
لسلطات هاييت اليت وفـرت أفـضل   اً ويود اخلبري املستقل أن يعرب عن شكره أيض        -٤

وهو يشعر باالمتنان للرئيس ميشيل مارتيلي، ولرئيس الوزراء لوران الموت،        . الظروف لبعثته 
 . لصراحتهم ومالحظاهتم املفيدة   وألعضاء احلكومة اآلخرين، وألعضاء الربملان، الذين قابلهم      

قرارهم تعيني وزيرة حلقوق اإلنسان ومكافحة الفقر املدقع، وهو قرار يستجيب           اً  وحيّيي أيض 
  .شامالًاً إلحدى توصياته الرامية إىل أن تصبح حقوق اإلنسان برناجم

تحـدة  واجتمع اخلبري املستقبل أيضاً باملمثل اخلاص لألمني العام ورئيس بعثة األمـم امل              -٥
 فرنانـدز، ونائبيـه، كـيفني       ، ماريانو )ألمم املتحدة يف هاييت   بعثة ا (لتحقيق االستقرار يف هاييت     

  .كيندي، وناجيل فيشر، ويود أن يتوجه بالشكر إىل مجيع أعضاء فريقهما ملا قدموه من دعم فعال
ملتحدة ويتوجه اخلبري املستقل بالشكر أيضاً إىل مسؤويل املؤسسات الرئيسية لألمم ا            -٦

 له فرصة مقابلتهم، وأعضاء الـسلك الدبلوماسـي         تومنظمة الدول األمريكية الذين أتيح    
برانس ونيويورك، الذين متكن يف مناسبات عديدة من تبادل اآلراء           - أو - املوجودين يف بور  

  .معهم بشأن دور اجملتمع الدويل يف هاييت وأساليب عمله
ب مرة أخرى عن امتنانه ملوظفي األمـم املتحـدة        ويود اخلبري املستقل أخرياً أن يعر       -٧

 وأن يـشيد    ،الذين عمل معهم والذين أطلعوه على املعلومات املتاحة لديهم وعلى خـرباهتم           
ببعثة " العدالة" وفرع "حقوق اإلنسان"فأعضاء فرع . هم وشجاعتهمتصميمبكفاءهتم املهنية و

 أو يف مجيـع     نسابر - أو - اًء يف بور  األمم املتحدة يف هاييت مل يدخروا وسعاً يف دعمه، سو         
ويود أن يذكّر . املناطق اليت زارها، وأطلعوه على تقييمهم للحالة ولتطور اإلصالحات اجلارية   

  .بأن هذين الفرعني مها شريكان ال غىن عنهما يف أداء املهمة اليت أوكلها إليه اجمللس

__________ 

)١( A/HRC/PRST/19/2. 
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، وأدى إىل تفاقم    رى مرة أخ  ، أصاب إعصار ساندي السكان بقسوة     ٢٠١٢ويف عام     -٨
األحوال املعيشية ألضعف الفئات، األمر الذي جلّى، أكثر من ذي قبل، الصلة بني انعدام األمن               

وينتظر سكان هاييت . والفقر املدقع، الذي هو السبب الرئيس للعنف الذي يتعرض له أفقر الناس           
قتـصادي، وسـيادة    أن ُتفتح صفحة جديدة من حياة البلد تتسم بإعادة اإلعمار، والنمـو اال            

 ماليـني   ٥وال يعـرف    . دون كهرباء ماليني   ١٠ ماليني هاييت من أصل      ٨يعيش  "و. القانون
 بأقـل مـن     ١٠ هايتيني من أصل     ٨ويعيش  . القراءة وال الكتابة، ويعيشون يف الظالم ليل هنار       

ومـن  . طنيـة  يف املائة من الثروة الو٦٩ يف املائة من اهلايتيني يف     ٢ويتحكم  . دوالرين يف اليوم  
ويعيش ما ال يقـل     . ٢٠٠ ٠٠٠ ماليني عامل، ال يعمل منهم يف إطار منتظم سوى           ٤,٦ بني

  .)٢(" يف املائة من أصحاب الشهادات اجلامعية يف اخلارج٨٠عن 
 إصالحات أساسية لبدءوإذا كان اخلبري املستقل أعرب، يف تقريره األخري، عن ارتياحه            -٩

صحيح أنه أجنـزت    . خيصه يف هذا التقرير متباين بعض الشيء      يف جمال سيادة القانون، فإن تش     
سيما بفضل الربامج األساسية اليت استهلها الرئيس ورئيس         بعض األمور من الناحية الشكلية، ال     

، لكن الوضع، من الناحية العملية، يبدو       )٣(الوزراء يف اجملال االجتماعي للقضاء على الفقر املدقع       
  .التأّخر يف صرف املبالغ اليت تعهد اجملتمع الدويل بدفعهاألسباب عدة، منها اً جامد

  سيادة القانون  -ثانياً  
إن سيادة القانون عنصر أساسي من عناصر األمن اإلنساين، لكن األمن اإلنـساين               -١٠
 سيادة القانون هو يف املقام األول إجياد دولـة          إرساءإن  .  سيادة القانون  إرساءينحصر يف    ال

 دولة تقترح فيها احلكومة القوانني، اليت يصوت عليها الربملان، واليت تطبقها            ،حيكمها القانون 
  .السلطة التنفيذية حتت رقابة الربملان

على اإلصالحات الالزمة للمؤسـسات     مسألة سيادة القانون    ال ميكن قصر    هكذا  و  -١١
 بـاحلقوق   التمتـع من أجل توفري سبل     القضائية واملنظومة اجلنائية والشرطة ونظام السجون       

  .املدنية والسياسية وممارستها

__________ 

 / كـانون الثـاين    ٩رسالة من الرئيس مارتيلي عن الوضع العام يف البلد أثناء الدورة االفتتاحية للربملان يف                )٢(
 .www.parlementhaitien.ht. ٢٠١٢ يناير

" أبا كرانغو"، و)Ti Manman Cheri" (يت مامنان شريي("دابري املساعدة االجتماعية ُضمت العديد من ت ) ٣(
)Aba Grangou(كوري ليديكاسيون"، و) "Kore Ledikasyon(،كوري إيكونومي فاميليـال " و) "Kore 

ekonomi familyal ((   اتيجي لفائدة اهلايتيني الذين يعيشون دون عتبة الفقر املدقع يف إطـار الربنـامج االسـتر
ويعتمد هذا الربنامج على حتويل مبالغ نقدية إىل األمهات، والطلبـة، واملـسنني،   ). EDE PÈP" (أودي بيب"

واملعوقني، واملساعدة الغذائية ملن يعانون الفقر املدقع، والتالميذ، والتعليم اجملاين لألطفال، وحمو أمية البـالغني،               
 .الريفية واحلضريةوأخريا إنعاش االقتصاد املنـزيل يف املناطق 
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 العامة اليت جيب أن     والدوائر أداء املؤسسات    حسنعين أيضاً   وإرساء سيادة القانون ي     -١٢
، إىل جانب أمن األشخاص واألموال، ممارسة مجيع املواطنني جممل احلقوق االقتصادية            تكفل

ـ          اص بـاحلقوق االقتـصادية     واالجتماعية والثقافية املنصوص عليها يف العهد الـدويل اخل
وقد مسح هذا اإلجراء السياسي حلكومة      . صدق عليه برملان هاييت   واالجتماعية والثقافية الذي    

 عزم احلكومة والربملان ورغبتـهما يف حتـسني         بشأن واضحةإرسال إشارة   ميشيل مارتيلي ب  
  .احلالة االجتماعية االقتصادية يف البلد

سسات الدولية أو الثنائية هبذا النهج الشامل عند حتديد         وينبغي أيضاً أن تسترشد املؤ      -١٣
 سـبل العدالـة   ال  ،   تيسَّر للجميع، تدرجيياً   براجمها اخلاصة بالتعاون أو املساعدة التقنية حبيث      

صحي واحلصول علـى ميـاه الـشرب        النظام  الالتعليم واالستفادة من    فحسب، وإمنا أيضاً    
  .خل العمل والتدريبد والئقالصحي والسكن  والوخدمات اإلصحاح

لذا شدد اخلبري املستقل، يف مقابالته مع الرئيس مارتيلي أو مـع رئـيس الـوزراء                  -١٤
. إىل سيادة القانون يف وثائقهم الربناجميـة      اً  وزراء حكومتهما، على أن يشري هؤالء حتديد       أو

 يف هاييت،   فبحوزة كل وزير جزء من الصورة النهائية ملا ينبغي أن تكون عليه سيادة القانون             
  . مكانه ومسؤوليته يف إرساء سيادة القانون هذهدون أن يتصور حقيقةً

وهلذا السبب، ولتحقيق االتساق بني مجيع الوزارات يف إرساء سيادة القانون، اقترح              -١٥
معين بسيادة القانون، أو نائـب لـرئيس        مشترك بني الوزارات    اخلبري املستقل تعيني مندوب     

اً يكلف خصيـص   دون أن حيل حمله، و     ، يعمل حتت إشرافه من     القانون الوزراء مكلف بسيادة  
حبفز أنشطة الوزراء وتنسيقها يف هذا اجملال، ويتصرف على حنو يسمح بأن تأخذ كل لبنـة                

  .مكاهنا من البنيان، كي تستمر سيادة القانون يف األمد البعيد

  احلقوق املدنية والسياسية  -ثالثاً  

  االنتخابات  -ألف  
ي اخلبري املستقل االخنراط السياسي للممثل اخلاص لألمني العام يف هاييت، ماريانو            حيّي  -١٦

فرناندز، ونائبيه، ملساعدة الرئيس مارتيلي، يف األشهر اليت تلت انتخابه، على اختاذ القرارات             
فاالستقرار السياسي وحسن سري عمل السلطات الثالث شرطان ال بد منهما           . الصعبة أحياناً 

 ضة عن الوجود الدويل يف هاييت، يف وقت تتعاىل فيه من جديد أصوات تنادي مبغادرة             لالستعا
  .بعثة األمم املتحدة يف هاييت

 أعضاء يف جملس الشيوخ كانوا انتخبوا ١٠، انقضت والية ٢٠١٢مايو /ويف أيار  - ١٧
الثلث، األمر الذي تعذر معه تشكيل      قدار  ، فتقلص عدد أعضاء اجمللس مب     ٢٠٠٦يف عام   

. غلبية مستقرة تسمح بالتصويت لإلصالحات الالزمة اليت اقترحها الـرئيس مـارتيلي           أ



A/HRC/22/65 

GE.13-10670 6 

وباملثل، أثار مشاعر وعدم فهم اجملتمعني الوطين والدويل قرار احلكومة االستعاضة عـن             
 وانتهت   أيضاً ٢٠٠٦، والذين انتخبوا يف عام      ١٢٠، البالغ عددهم    كل الُعمدات تقريباً  

  . طويلةمنذ مدةواليتهم 
فمنذ انتخابه، ضاعف اجملتمع الدويل جهوده إلمتام بناء النظام املؤسسي يف هـاييت،               -١٨
فحىت ذلـك   . ١٩٨٧سيما إنشاء جملس االنتخابات الدائم، الذي ينص عليه دستور عام            ال

التاريخ، مل يكن ينظم االنتخابات سوى جملس انتخايب مؤقت، دائـم التعـرض للطعـن،               
  .الشتباه يف تالعباته أو مناوراته السياسويةوالتشكيك يف مصداقيته، وا

ـ      ٢٠١٢أغسطس  /ويف آب   -١٩  أعـضاء يف جملـس      ٦اً  ، عني الرئيس مـارتيلي رمسي
 ٣ ميثلون السلطة التنفيذيـة، و     ٣، وثبتهم يف مناصبهم، منهم      ٩االنتخابات الدائم من أصل     

لى للسلطة القـضائية     أعضاء يف اجمللس األع    ٤ قياموقد ُعد   . اجمللس األعلى للسلطة القضائية   
غري قـانوين أفـضى إىل      اً   ممثلني للسلطة القضائية قرار    ٣بتعيني  ، يف أول األمر،     ٩من أصل   

  .استقالة عضوين من أعضاء اجمللس
 وقع ممثلو السلطتني التـشريعية والتنفيذيـة        ،٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٢٤ويف    -٢٠

س االنتخابـات الـدائم مكلفـة بتنظـيم          جملل جديدةمذكرة تفاهم بشأن إنشاء هيئة انتقالية       
وعلى غرار جملس االنتخابـات الـدائم،       . االنتخابات التشريعية اجلزئية والبلدية واحمللية املقبلة     

 مستشارين، تعينهم السلطة التشريعية والسلطة التنفيذيـة        ٩ستكون اهليئة االنتقالية مكونة من      
 أعضاءهديسمرب، أكد هذا األخري أن      /ألول كانون ا  ٢٩ويف  . واجمللس األعلى للسلطة القضائية   

  . أثناء اجلولة الثانية من االقتراعالذين عينهمالثالثة يف اهليئة االنتقالية هم األشخاص الثالثة 
من احتمال إبرام اتفاق سياسي بـني احلكومـة         اً   موقف يتخذوليس للخبري املستقل أن       -٢١

صي بأن تلتزم مبا ينص عليه الدستور إىل أقـصى          والربملان؛ لكن، مهما كانت الصيغة املختارة، يو      
احلدود، وأن تسمح بتنظيم انتخابات شفافة بسرعة وحتت رقابة اجملتمع الدويل من أجـل مـلء                
  .شواغر جملس النواب، وتنظيم انتخابات حملية، األمر الذي يسمح بالعودة إىل الشرعية الدستورية

  العدالة  -باء  
اء منذ عدة سنوات هو العنصر األساس يف تقـارير          إصالح القض . إصالح القضاء   -٢٢

ولذا انصب اهتمام اخلبري املستقل، يف بعثته األخرية، على تنفيـذ توصـيات             . اخلبري املستقل 
  .التقارير السابقة يف هذا امليدان

ومنذ اعتماد خطة السنوات الثالث لإلصالح القضائي اليت يرد وصفها يف وثيقـة               -٢٣
 للنمو واحلد من الفقر، واعتماد القوانني الثالثة املتعلقة باستقالل القضاء           االستراتيجية الوطنية 

، حتققت إجنازات فعلية أشـري إليهـا يف تقـارير اخلـبري             ٢٠٠٧ديسمرب  /يف كانون األول  
  .املتعاقبة املستقل
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 ورحب اخلبري املـستقبل   . ة القانون ومن أولويات الرئيس مارتيلي املعلنة إرساء سياد        -٢٤
رين  تـش  ٥قرار الرئيس وضع حد لثماين سنوات من الفراغ املؤسـسي بتعيينـه يف               ب علناً
قاضي حملكمة النقض، وكذا اً ن أنيل أليكسس جوزيف رئيس احملامي جا  ٢٠١١أكتوبر  /األول

 سنوات مـن سـن      ٥، أي بعد    ٢٠١٢يوليه  / متوز ٣ويف  .  لديها  احلكومة احملكمة ومفوض 
 القضائية، أنشأت احلكومة اجمللس، األمر الذي أدى        القانون املؤسس للمجلس األعلى للسلطة    

  .إىل فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية ألول مرة
ويذكّر اخلبري املستقل بأن ذلك هو يف الواقع حجر الزاوية إلصالح القضاء يف هاييت،   -٢٥

 فـرئيس  .لدومن مث فهو أحد عناصر العودة إىل ظروف تسمح بالتطلع إىل تنمية مستدامة للب            
حمكمة النقض هو يف الوقت نفسه رئيس اجمللس األعلى للسلطة القضائية وجملس إدارة معهد              

ومع ذلك، استقال عضوان من اجمللس األعلى للسلطة القضائية ُبعيد أسابيع قليلة من             . القضاء
  .تعيينهما، األمر الذي يعرض جناح اإلصالح للخطر

اءاته بسلطات هاييت، بتطلعات سكان هاييت الكثرية إىل      وذكّر اخلبري املستقل، أثناء لق      -٢٦
بأمهية الشروع يف العملية من القمـة       اً  ويذكر أيض . بالتدريجالقضاء  أن يشهدوا إصالحات    

بتفعيل اجمللس األعلى للقضاء، وذلك بتزويده مبيزانية وموارد بشرية ومادية تسمح له بالعمل             
  .يني القضاة اهلايتيني واعتمادهموبأداء دوره احلاسم األمهية يف عملية تع

إىل حد بعيد؛ وقد أفاضت التقارير الكثرية اليت أعدها           فالنظام القضائي ال يزال خمتالً      -٢٧
 ومـع أن   .خرباء ومنظمات اجملتمع املدين عن املوضوع يف اإلشارة إىل مكامن ضعفه الرئيسة           

ـ      اإلحصاءات املقدمة ُتظهر تقدماً حقيقياً، سواء على مستوى حم         ى اكم أول درجـة أو عل
تظل اجلهود املطلـوب    أمام القضاء،   الشخصي  املثول  مستوى حماكم االستئناف أو خبصوص      

  . لكي تؤدي مؤسسة القضاء عملها بوترية معقولةبذهلا كثرية
فاألمراض، مثل الفساد، وبطء اإلجراءات املفرط، واإلخالل بالواجب، وسوء استخدام            -٢٨

 قانون العقوبات والقانون اجلنائي، واجلهل بالعقوبات البديلة للسجن،         األحكام املنصوص عليها يف   
وال يسع اخلبري املـستقل إال أن يـذكّر بتوصـياته         . كل ذلك معروف، وكذلك وسائل العالج     

  .الكثرية الواردة يف تقاريره السابقة يف هذا اجملال، وأن يطلب وضعها موضع التنفيذ
زياراته األخرية، لشهادات قضاة ينظـرون يف جـرائم          اخلبري املستقل، أثناء     دهشو  -٢٩

فقد ذكر كثريون منـهم     . خطرية أشاروا إىل خشيتهم من انتقام من ُيشتبه يف أهنم ارتكبوها          
ويوصي .  وهم يتعرضون لتهديدات صرحية متسهم أو متس أفراد أسرهم         إقامة العدل استحالة  

  .جاهتم والشهود املعنيني بأخطر اجلرائماخلبري املستقل بتوفري محاية خاصة للقضاة مبختلف در
لألسف، ال تزال ممارسات تعيني أعضاء اهليئات القضائية وعزهلم ألسباب حزبيـة              -٣٠
. اجملتمـع املـدين يـدينوهنا     أعضاء  ، وهي ممارسات ما فتئ املراقبون أو         مستمرة سياسية أو
  . إبان زيارته األخرية)٤(بِلغ اخلبري املستقل حباالت عدةأُ وقد

__________ 

نتان، املتورط يف اغتيـال     عني إال لإلفراج عن كاليكسيت فاال      حالة قاضي التحقيق الذي قيل إنه مل ي        سيما ال )٤(
 ).Fond Parisien(أوكتانول دوريسان، وهو تاجر شاب من فون باريزيان 
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وال تزال منظمات اجملتمع املدين أو ديوان املظامل يدينان التوقيف أو االحتجاز غـري                -٣١
فال ُيعقـل، يف دولـة حيكمهـا        .  حكوميني مفوضنياملشروع أو التعسفي، بناء على طلب       

القانون، أن يشعر املسؤولون عن تطبيق القوانني بأن من اجلائز هلـم أال حيترمـوا القـانون                 
فهذا مؤشر إضايف على فوضى املؤسسة القـضائية        . ة القضائية على أفعاهلم   ترد املؤسس  وأال
  .دام اإلفالت من العقاب سائداً ما
 تعميمـاً إىل مفوضـي    ويقترح اخلبري املستقل أن يرسل وزير العدل واألمن العـام             -٣٢

ة احلكومة يذكّرهم فيه بسياسة العقوبات اليت يود تطبيقها، وأن يسارع إىل إنـشاء املفتـشي            
  .ر هبا املنظومة العقابية أو الالقضائية اليت ستكلف بتقييم الطريقة اليت تسّي

. ، رغم دعم اجملتمـع الـدويل الكـبري   يعمل بصعوبةاملعهد ال يزال  . معهد القضاء   -٣٣
 يف تسليم الشهادات إىل الفـوج الرابـع مـن         ٢٠١٢مايو  /وشارك الرئيس مارتيلي يف أيار    

وكان االحتفال من األمهية والرمزية مبكان، إذ إنه يتعلـق  . هاييتموظفي اهليئات القضائية يف  
وتلقى .  الذي مينح صفة قانونية للمعهد ٢٠٠٧منذ قانون عام    الذي يتم خترجيه    بالفوج األول   

يف فرنسا يف املعهد الوطين للقـضاء، قبـل إكمـال           القضاة العشرون تدريباً نظرياً وتطبيقياً      
ومن املعتزم مواصلة هذه املرحلة املهمة بأفواج أخرى، لكن         . سبران - أو - تدريبيهم يف بور  

: يف هـاييت  اً  قـضائي اً  اخلبري املستقل يود التذكري بوجود سبيلني إضافيني ليصبح املرء موظف         
لـو توقفـت    و.  لفتـرات اختباريـة    مسابقة االلتحاق مبعهد القضاء، والدورات التدريبية     

  . االلتحاق باملعهد، إذَن لتعززت العدالة يف هاييتاالستثناءات مما ينص عليه القانون بشأن
ـ       . مكافحة الفساد   -٣٤ تفـشي الفـساد يف   دى كلما زار اخلبري املستقل البلد، ُصدم مب
ليه باستمرار شهادات عدة تثبت استـشراء الفـساد يف مجيـع            وترِد إ . سسات القضائية املؤ

 خطة عمـل وزارة العـدل       يفمنذ سنوات   ويذكِّر بأن مكافحة الفساد مدرجة      . املستويات
  . بال أدىن شك إجنازاً بالغ األمهيةالعام، وأن تقييم تنفيذها سيكونواألمن 

وكانت اخلطب املتتالية اليت ألقاها الرئيس بريفال، مث مارتيلي، تـوحي بإعطـاء إشـارة                 -٣٥
ليـات  فالعم. واضحة ومتجددة إىل الرغبة السياسية يف جعل مكافحة الفساد هـدفاً اسـتراتيجياً            

ـ   ) Port-de-Paix(يب   - دو -  يف بور  ٢٠١٢يونيه  /يف حزيران اً  ُشنت مؤخر  اليت أنـه  اً  تـبني جلي
ويرحب اخلبري املستقل بـإرادة التعزيـز املؤسـسي    . كانت إرادةٌ سياسية، حتققت نتائج فورية  مىت

اسية، لقدرات التحقيق لدى الشرطة والقضاء يف جلرائم الدولية وجرائم الفـساد واجلـرائم الـسي              
وبتخصيص املوارد البشرية واملالية الكافية لوحدة مكافحة الفساد وللوحدة املركزيـة للتحريـات              

  .النوع من اإلشارات الذي يترقبه اجملتمع الدويل يف ميدان مكافحة الفسادبالضبط فهذا هو . املالية
ن يعلنـوا عـن     بواجب املنتَخبني واملوظفني العموميني أ    اً  ويذكّر اخلبري املستقل أيض     -٣٦

، مل تـسجل وحـدة   ٢٠٠٨ثرواهتم، لكن منذ سن القانون املتعلق باإلعالن عن الثروة لعام      
  .)٥(أمتوا اإلجراءات اليت ينص عليها القانوناً عمومياً  موظف٥٦٢مكافحة الفساد سوى 

__________ 

 .٢٠١٢يونيه /يران حز٢٦تصريح مدير وحدة مكافحة الفساد، أنطوان أوتوريست، يف إذاعة ميتروبول يوم  ) ٥(
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وعن املعاجلة القضائية، يذكّر اخلبري املستقل يف اخلتام بأن سـرعة إنـشاء دوائـر                 -٣٧
 تكون مكلفة مبعاجلة بعض اجلرائم اجلسيمة ذات املدلول السياسي باإلضـافة إىل             متخصصة

اجلرائم ذات الطابع االقتصادي واملايل ستكون بال أدىن شك وسيلة من وسـائل مكافحـة               
وتتمثل مهمة هذا اجلهاز املتخصص، الذي يتألف مـن قـضاة      .مكافحة أكثر فعالية  الفساد  

ون بالكفاءة، يف النظر يف جرائم االختطاف واالحتجاز غـري    يعاوهنم حمققون مؤهلون ويتميز   
املشروع والبالغ اخلطورة واجلرائم اجلسيمة ذات املدلول السياسي وغري ذلك من االنتهاكات            

وسيكون مكلفاً أيضاً بالنظر يف اجلرائم ذات الطابع االقتـصادي           .اجلسيمة حلقوق اإلنسان  
  .لواملايل، وإخفاء األموال، وغسل األموا

على يـد   " القصاص الغوغائي "ما ُيبلَّغ عن حاالت عدة من       اً  كثري. العدالة الشعبية   -٣٨
أعمـال   ، ألن  هذه احلاالت مرتبط بانعدام الثقة يف قدرة الشرطة والقـضاء          تزايُدو .السكان

ويـدرك  . العنف والقصاص الغوغائي هذه ال ُيفتح بشأهنا أي حتقيق وال يعاقب مرتكبوهـا            
 يتعلـق  إذ إن األمر ، غالباًمسألة صعبةاً  قضائي ل أن مالحقة مرتكيب هذه األفعال     اخلبري املستق 

، ولكن جيب اإلسراع يف فتح      اجلناة الناس إخفاء أمساء     يفضل وغالباً ما    ،جبمهرة من اجملهولني  
تبني أنه ال حيق ألي شخص      أن ترسل إشارة واضحة     السلطات العليا للدولة    ، وعلى   حتقيقات

  .ه يف دولة القانوننفسأن يقتّص ل
بعثة األمم املتحدة يف هـاييت       ويرحب اخلبري املستقل بأنشطة الوقاية اليت تضطلع هبا         -٣٩

للتذكري باحلق يف احلياة ودور السلطة القضائية، ويوصي بأن يدعم املـاحنون باملـال دورات     
  .تدريبية كي يتسىن تكثريها يف مجيع أحناء البالد

 الدوائر  كثري من ال يزال نظام املساعدة القانونية الوطين يعمل يف         . املساعدة القانونية   -٤٠
بـرانس،   - أو - القضائية بواسطة مكاتب املساعدة القانونية، إما مبعونـة مكتـب بـور           

 لفـت انتبـاه     )٦(وكان اخلبري املستقل يف أحد تقاريره السابقة      . بواسطة التمويل الدويل   وإما
ام الذي مل ُينشأ إال بفضل متويـل االحتـاد الـدويل            جملس حقوق اإلنسان إىل هشاشة النظ     

 وفرع احلد من العنف     )٧(احتاد أمم أمريكا اجلنوبية   اً  للمساعدة القانونية، الذي حيل حمله مؤقت     
ومن الالزم أن تواصل بعثة األمم املتحدة يف هاييت دعمها هذا النظام الـذي يقـدم                . األهلي

، نظام وطين حقيقي للمساعدة القانونية      ا ُينشأ، قانوناً  املساعدة لعدد كبري من املتقاضني، ريثم     
  .حتت رقابة الدولة اهلايتية

__________ 

)٦( A/HRC/17/42 ٤٧، الفقرة. 
)٧( Unión de Naciones Suramericanas. 
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  نظام السجون واحلجز املؤقت املطول  -جيم  
التالُزم بني احلجز املؤقت املطول ومشكالت االكتظاظ       اً  من العناصر اليت تتردد كثري      -٤١

 احلرمـان مـن    يسري يف أماكن     غرياً  ففي كل زيارة، يقضي اخلبري املستقل وقت      . يف السجون 
  .احلرية، ومراكز الشرطة، والسجون، وال يالحظ أي حتسن يذكر

 ١٧، كان يقبع يف السجون، البـالغ عـددها          ٢٠١٢ديسمرب  /ففي كانون األول    -٤٢
وعن األماكن، اقُتـرح علـى      . ٢٠٠٤ يف عام    ١ ٩٣٥    ب، مقارنة    شخصاً ٨ ٨٦٠،  سجناً

ان جديد يف السجون، األمر الذي متس إليه احلاجة          مك ٥ ٧٠٠احلكومة خطة تقضي بإنشاء     
  .ألن عدد السجناء يف تزايد

، ٢ سم ٦٠ واملتهمني مل تتغري، وال يزال يبلغ متوسطها         للمحتجزينفاملساحة املتاحة     -٤٣
 اللجنة الدوليـة للـصليب   بأناً ، علم)Anse à Vaux( فقط يف سجن آنس آ فو ٢ سم٣٤و

 احلادة، مساحة ال تقل عن متـرين        جز، يف أوقات األزمات    تتاح لكل حمت   األمحر توصي بأن  
ورغم جهود اجملتمع الدويل واللجنة الدولية للصليب األمحر، الـيت يـود اخلـبري           . )٨(مربعني

. ومهينـاً اً  إنساني والاً  قاسياً  املستقل أن يشيد هبا إشادة خاصة، يظل السجن يف هاييت مكان          
لسلب احلرية حيث ُتكفل مجيع احلقوق،        اة، وإمنا حمالً  للمعاناً  فالسجن ينبغي أال يكون مكان    

  .إال حرية التنقل
، رغم مـساعدات اللجنـة الدوليـة        عموماًوظروف الصحة والرعاية هّشة للغاية        -٤٤

للصليب األمحر والتجهيزات اليت متّت يف بعض السجون، نظراً ألن عدد األطباء واملمرضـني          
. ألمراض الشائعة ادها، يقتصر على عالج أعراض      جعل احلصول على الرعاية، يف حال وجو      

إضافة إىل  ،من األدوية واملنتجات الصيدالنيةمبا يكفي ويوصي اخلبري املستقل بتزويد السجون 
  .األغذية على حنو يكفل للمحتجزين احلق يف احلصول على الرعاية والغذاء

عد أن توقـف فتـرة      وقت كتابة هذا التقرير، ب    ) Hinche(واستؤنف بناء سجن هينش       -٤٥
  .نية سخيفة، إذ إن امليزانية املرصودة لذلك حولت ألغراض أخرىاطويلة ألسباب إدارية أو ميز

) Croix des Bouquets" (الكـروا دي بـوكي  "والحت بارقة أمل بافتتاح سجن   -٤٦
  نظام للسجون يف هاييت يقوم على التقيـد        عما ميكن أن يكون عليه    ، األمر الذي ْيْنبئ     مؤخراً

ويشكر اخلبري املستقل املاحنني، وعلى رأسهم كندا، على هذه         . اجملالهذا  باملعايري الدولية يف    
 إدمـاج   الذي تتم فيه إعادة    األول   املكان بأن السجن ينبغي أن يكون    اً  املبادرة، ويذكّر جمدد  

  .تجزيناحملدانني وامل

__________ 

)٨( « Eau, assainissement, hygiène et habitat dans les prisons» (2004), p. 19. 
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ن بنـاء هـذا     بإمكانية حتسن ملحوظة، لك   " الكروا دي بوكي  "ويشي بناء سجن      -٤٧
، لقد بين بناء جيداً   . السجن ال ميكن أن يليب لوحده على حنو ُمرض احتياجات البلد الضخمة           

 تبّين وقت تدشينه أنه إن مل ُتبذل جهود جبارة لتشغيله، رمبـا             ولكن،  حسناًاً  وصمم تصميم 
رية وال تسمح له اإلمكانات البش    . تبّخرت كل اآلمال اليت ُعقدت عليه، بسبب قلة التمويل        

  . لهللمعايري اليت حددتاً يف الوقت الراهن بأن يعمل وفقاملوفرة له نية اواألمنية وامليز
وأثار اخلبري املستقل املوضوع مع حماوريه اهلايتيني والدوليني فأوصى بأن ُترصد مبالغ              -٤٨

يـسمح  اً  حمدداً   ال تتضمن اعتماد   ٢٠١٣-٢٠١٢إضافية هلذه املؤسسة، وإن كانت ميزانية       
ويـود  . مؤسسة منوذجيـة دورها ك، ليتسىن هلا أداء يف امليزانيةغيلها، رمبا يف شكل دعم      بتش

ستطع نه إن مل يُ   بأاخلبري املستقل حتذير اجملتمع الدويل الذي يستعد لتمويل بناء سجون عدة،            
، فإن األمل الذي     يف البداية  على النحو الذي صيغ به    " الكروا دي بوكي  "االنتهاء من برنامج    

  .سيتبخراً على هذه املؤسسة لالرتقاء مبستوى السجون يف هاييت تدرجييعقد 
فالوضع يف السجون ال يزال يعد من قبيل املعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة، مبفهوم               -٤٩

ويوصي اخلبري املستقل دولة هاييت بأن توقع هذه االتفاقية وتصدق يف           . اتفاقية مناهضة التعذيب  
وميكن يف وقت الحق أن تـؤدي أمينـة         . الربوتوكول االختياري امللحق هبا   الوقت نفسه على    

برانس ويف املقاطعـات،   - أو - يف السجون، يف بوراً ، اليت تنشط أيض)حامية املواطن (املظامل  
.  احلريـة  احلرمان مـن  دور اآللية الوطنية ملنع التعذيب، ومن مث تستطيع أن تزور مجيع أماكن             

قل على السلطات اهلايتية أن تشرع يف التفكري يف هذا امليدان بالتعاون الوثيق             ويقترح اخلبري املست  
  .)٩(اًهبا دولياً  اجملال معترفحقيقية يف هذامع رابطة منع التعذيب اليت راكمت خربة 

إياها إىل تعديل دستور    اً  ويذكّر اخلبري املستقل بالطلب الذي قدمه إىل احلكومة داعي          -٥٠
ح إدارة السجون مستقلة عن الشرطة الوطنية اهلايتية، وترفع تقاريرها           حبيث تصب  ١٩٨٧عام  

  .مباشرة إىل وزارة العدل واألمن العام
مث إن من شأن وضع قانوٍن أساسي يتعلق بالسجون ويقوم على احلقوق أن ينُْبـئ                  -٥١
  يؤول إليه نظام السجون الذي خضع لإلصالحات يف هاييت، وحيدد املعيار يف            ينبغي أن  عما

  .جمال الصحة، والوجبات الغذائية، وحق العائالت يف الزيارة
 احلجز  يرجع يف املقام األول إىل    وتثبت مجيع الدراسات أن سبب اكتظاظ السجون          -٥٢

باختالف الدوائر القضائية، رغم عمـل      اً  وخيتلف معدل احلجز املؤقت كثري    . املؤقت املطول 
 ال ملفات هلم أو من قضوا مدة السجن احملكوم          اللجان اليت تنعقد وتفرج عن املتهمني الذين      

. بـرانس واملقاطعـات    - أو - إن املثري لالنتباه أوالً هو التباين الشديد بني بور        . هبا عليهم 
 يف املائة فقط يف     ٥٧مقابل  برانس،   - أو -  يف املائة يف بور    ٩٠فمعدل احلجز املؤقت يناهز     

 أن متوَّل دراسة أدق تسمح بتقدمي حلول لكل دائرة          ويذكّر اخلبري املستقل برغبته يف    . األقاليم
  .عن توصيات فضفاضة وال تستجيب ملختِلف األوضاعاً قضائية على حدة، عوض

__________ 

)٩( http://www.apt.ch/en/opcat. 
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 تناوله على   سيما الفعلى القضاء أن يفكر يف أسلوب خمتلف ملعاجلة موضوع السجن،             -٥٣
كون الشخص يف احلـبس     قبل إصدار احلكم؛ ولدى إصداره؛ وعندما ي      : املراحل الثالث التالية  

، وتستلزم كل مرحلة جمموعة من األفكار واحللول املوجودة أصـالً         . يف مرحلة ما بعد احلكم    
ويويل اخلبري املـستقل    .  أخرى تعمل هبا   لكنها غري منفذة أو ال توجد بعد يف هاييت لكن بلداناً          

  . املطلوب تطبيقهاأمهية بالغة إلصالح القانون اجلنائي الذي قد يتضمن جمموعة من التدابري
وقبل كـل   ومهما يكن من أمر، فإن معاجلة مسألة احلجز املؤقت املطول تستوجب أوالً     -٥٤

للفساد يف اجلهاز القضائي، وحسن تدبري وقت قضاة احملاكم وأعـضاء           أكرب  شيء التصدي بقوة    
 ذلـك إحـضار     أحكام قانون التحقيقات اجلنائية باملزيد من الفاعلية، ومن       مجيع  النيابة، وإعمال   

، وإعادة النظر يف قانون العقوبات حبيث ينص على أحكام جديدة مثـل              أمام القاضي  األشخاص
  .املثول الفوري والعقوبات البديلة لالحتجاز، من قبيل التنبيه إىل مراعاة القانون أو خدمة اجملتمع

  الشرطة  -دال  
. جلارية منذ سـنني   ال تزال مؤسسة الشرطة تثري خماوف شديدة رغم اإلصالحات ا           -٥٥

قصد ) Pétionville(فحالة سريج دميوستني، الذي عذب حىت املوت يف مركز شرطة بيتيونفيل 
. إرغامه على االعتراف بتورطه املزعوم يف اغتيال غيتو توسان، ليس حالة معزولة لألسـف             

ديث عـن  يف تقارير فرع حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم املتحدة يف هاييت ح    اً  ويرد أسبوعي 
جلوء الشرطة إىل التوقيف غري املشروع والتعسفي، واحلجز املؤقت املطول يف بعض مراكـز              

خمافر الشرطة، ورفض تسليم شهادات يف حاالت االغتصاب، وحترش الشرطة، وسـوء             أو
  .معاملة الشرطة أو تعاملها الوحشي

املفتشية العامة للـشرطة  " على وإذا أِخذت هذه التقارير جمتمعةً، َتبّين استمرار مناخ موبوء،     -٥٦
وقد تفاقم الوضع األمين، وبلغ عدد القتلـى بوسـائل عنيفـة            . اجلديدة أن تعاجله  " الوطنية اهلايتية 

وال ميكـن إلفـالت منتـهِكي       . ، مستويات خميفة، وعاد اخلوف     والسالح األبيض  الرصاص مثل
وال بد من إجراءات صـارمة      . دهاحلقوق األساسية من العقاب إال أن يؤدي إىل عودة العنف وازديا          

  .مساومة معها، إلظهار تصميم السلطات اهلايتية على التصدي للقضية جبدية وواضحة، وقرارات ال
وكرر اخلبري املستقل، أثناء لقاءاته برئيس الوزراء، إعرابه عن ارتياحه لدعم املفتشية              -٥٧

مع أنه الحظ اسـتمرار خـضوع        مفتشني عامني،    ٦العامة للشرطة الوطنية اهلايتية، وتعيني      
ومن شأن اعتماد قانون جديد للشرطة أن       . املفتشية لسلطة املدير العام للشرطة الوطنية اهلايتية      
تابعة لوزارة العدل واألمـن العـام       املفتشية  يتخطى هذه الصعوبة ويسمح من مث بأن تكون         

  .وترفع هلا التقارير مباشرة
 وقد جعـل  تية يف صلب شواغل اجملتمع الدويل؛       ويظل إصالح الشرطة الوطنية اهلاي      -٥٨

 بـرانس  - أو - يف تدخالته يف بور   ال  ذا أولوية   اً  هذه املسألة حمور  معاجلة  اخلبري املستقل من    
  . أيضاًإبان تنقالته يف نيويورك" جمموعة أصدقاء هاييت"  ب، بل أثناء لقاءاته فحسب
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 متدد والية بعثة األمم املتحـدة يف        ويشدد جملس األمن، يف كل قرار من قراراته اليت          -٥٩
هاييت، على أمهية إمتام خطة إصالح الشرطة الوطنية اهلايتية؛ هذه اخلطة اليت هي أحد عناصر               

يف تقرير األمني العام لألمم     اً  ويف أثناء نظر جملس األمن مؤخر     . قرار انسحاب البعثة من البلد    
األهداف وااللتزامات املدرجة يف املشروع      "، اتُّخذ قرار تأييد   )١٠(املتحدة عن الوضع يف هاييت    

وشدد جملس األمن   . )١١("٢٠١٦-٢٠١٢املشترك خلطة تطوير الشرطة الوطنية اهلايتية للفترة        
حكومة هاييت واجلهات املاحنة الدعم امليزين الكايف جلعل قوام أفراد الشرطة  على ضرورة توفري

، وتوفري القـدر الكـايف مـن        ٢٠١٦ فرد حبلول عام     ١٥ ٠٠٠يبلغ ما ال يقل عن      (...) 
القدرات اللوجستية واإلدارية، وإعمال املساءلة واحترام حقوق اإلنسان وسيادة القـانون،           
وتطبيق إجراءات ُمحكََمة للفرز، وتعزيز إجراءات االستقدام والتدريب، مع التركيـز علـى     

  .)١٢(الوحدات املتخصصة
يت وتفاوضت بشأهنا مع بعثة األمـم       وتعد خطة اإلصالح اليت اعتمدهتا حكومة هاي        -٦٠

، لكنها تتناسب مع الرهانات املتمثلة يف أن تتمكن هاييت مـن            املتحدة يف هاييت طموحة جداً    
يف اخلدمة  اً  تاماً  حتقيق أمنها يف كل اجملاالت، وإمداد الشرطة بعدد من األفراد املنتظمني انتظام           

ويرحب اخلبري املستقل بالقرار املتخذ يف إطار       . ٢٠١٦ فرد حبلول عام     ١٥ ٠٠٠ال يقل عن    
 مجيع أحناء البلد، والتأكد مـن       يفاً  االستراتيجية الرامية إىل نشر أفراد الشرطة املدرَّبني حديث       

  .٥٧٠البالغ عددها األقسام البلدية تغطية خطة نشر الشرطة 
وبانتظام اً  شدد اخلبري املستقل يف تقاريره السابقة كثري      .  الشرطة راد أف من" التحقق"  -٦١

على البلوغ بعملية التحقق منتهاها، وهي عملية يتعاون على إجرائها كل من الشرطة الوطنية              
وكان أعرب عن خماوفه من أن تتراجع حكومة هـاييت أمـام            . اهلايتية وشرطة األمم املتحدة   

، املتمثل يف إقالة أفراد الشرطة الذين ال يـستوفون          طري أحياناً القرار السياسي الصعب، واخل   
ارتكبـوا  اً   شـرطي  ٧٩لذا، يرحب بقرار السلطات اهلايتية إقالة       . دميقراطيةالشرطة  الشروط  

ومع ذلك،  . )١٤( للشرطة ، من بينهم كثري من كبار الضباط واملفتشني العامني        )١٣(أعمال فساد 
إجراء صارم من شأنه أن يرسل إشارة واضـحة إىل أفـراد            إنه  ". التحقق"ينبغي إمتام عملية    

وينبغي أن تكون تلـك  . الشرطة اهلايتيني من مجيع الرتب بأن سلوكهم جيب أن يكون مثالياً  
  .العملية مستمرة حبيث يستعيد السكان الثقة الالزمة يف شرطتهم الوطنية

__________ 

)١٠( S/2012/678. 
)١١( S/2012/743. 
 .املرجع نفسه )١٢(
التزويـر  : " هـؤالء ٧٩  لأسباب تسريح أفراد الـشرطة ا   استطاع اخلبري املستقل أن حيصل على نسخة من          )١٣(

واستعمال وثائق مزورة، وترك املخفر، والسطو املسلح، واالعتداء، واالغتـصاب، والتـورط يف االجتـار               
املزورة، واإلمهال أثناء العمل، والتواطـؤ يف       ) البكالوريا(باملخدرات، وتقدمي شهادات هناية التعليم الثانوي       

 ". مجلة أمورهروب سجناء، يف
 أعلى سلطات الدولة، فإنه يأسف على نـشر قائمـة           قد ُسر هبذا القرار الصادر عن     إذا كان اخلبري املستقل      )١٤(

 .أمساء أفراد الشرطة الذين سرحوا يف الصحافة قبل أن يبلَّغ بعض املتهمني منهم بالقرار
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ّيم الكيفية اليت متت هبـا      ويف اخلتام، يوصي اخلبري املستقل بإعداد دراسة مستقلة تق          -٦٢
يف هاييت إلبالغ األمم املتحدة واستخالص العرب لبعثات أخرى حلفظ السالم           " التحقق"عملية  

  .تكلف باملهمة نفسها
بصرف النظر عن محلة التطهري اجلارية، استرعي انتباه        . أوجه اخللل يف أداء الشرطة      -٦٣

إلنسان املستمرة يف بعض وحدات الشرطة      اخلبري املستقل إىل أوجه اخللل وانتهاكات حقوق ا       
فقد قيل إن إدارة بعض مراكز الشرطة تُُعهد إىل مفتشي شرطة، يف            . الوطنية اهلايتية وإداراهتا  

ويقال إن عمل املفتشية العامة  . )١٥( الشرطة غري مكلفني بأي وظيفة     مفوضيحني أن عشرات    
 ٣٩شرطة الشرطة، ال يتقيد باملادة       دور   ٢٠٠٤للشرطة الوطنية اهلايتية، اليت تؤدي منذ عام        

  .)١٦(من قانون إنشاء الشرطة الوطنية اهلايتية وتنظيمها وعملها
جنحت بعثة األمم املتحدة يف هاييت يف تنفيذ هذا         . برنامج احلد من العنف األهلي      - ٦٤

، "مارتيـسان "و" سييت سويل "الربنامج الذي يهدف إىل القضاء على العنف املستشري يف          
يرمـي إىل   هو  و. ن يظل أحد العناصر الرئيسة لتحقيق االستقرار واألمن يف البالد         وينبغي أ 

سـيما   إجياد بؤر منو اقتصادي إلخراج بعض أفراد العصابات من عنف هذه العصابات، ال   
، فتح الربنامج أوىل مكاتب توظيف الشباب وتوجيههم        ٢٠١١ففي عام   . الشباب والنساء 

عدم إقامة الربنامج شراكة    لويأسف اخلبري املستقل    . يتيانها - برانس وكاب  - أو - يف بور 
وقـال  . دائمة مع ما كان يسمى اللجنة الوطنية لرتع السالح والتسريح وإعـادة اإلدمـاج      

اً وقادرون متام اً  جيداً   يف املائة من موظفيهم شباب هايتيون مدرَّبون تدريب        ٧٠املسؤولون إن   
  .كالت العنف واألمنعلى أداء دور آلية اإلنذار املبكر مبش

مبواصلة وتطوير العمل الذي يضطلع به املرصد الوطين        اً  ويوصي اخلبري املستقل أيض     -٦٥
جامعة هاييت احلكومية بدعم مـن املركـز الـدويل          وساندته  للعنف واجلرمية، الذي أنشأته     

  .)١٧(ملكافحة اجلرمية

  وضع األطفال  -هاء  
 بيوم حقوق الطفل يف هـاييت، صـدقت         ، أثناء االحتفاء  ٢٠١٢يونيه  /يف حزيران   -٦٦

اجلمعية الوطنية اهلايتية على اتفاقية الهاي بشأن محاية الطفل والتعاون يف جمال التبين علـى               
وأعيد النظر منذئذ يف نص القانون عـن        . ١٩٩٣مايو  / أيار ٢٩الصعيد الدويل املعقودة يف     

 جملس الشيوخ، بقيادة معهد     التبين يف هاييت، الذي سبق أن صوت له جملس النواب وقُدم إىل           
__________ 

 .٢٠١٢سبتمرب / أيلول٧ين، مؤرخة رسالة من الشبكة الوطنية حلقوق اإلنسان إىل املدير العام لألمن الوط )١٥(
 .املرجع نفسه )١٦(
املركز الدويل ملكافحة اجلرمية منظمة غري حكومية مقرها مونتريال، وينصب عمليها كليا على منع اجلرميـة                 )١٧(

 .واألمن احمللي
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الرفاهية االجتماعية والبحوث، بدعم من اليونيسيف وبعثة األمم املتحدة يف هـاييت حبيـث              
وقدم املعهد املذكور الصيغة    . مع اتفاقية الهاي بشأن التبين الدويل     اً  يكون القانون أكثر توافق   

ن نص القانون ال يزال يف      ، لك ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين األول  ٢٠النهائية إىل جملس الشيوخ يف      
  .اجمللس حىت تاريخ هذا التقرير

يف اً  ويرحب اخلبري املستقل بتركيز مجيع اإلجراءات املتعلقة بالتبين من اآلن فـصاعد             -٦٧
ملمارسة اختيـار   اً  يد معهد الرفاهية االجتماعية والبحوث، األمر الذي من شأنه أن يضع حد           

تام واحلضانات، وكذا املزايدات املالية املرتبطة بالتبين يف        املتبّنني األطفال مباشرة من دور األي     
 تضم األطفال الذين ميكن تبنيهم      اًاد سلطة مركزية قائمةً معدةً سلف     مث إن من شأن إعد    . هاييت

الذين قد تكون دوُر رعاية األطفال خدعت والديهم        لألطفال  تبين الدويل   الأن يسمح بتجنب    
ومن شـأن  . أوا أن فقرهم املدقع حيول دون تربيتهم أطفاهلمأو ألن الوالدين، بكل بساطة، ر   

كمالذ أخري وكتـدبري    هذا القانون اجلديد، يف اخلتام، أن يسمح بعدم اللجوء إىل التبين إال             
  . محاية الطفليرمي إىل

 تشتغل بالطفولة تزايد أعـداد      )١٨(، الحظت منظمات عدة   ٢٠١٢ماس  /ومنذ آذار   -٦٨
 يتركون مساكنهم للعيش يف الشارع حيـث يتعرضـون للعنـف            الذين" األطفال املقيمني "

األطفـال  "ويبدو أن فئات األسر اليت تـستقبل        . واالستغالل وغريمها من أشكال االعتداء    
فمن أسر موسرة إىل حد مـا إىل أسـر أكثـر    . يف السنوات األخريةاً  تغريت كثري " املقيمني
  .حيث يتعرض األطفال إىل خماطر أكرباً حرمان
فبعد أن كان األطفال    . أن التوّزع اجلغرايف للظاهرة تغري هو اآلخر      اً  يبدو أيض و  -٦٩

برانس  - أو - بور (يأتون من املناطق الريفية ويرسلون عادة إىل املراكز احلضرية الكربى         
ويأمل اخلبري املستقل أن تَعد     . تزايد عدد األطفال يف املدن األصغر حجماً      ،  )هايتيان - كاب أو

 وسائل مكافحة هذه الظاهرة، ويـشجع       حتسنيية عن هذه التغريات، كي يتسىن       دراسة حقيق 
  .وزير الشؤون االجتماعية والعمل على معاجلة هذه املسألة يف قانون العمل قيد املراجعة

، خاصـة يف    )١٩(وتشري منظمات عدة تعمل على احلدود مع اجلمهورية الدومينيكية          -٧٠
اً  باألطفال عـرب احلـدود قـصد اسـتغالهلم جنـسي           استمرار االجتار إىل  منطقة مالباس،   

ويوصي اخلبري املستقل بتدعيم اإلطار القانوين واإلجراءات، وبإضفاء        . الستخدامهم ُسْخرة  أو
) هاييت(بني معهد الرفاهية االجتماعية والبحوث        طابع رمسي على العالقات اليت بدأت أصالً      

ـ اً  حبيث يعتمد البلدان إطار   ) الدومينيكيةاجلمهورية  (واجمللس الوطين للطفولة واملراهقة      اً ثنائي
  .ملكافحة الظاهرة

__________ 

 .لقاءات مع اليونيسيف واملنظمة الدولية للرؤية العاملية )١٨(
 .العائدين والالجئنياملنظمة الدولية للرؤية العاملية، وفريق مساندة  )١٩(
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وقدمت احلكومة إىل الربملان مشروع قانون ملكافحة االجتار بالبشر، خاصة النـساء              -٧١
ومن شأن القانون أن يسمح     . بربوتوكول بالريمو الذي صدقت عليه هاييت       واألطفال، عمالً 

لعـدم  ما ُتضطر إىل اإلفراج عن املتهمني       اً   الشرطة كثري  خاصة بتجرمي االجتار باألطفال، ألن    
اً وكانت الشرطة قبلذاك تعد االجتار واالختطاف شيئ      .  يف قانون العقوبات   وجود أهلية لذلك  

 سـلّماه إىل    اللذانالطفل مها   ا  ، األمر الذي يصعب إثباته يف الغالب عندما يكون والد         واحداً
" لـو مونيتـور   " بالتعجيل بنشر تلك القـوانني يف        ويوصي اخلبري املستقل  . الشخص املعين 

)Le Moniteur) (وبثّها يف مجيع أحناء البلد) اجلريدة الرمسية جلمهورية هاييت.  
ويبطّئ عدم وجود استراتيجية حكومية يف جمال عدالة األحـداث تـأثري اللجنـة                -٧٢

يقي للطفل يركـز    ويوصي اخلبري املستقل بسن قانون حق     . القطاعية املكلفة ببحث املوضوع   
  .من جمرد قانوناً على األطفال املستضعفني ويكون أوسع نطاق

 ، تعمل،)Cap Haitien( وكاب هايتيان  برانس- أو - ومع أن حماكم األحداث يف بور  -٧٣
اً ، علم  يف املائة من األطفال املسجونني حمتجزون مؤقتاً       ٨٢فنسبة  . فإن اجللسات غري منتظمة   

ومع أنه يوصى مببدأ    . ال يربر هذا البطء   ) ٢٥٠أقل من   (حنني اإلمجايل   بأن عدد األطفال اجلا   
االستعجال يف كل اإلجراءات القضائية املتعلقة باألطفال، فإن توزيع امللفات علـى النحـو              

سيما أن   الذي يأخذ به قاضي قضاة احملكمة االبتدائية يبدو أنه ال يعطي األولوية لألطفال، ال             
. وتأيت وظيفة قاضي األحداث يف املرتبة الثانيـة لـديهم     نشغلني  بعض قضاة األحداث جد م    

، كيال ال توجد حمكمة لألحداثويوصي اخلبري املستقل بتعيني قضاة منتدبني لألحداث حيثما 
معرفة جيدة بإجراءات قضاء األحـداث، يف       اً  يستمر قضاة الصلح، الذين ليست لديهم دائم      

  .هبم خمالفات بسيطة دون َعْود إليهاإصدار أوامر احتجاز األطفال على ارتكا

  )مكتب محاية املواطن( ديوان املظامل  -واو  
 بالعمل الـذي    وأصبح يرحَّب ال يتجزأ من الفضاء املؤسسي،      اً  أصبح ديوان املظامل جزء     -٧٤

ويشكر اخلبري املستقل اجملتمع الـدويل واملنظمـات        .  به أمينة املظامل يف مجيع أحناء البالد       تضطلع
بالـدعم  اً  ويرحب أيـض  .  يف دعم عملها وتعزيز فعاليته     غالباً اليت استثمرت مبالغ كبرية      الدولية

املشترك من املنظمة الدولية للفرنكوفونية ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان من أجل             
وضع مشروع قانون أساسي يعيد النظر يف رسالة ديوان املظامل حبيث يتوافق عمله مـع مبـادئ                 

ومتلك فلورانس إيلي، أمينة املظامل، كل اخلصال والسلطة واخلربة الالزمة لتصبح هـذه             . ريسبا
  .للحماية من التعسف وانتهاكات حقوق اإلنساناً املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان مكان

 ، وإنشاء مكاتب إقليمية لتقريب املؤسسة مـن        توفري املوارد املالية والبشرية    وإن  -٧٥
يسمح  -  مكاتب تتوفر هلم بعد  هايتيان ال    -  كاب ان مندوبو الديوان يف    وإن ك  - السكان

إىل أن يتـسىن    سيما يف إطار بعثة األمم املتحدة يف هـاييت،           بالتطلع، على املدى البعيد، وال    
أمني املظامل املعين بشؤوهنم يف كل أحناء البالد كلما كانوا ضحايا سوء            للهايتيني أن خياطبوا    

  .انتهكت حقوقهم األساسية انتهاكات جسيمةاإلدارة أو كلما 
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ويوصي اخلبري املستقل ديوان املظامل بأن يتخذ اإلجراءات الالزمـة لـدى جلنـة               - ٧٦
التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، كي يـصبح عملـه             

د اآللية الوطنيـة    وينبغي أن يصبح الديوان على األجل البعي      . )٢٠(مع مبادئ باريس  اً  متوافق
حلماية حقوق اإلنسان يف هاييت، وسبيل االنتصاف من سوء اإلدارة، واآللية الوطنية ملنـع              

 مـن   ٣٣، ورمبا اآللية الوطنية للحماية املنصوص عليها يف املادة          التعذيب املشار إليها آنفاً   
 الديوان  وسيكون هذا التوافق مهما بقدر ما يصبح      . اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    

اآللية الوطنية للحماية يف إطار الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهـضة التعـذيب    
  .عندما تصدق عليه هاييت

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والوضع اإلنساين  -بعاًار  
، ولتلبية الطلب املتزايد يف هاييت على       )٢١(بإعالن رئيس جملس حقوق اإلنسان      عمالً  -٧٧

باحلقوق االقتصادية واالجتماعية، شرع اخلبري املستقل يف وضع        اً  لق سيادة القانون أيض   أن تتع 
 يسمح بإثبات كيف ميثل التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية يف هـاييت            مفاهيميإطار  

وأورَد ذلك بكل وضوح يف القـرار الـذي        . أحد الرهانات الرئيسة خلروج البلد من األزمة      
  .)٢٢(من والذي ميدد والية بعثة األمم املتحدة يف هاييتاعتمده جملس األ

  احلق يف الغذاء، واألمن الغذائي  -ألف  
" آبـا غرانغـو   "ملكافحة اجلـوع وسـوء التغذيـة        اً  دّشن الرئيس مارتيلي برناجم     -٧٨

)Aba Grangou (الذي وضعه رئيس الربازيل لـوال     " قطع دابر الفقر  "مثال برنامج   اً  مستوحي .
. ة إىل استعادة التحكم يف التمويل الدويل ملكافحة اجلوع وتنسيقه وتوجيهـه           وهتدف احلكوم 

 ممـثلني   تضموبرعاية من السيدة مارتيلي، أنشئت جلنة وطنية ملكافحة اجلوع وسوء التغذية            
ويهدف هذا املشروع الطموح إىل تقدمي املـساعدة        .  وزارات ٩للرئاسة، ورئاسة الوزراء، و   

ري سبل حصوهلم على الطعام، واستهالل برامج استثمار يف الزراعة          لتيساً  إىل أشد الناس ضعف   
  .لزيادة اإلنتاج الوطين من املواد الغذائية، وحتسني اخلدمات األساسية

 /ويثري اجتماع إعـصاري إسـحاق وسـاندي وموجـة احلـر الـشديد يف آب                 -٧٩
اء الـذين  ففي أعقاب إعصار إسحاق، أكد اخلـرب      .  مسألة أمن البلد الغذائي    ٢٠١٢ أغسطس

سئلوا عن املوضوع أن اإلنتاج الزراعي ال يسمح بتغطية أكثر من نصف احتياجات البلد مـن                

__________ 

)٢٠( http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.RES.48.134.Fr?OpenDocument. 
)٢١( A/HRC/PRST/19/2. 
)٢٢( S/2012/743. 
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احمللية يف األسواق   أضف إىل ذلك أن خمتِلف املشكالت اليت يطرحها توفر املواد الغذائية            . الغذاء
بوضـع  اً  ضرت كثري  الدوالر أ  احمللية والزيادة الكبرية يف أسعار املنتجات الغذائية وارتفاع قيمة        

  .صعبة للغاية يف حمافظات اجلنوب والغرباً الذين يعانون أوضاعاً أفقر الناس وأشدهم ضعف
على التأكيد على أن األضرار اليت تـسببت فيهـا العاصـفتان            اً  ويتفق اخلرباء أيض    -٨٠

وحـسب مكتـب تنـسيق      .  ماليني دوالر  ١٠٤املداريتان إسحاق وساندي بلغت قيمتها      
، تضرر حنو مليوين شخص مباشرة مـن إعـصار سـاندي، وكـان              )٢٣(نسانيةالشؤون اإل 

 مليون شخص احتياجات طارئة من األمـن الغـذائي، والزراعـة، واملـأوى،              ١,٦ لزهاء
، وأصـابت    شخـصاً  ٦٠وأودت العاصفة حبياة    . واخلدمات الصحية، واملاء الصاحل للشرب    

 يف املائـة مـن   ٧٠وفسدت نسبة . شايفبأضرار بالغة البىن التحتية، والطرق، واملدارس، وامل     
بأهنا مناطق احتياطي البلد من     اً  سيما يف املناطق املعروفة عموم     احملاصيل يف جنوب البالد، ال    
  .تضرر بشدة سكن أو ١٨ ٠٠٠املواد الغذائية، ودمر أكثر من 

ويشجع اخلبري املستقل البلدان املاحنة على دعم عمليات إنعاش الزراعة عن طريـق               -٨١
رامج املساعدة التقنية الرامية إىل تيسري سبل تسويق املنتجات الغذائية يف األسـواق احملليـة               ب

شديد التعرض للكوارث الطبيعية، فإنه ينبغي تعزيز بـرامج         اً  وملا كانت هاييت بلد   . والدولية
  .احلد من آثار تلك الكوارث ومحاية أشد الناس ضعفاً

 خبري األمم املتحدة املستقل خبربة احلكومة تستعني أن ويقترح اخلبري املستقل يف اخلتام  -٨٢
احلق يف احلصول بانتظام وباستمرار ودون      "املعين باحلق يف الغذاء، الذي يعّرف هذا احلق بأنه          

قيود على غذاء مناسب وكاف كماً وكيفاً، سواء مباشرة أو بوسائل مالية لشرائه، ويتفق مع       
ي لـه مستهلك الغذاء والذي يكفل حياة جسدية ونفسيه، التقاليد الثقافية للشعب الذي ينتم

  .)٢٤("فردية ومجاعية، تضمن ازدهار العيش والتحرر من اخلوف

  احلق يف التعليم  -باء  
جعل الرئيس مارتيلي من احلق يف التعليم إحدى أولويات واليته األربع، واسـتطاع               -٨٣

ويل جزئي من ضريبة على العائـدات  عشرات آالف األطفال االستفادة من التعليم اجملاين بتم     
ويرحب اخلبري املستقل باإلرادة اليت أبِديت لتجسيد وعـد         . من االتصاالت بالوسائل املنقولة   

لكن املشاكل كثرية، ابتداء    . مهم جبعل احلق يف التعليم حقيقة بواسطة التعليم اجملاين للجميع         
ائة من مؤسسات التعليم تقع يف مبـان         يف امل  ٦٠ -باملباين املدرسية غري املالئمة يف معظمها       

 وتعوزها  -  تلميذاً ٧٥يضم كل فصل منها حىت      ) كنائس صغرية أو مستودعات   (غري مناسبة   
  . يف املائة من املدارس مدارس خاصة٩٠املواد التربوية، وحنو 

__________ 

)٢٣( Bulletin Humanitaire OCHA No. 23 : Octobre 2012. 
)٢٤( http://www.srfood.org/index.php/fr/right-to-food. 
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 تعلـيم جيـد؛     من توفري  ، احلق يف التعليم   ه ال بد إلعمال   ويذكّر اخلبري املستقل بأن     -٨٤
 ضخامة املهمة اليت تنتظر احلكومة لسنوات عدة إلعادة تأسيس نظام تعليم متكامـل              ويدرك

وتعمل . ، وتنسيق الربامج التعليمية    فعاالً اً تربوياً لتدريب املعلمني، وتفتيش  اً  جيداً  يتضمن نظام 
، عن طريق برناجمها للتعليم للجميع، على مساعدة احلكومة يف هذه املبـادرة        اليونسكو أصالً 

  .سعة النطاقالوا

  احلق يف الرعاية الصحية  -جيم  
أظهر وصول كثري من املنظمات الدولية الطبية، والتعبئة الرائعة للحكومات عقـب              -٨٥

، مث وباء الكولريا، الضرورة امللحة إلعادة بناء نظام صـحي متكامـل،             ٢٠١٠زلزال عام   
أضف . على ورق اً   حرب ميسور للجميع دون متييز، ومن دونه يكون احلق يف الرعاية الصحية          

من األطباء والعاملني يف جمال الصحة اهلايتيني اختـاروا العمـل يف            كبرياً  اً  إىل ذلك أن عدد   
  .اخلارج، بسبب عدم وجود آفاق مهنية، األمر الذي حرم السكان خدماهتم

، وتوقفت جمانية صعباًومنذ مغادرة كثري من منظمات الطوارئ البالد، أصبح الوضع            -٨٦
، األمر الـذي حـرم عـشرات آالف النـاس     ٢٠١٠ت الصحية اليت ُسنت يف عام       اخلدما

وال ينفك الوضع الصحي يتفاقم بالتـدريج، وتظـل         . االستفادة من خدمات صحية جيدة    
. امليزانية املخصصة للنظام الصحي جد متواضعة، وال ميكنها تلبية االحتياجـات الـضخمة            

الوضع االقتصادي إال أن يثري قلق اخلـرباء اهلـايتيني          ميكن لتدهور املالية العامة املقترن ب      وال
  .والدوليني يف املوضوع

فعدم وجود هياكل صـحية يف  . وال يسع املشايف العامة أن تعمل من دون إمكانات     -٨٧
ـ اً كبرياً املناطق البعيدة عن العاصمة حيرم يف الواقع جزء       اً من السكان اخلدمات الصحية، علم

  .)٢٥( يف هاييت هو أحد أعلى املعدالت يف منطقة الكارييببأن معدل وفيات األطفال

  الكولريا  -دال  
 ضـحية، وأصـابت     ٨ ٠٠٠حىت كتابة هذا التقرير، خلفـت الكـولريا حنـو             -٨٨
، قرر األمني العام اختاذ مبادرة دوليـة         املأساوي وأمام هذا الوضع  .  باملرض ٦٧٠ ٠٠٠ زهاء

أزمة اقتصادية عاملية عامة، وأمـام تزايـد        ويف سياق يتسم ب   . ألموالمن ا كبري  قدر  وحشد  
الطلبات لتمويل قضايا متعددة، يطلب اخلبري املستقل إىل الدول أن تكون سخية يف مكافحة              

  .املرض الذي بدأ يتفشى

__________ 

 . يف األلف٦٠حنو  )٢٥(



A/HRC/22/65 

GE.13-10670 20 

، وال يـزال  ويظل موضوع األسباب اليت أدت إىل ظهور الوباء فجأة يف هاييت ملحاً      -٨٩
ألغـراض   لتوظيف بعض املنظمـات املوضـوع        ستقلوإذ يأسف اخلبري امل   . هامةحمل تعبئة   
. ا الضحايا أو أسـرهم تعويض احملتمل اليت عرب عنه، فإنه يدرك احلاجة إىل احلقيقة وال  سياسية

  .ويذكّر بأن الصمت أسوأ األجوبة

  الوضع يف املخيمات  -هاء  
الء القسري، وعـدم وجـود حلـول دائمـة،          جيظل الوضع يف املخيمات، واإل      -٩٠

وميثل . ، رغم املبادرات اليت اختذهتا احلكومة بدعم من اجملتمع الدويلبالغاًاً  ثري قلق موضوعات ت 
ويوصي اخلبري  . كبرياًاً  تلقي األشخاص الذين يعيشون يف املخيمات اخلدمات األساسية حتدي        

ق باملقررة اخلاصة املعنية بالسكن الالئ    اً  املستقل بعثة األمم املتحدة يف هاييت بأن تستعني جمدد        
ويوصي . لتقدمي خربتيهما وجتربتيهما إىل حكومة هاييتاً  واملقرر اخلاص املعين باملشردين داخلي    

  .بإعداد دراسة لتحليل وضع األشخاص الذين غادروا املخيماتاً أيض
وازداد عدد األسر الوحيدة العائـل الـيت تعـيش يف املخيمـات، خاصـة ألن                  -٩١
. يبدو أهنا تؤثر يف انفصال األسر وتفككهـا نتقال االخميمات اليت وضعت يف    ستراتيجيات  اال

ويفضي ذلك إىل زيادة عـدد      . عن العمل اً  فالرجال يتركون املخيمات ويهملون أسرهم حبث     
  .النساء اللوايت أصبحن ربات أسر واضطُررن إىل إعالة أسرهن بأنفسهن

العنـف  وتشري منظمات عدة تعمل يف املخيمات إىل أهنا سجلت زيادة يف أعمـال             -٩٢
وتبقى الصعوبة الكربى   . اجلنساين واالستغالل اجلنسي يف املخيمات يف بداية العملية االنتقالية        

ويبدو، يف كـثري    . هي متابعة احلاالت املسجلة، وتلقي اخلدمات، وإفالت اجلناة من العقاب         
طة من احلاالت، أن السكان خيشون التظلم من مرتكيب أعمال العنف بسبب قلة الثقة يف الشر            

إىل اخنفاض عدد املخيمات اليت أخذت بالربامج    اً  ، نظر ٢٠١٢يونيه  /ومنذ حزيران . أو العدالة 
االنتقالية، قد يكون عدد احلاالت تقلص بسبب حضور أفضل للشرطة وبعثة األمم املتحدة يف 

  .هاييت يف املخيمات وحوهلا

  احلماية  -خامساً  
، يعيش سكان هاييت يف ظـل        عاماً ٢٠، أي منذ أكثر من      ١٩٩٣فرباير  /منذ شباط   -٩٣

الكوارث سلسلة  جماالت عدة بسبب    إىل   هذه احلماية    امتدتاحلماية الدولية لألمم املتحدة، و    
ولكن جيب يف الوقـت     ويدرك اجلميع أن هذا الوضع ال ميكن أن يستمر،          . اليت حلّت بالبلد  

دريج، وهو ما يـرد يف       استيفاء بعض الشروط لنقل احلماية الدولية لسلطات هاييت بالت         نفسه
  .S/2012/743املذكورة يف وثيقة جملس األمن " خطة املرحلة االنتقالية"
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ولتوفري هذه احلماية، اقترح اخلبري املستقل على رئيس الوزراء آليـة تتـألف مـن                 -٩٤
  :أركان أربعة
جلنة مشتركة بني الوزارات معنية بسيادة القانون حتت سلطة مندوب مـن تلـك                -٩٥

نائب لرئيس الوزراء، للتأكد مـن أن       حتت سلطة    يتبع مباشرة لرئيس الوزراء، أو       الوزارات
مجيع الوزارات، مبا فيها الوزارات املعنية بالشؤون االجتماعية، تلزم إداراهتا بالعمـل علـى              

  .إعمال سيادة القانون
 تعزيز عمل ديوان املظامل لتوفري احلماية من سوء اإلدارة والتعـسف يف اسـتعمال               -٩٦

  .القانون، يف كل أحناء البالد
احلماية من املخاطر الطبيعية، وتعزيز مديرية الدفاع املدين املكلفة بتحسني تنـسيق              -٩٧

  .خطط الطوارئ
، ينبغي لفرع حقوق اإلنسان، يف أفق مغادرة بعثة األمم املتحـدة يف هـاييت، أن      وأخرياً  -٩٨

برانس،  - أو - ية حلقوق اإلنسان يف قلب بور     ملفوضية األمم املتحدة السام   اً  ينشئ من اآلن مكتب   
  .ألن هاييت ستظل حتتاج إىل احلماية الدولية

  التوصيات  -سادساً  

  :سيادة القانون    
  اإلشارة صراحة إىل سيادة القانون يف الوثائق الربناجمية للحكومة؛  )أ(  -٩٩

ئيس أو نائب لر معين بسيادة القانون مشترك بني الوزاراتتعيني مندوب   )ب(  
حبفـز أعمـال    اً  يعمل حتت السلطة املباشرة لرئيس الوزراء، ومكلـف حـصر         الوزراء  

  .الوزارات وتنسيقها إلرساء سيادة القانون

  احلقوق املدنية والسياسية    
  :االنتخابات  -١٠٠

بأحكام الدستور ويـسمح بالتعجيـل بتنظـيم        اً  صارماً  اعتماد حل يتقيد تقيد     
تمع الدويل، لشغل الشواغر يف جملس النـواب وتنظـيم          انتخابات شفافة، حتت رقابة اجمل    

  .انتخابات حملية، األمر الذي يسمح بالعودة إىل الشرعية الدستورية
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  :العدالة  -١٠١
مواصلة جهود إصالح العدالة، خاصة عن طريـق تنفيـذ التوصـيات              )أ(  

  الكثرية الواردة يف تقارير اخلبري املستقل السابقة؛
على للسلطة القضائية، بإمـداده بامليزانيـة واملـوارد         إعمال اجمللس األ    )ب(  

  البشرية واملادية الالزمة؛
 الذين ينظرون يف أخطـر      واملوظفني القضائيني توفري محاية خاصة للقضاة       )ج(  

  اجلرائم، وللشهود الذين يشهدون يف تلك القضايا؛
قبـل  تعميم من    بواسطة توجيه    املنشودةالتشديد على السياسة اجلزائية       )د(  
   العدل واألمن العام إىل مندويب احلكومة؛وزارة

اإلسراع يف إنشاء املفتشية القضائية لتقييم الطريقة اليت تعمل هبا املنظومة           )ه(  
  اجلنائية أو ال تعمل؛

  الستثناءات يف جمال توظيف موظفي القضاء؛وضع حد ل  )و(  
  تكثيف مكافحة الفساد؛  )ز(  
  الفساد؛تقييم تنفيذ سياسة مكافحة   )ح(  
  تعميم إعالن املوظفني العموميني لثرواهتم؛  )ط(  
اإلسراع بإنشاء دوائر قضائية متخصصة معنية مبعاجلة بعـض اجلـرائم             )ي(  

  اخلطرة ذات الصبغة السياسية واجلرائم ذات الطبيعتني االقتصادية واملالية؛
 يف  يةمنهجالتذكري مبنع اقتصاص املرء لنفسه والتعجيل بإجراء حتقيقات           )ك(  

  حاالت القصاص الغوغائي؛
للدورات التدريبية اليت تنظمها بعثة     من اجلهات املاحنة     الدعم املايل    تأمني  )ل(  

  األمم املتحدة يف هاييت من أجل تعميمها يف مجيع أحناء البالد؛
  .اإلبقاء على دعم البعثة لنظام املساعدة القانونية  )م(  
  :نظام السجون واحلجز املطول  -١٠٢

احلرص على أن تكون السجون أول مكان إلعـادة إدمـاج املـدانني               )أ(  
  واحملتجزين، وعلى احترام حقوقهم األساسية فيها؛

إمداد السجون بكميات كافية من األدوية واملواد الصيدالنية، إضـافة            )ب(  
  الغذاء؛ إىل
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 دي  وموارد بشرية ومادية لـسجن الكـروا      رصد ما يكفي من ميزانية        )ج(  
  تسىن له أن يشتغل وفق املعايري احملددة مسّبقًا؛بوكي حىت ي

توقيع اتفاقية مناهضة التعذيب والربوتوكول االختيـاري امللحـق هبـا             )د(  
  والتصديق عليهما؛

سـيما   التفكري يف استحداث آليات وطنية ملنع التعذيب وتعزيزهـا، ال           )ه(  
  بالتعاون الوثيق مع رابطة منع التعذيب؛

فصل إدارة السجون عن إدارة الـشرطة الوطنيـة         ل تعديل التشريعات   )و(  
  اهلايتية وربطها بوزارة العدل واألمن العام؛

  سن قانون أساسي خاص بنظام السجون وفق هنج يقوم على احلقوق؛  )ز(  
  إعداد دراسة مقارنة عن احلجز املؤقت املطول يف كل دائرة قضائية؛  )ح(  
نائي مراعاة تامة اإلصالحات    القانون اجل إصالح  احلرص على أن يراعي       )ي(  

إدراج أحكام جديدة، مثـل املثـول       (احلجز املطول   ب السجون و  اخلاصة بنظام الضرورية  
  .)الفوري والعقوبات البديلة للسجن

  :الشرطة  -١٠٣
تعديل التشريعات حبيث تصبح املفتشية العامة للـشرطة الوطنيـة تابعـة              )أ(  
   للمدير العام للشرطة الوطنية اهلايتية؛بعة مباشرةبدل أن تكون تاالعدل واألمن العام  لوزارة

  ؛ من أفراد الشرطة"التحقق"االنتهاء من عملية   )ب(  
  ؛ من أفراد الشرطة"التحقق"إعداد دراسة مستقلة عن تنفيذ عملية   )ج(  
تدارك أوجه اخللل والتصدي النتهاكات احلقوق املـستمرة يف بعـض             )د(  

  وحدات الشرطة وبعض اإلدارات؛
  مواصلة دعم برنامج احلد من العنف األهلي؛  )ه(  
  .مواصلة العمل الذي يضطلع به املرصد الوطين للعنف واجلرمية وتطويره  )و(  
  :وضع األطفال  -١٠٤

لتكييف وسائل مكافحة " األطفال املقيمني"إعداد دراسة عن تطور وضع   )أ(  
  هذه الظاهرة؛

 الشؤون االجتماعيـة    ةوزيرعاجل  تنام فرصة تنقيح قانون العمل كي ت      اغ  )ب(  
  والعمل هذا الوضع؛
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ترسيخ تشريعات وإجراءات مكافحة االجتار باألطفال عرب احلدود بـني            )ج(  
  أو استخدامهم؛اً هاييت واجلمهورية الدومينيكية هبدف استغالهلم جنسي

سـيما   قانون عن مكافحة االجتار بالبشر، ال     الالتعجيل باعتماد مشروع      )د(  
  ال، واإلعالن عنه على نطاق واسع يشمل أحناء البالد قاطبة؛النساء واألطف

  سن قانون حقيقي للطفل؛  )ه(  
  .ال توجد حمكمة لألحداثتعيني قضاة أطفال منتدبني حيثما   )و(  
  ):مكتب محاية املواطن(ديوان املظامل   -١٠٥

الطلب إىل جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيـز حقـوق             )أ(  
  ومحايتها أن تنظر يف تقيد ديوان املظامل الصريح مببادئ باريس؛اإلنسان 
جعل ديوان املظامل آلية وطنية للحماية يف إطار الربوتوكول االختيـاري             )ب(  

  .امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب عندما تصدق عليه هاييت

   واالجتماعية والوضع اإلنساينةاحلقوق االقتصادي    
  :من الغذائياحلق يف الغذاء واأل  -١٠٦

  ؛)آبا غرانغو(مواصلة برنامج مكافحة اجلوع وسوء التغذية   )أ(  
امج املساعدة التقنية اهلادفـة     مليات إنعاش الزراعة عن طريقة بر     دعم ع   )ب(  

  إىل تيسري سبل تسويق املنتجات الغذائية يف األسواق احمللية والدولية؛
  ة أكثر الناس عرضة هلا؛تعزيز برامج احلد من املخاطر الطبيعية ومحاي  )ج(  
  .دة اخلاص املعين باحلق يف الغذاءاالستعانة خبربة مقرر األمم املتح  )د(  
  :احلق يف التعليم  -١٠٧

 مالئمة، وتقليص   بتشييد أبنية مدرسية  االستمرار يف حتسني نظام التعليم، خاصة         
تكـوين املعلمـني،   عدد التالميذ يف كل فصل، واإلمداد باملواد التربوية املناسبة، وجتويد        

  .وزيادة عدد املدارس احلكومية
  :احلق يف الرعاية الصحية واملسائل املتعلقة بالكولريا  -١٠٨

سيما بزيادة امليزانيـة وإعـادة جمانيـة         حتسني نظام الصحة اهلاييت، ال      )أ(  
  اخلدمات الصحية؛

   املساعدة الدولية ملكافحة انتشار وباء الكولريا؛تأمني  )ب(  
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 الضوء على أسباب ظهور وباء الكولريا املفاجئ وتلبيـة طلبـات            إلقاء  )ج(  
  .التعويض احملتملة من الضحايا أو أسرهم

  :الوضع يف املخيمات  -١٠٩
بكفاءات املقررة اخلاصة املعنية بالسكن الالئق واملقـرر        اً  االستعانة جمدد   )أ(  

   تصرف حكومة هاييت؛كي يضعا خربتيهما وجتربتيهما رهناً اخلاص املعين باملشردين داخلي
  إعداد دراسة لتحليل وضع األشخاص الذين غادروا املخيمات؛  )ب(  
 واالستغالل اجلنسي يف املخيمات مبتابعة      مكافحة أعمال العنف اجلنساين     )ج(  

 ،حتسني عملية جتميع الشكاوى   احة سبل تلقي اخلدمات املطلوبة، و     احلاالت املسجلة، وإت  
  .ومعاقبة اجلناة

  دوليةاحلماية ال    
إنشاء جلنة مشتركة بني الوزارات معنية بسيادة القانون حتـت سـلطة              )أ(  -١١٠

مندوب من تلك الوزارات يتبع مباشرة رئيس الوزراء، أو نائب لرئيس الوزراء، للتأكد             
من أن مجيع الوزارات، مبا فيها الوزارات املعنية بالشؤون االجتماعية، تلزم إداراهتا بالعمل  

  ة القانون؛على إعمال سياد
تعزيز عمل ديوان املظامل لتوفري احلماية من سوء اإلدارة والتعـسف يف              )ب(  

  ؛استعمال القانون، يف كل أحناء البالد
  ؛تعزيز مديرية الدفاع املدين املكلفة بتحسني تنسيق خطط الطوارئ  )ج(  
إنشاء مكتب ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان يف             )د(  

 حمل فرع حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمـم         ل تدرجيياً  برانس كي حي   -  أو -   بور
  .املتحدة يف هاييت

        


