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  مقدمة  
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

 ٣ يف الفترة من     الثانية عشرة ، دورته   ٢٠٠٧ هيوني/ حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
 السابعة عشرة  يف اجللسة    يتهايواسُتعرضت احلالة يف    . ٢٠١١ أكتوبر/تشرين األول  ١٤إىل  

القائم باألعمـال باإلنابـة      هاييتوترأس وفد   . ٢٠١١ أكتوبر/تشرين األول  ١٣املعقودة يف   
   املعقـودة  التاسعة عشرةواعتمد الفريق العامل، يف جلسته     . ريكلود بي  - جان،  ورئيس الوفد 

  .هباييت ، التقرير املتعلق٢٠١١ أكتوبر/تشرين األول ١٧يف 
، اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقررين التـايل         ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٠ويف    -٢
  .بلجيكا وبوركينا فاسو واملكسيك: هاييتلتيسري استعراض احلالة يف ) اجملموعة الثالثية(
، صدرت الوثائق التاليـة لغـرض       ٥/١ من مرفق القرار     ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣

  :هاييتاستعراض احلالة يف 
ــر  )أ(   ــينتقري ــرة   / وط ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط ) أ(١٥ع

)A/HRC/WG.6/12/HTI/1( ؛  
) ب(١٥جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة            )ب(  

)A/HRC/WG.6/12/HTI/2( ؛  
) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  

)A/HRC/WG.6/12/HTI/3(.   
 اجلمهورية  ، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً        هاييتوأحيلت إىل     -٤

. املتحدة األمريكية التشيكية وسلوفينيا والسويد وسويسرا وكندا والنرويج وهولندا والواليات
  .وهذه األسئلة متاحة على املوقع الشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل

  ت عملية االستعراضموجز مداوال  - أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  - ألف  
 تقدمي تقريرها الوطين يف التاريخ احملُّدد له يف         لتعذّرأعرب وفد هاييت عن أسف دولة بلده          -٥

 كـانون   ١٢، بسبب الزلزال املدمر الـذي هـّز البلـد يف            ٢٠١٠مايو  / أيار ١١البداية، وهو   
ائية كّرر وفد هاييت شكر الدولة لتكريس جملس حقوق اإلنسان دورة استثن          و. ٢٠١٠يناير  /الثاين

، يقضي بإرجاء   S-13/1روح من التضامن مل يسبق هلا مثيل، ومبوجب القرار          هلاييت واختاذه قراراً، ب   
 .تقدمي تقرير هاييت إىل هناية دورة الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل
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وقبـل  .  املؤسسات بنيصياغة التقرير تطلبت تشكيل جلنة مشتركة        بأن الوفد   وأفاد  -٦
 شارك فيها ٢٠١١يونيه / حزيران١٦ وطنية يف مشاورةاعتماد الصيغة النهائية للتقرير ُنظّمت 

  .العديد من منظمات اجملتمع املدين اإلقليمية، أُِخذت بعض توصياهتا يف احلسبان
 االتفاقيات الدولية الـيت     هيمنةُيقّر مبدأ    الذي   ١٩٨٧وأشار الوفد إىل دستور عام        -٧

وفضالً عن ذلك، ألغت أحكام الدستور مجيع       . تكون هاييت طرفاً فيها على التشريعات احمللية      
وُتكرَّس عدة فصول منه للحقوق األساسية للهايتيني؛ وهي        . القوانني املتعلقة بالقمع السياسي   

 املعلومات واحلق يف    احلصول على يم واحلق يف    احلق يف احلياة واحلق يف الصحة واحلق يف التعل        
األمن واحلق يف التملك واحلرية الفردية وحرية التعبري وحرية الضمري وحرية التجمع وتكوين             

  . اجلمعيات وحرية العمل
وباإلضافة إىل ذلك، أنشأت مجهورية هاييت جمموعة من املؤسسات ترتبط صالحياهتا             -٨

 أمني املظامل والوزارة املعنية بأوضاع املرأة وحقوقها ووزارة         حبماية حقوق اإلنسان؛ مثل مكتب    
قني واملكتب الوطين للهوية، واملكتب الوطين للهجرة واللجنـة         البيئة وأمانة الدولة إلدماج املعوّ    

  . الوطنية ملكافحة املخدرات والوحدة املركزية لالستخبارات املالية ووحدة مكافحة الفساد
 بداية من ديباجتـه     ١٩٨٧تصادية واالجتماعية يف دستور عام      وتندرج احلقوق االق    -٩

وخالفاً هلذه احلقوق، ال ميكن أن ُيكفَـل احتـرام          . لحقوق املدنية والسياسية  ل وهي مكّملة 
ويف هـذا اإلطـار،     . احلقوق االقتصادية واالجتماعية إال بتهيئة الظروف االقتصادية املواتية       

، ٢٠٠٧قيق النمو واحلد من الفقر، اليت أُعدَّت يف عام  شددت ورقة االستراتيجية الوطنية لتح    
 األولوية  ذلك بإيالء على املنظور والوسائل الواجب إتاحتها إلنقاذ البلد من الفقر والبؤس، و          

  .إىل مطالب املواطنني األساسية
وتكفل مجهورية هاييت تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، حيث ألغت عقوبة اإلعـدام     -١٠

وهي العقوبـة الـيت     .  بعقوبة األشغال الشاقة املؤبدة    ١٩٨٨ها بداية من عام     واستعاضت عن 
   بتهمة إعدام أشـخاص     ٢٠٠٢ و ٢٠٠١أُنزلت حبق أفراد قوات األمن يف حماكمات عامي         

 من الدستور ضـمن أكثـر       ٢٨وتندرج حرية التعبري والرأي اليت تكفلها املادة        . بال حماكمة 
 املسؤولون  ،٢٠٠١ يف عام    ،وعلى سبيل املثال، فقد حوكم    . احلقوق احتراماً حالياً يف هاييت    

 يف هاييت حرية الدين وتكوين      دون قيود ومتارس ب . عن اغتيال الصحفي برينيول لندور وأُدينوا     
  .  من الدستور٣١ و٣٠ن ا املادتتكفلهااليت اجلمعيات 

ر االجتـا بروتوكـول منـع     وضمن اإلجراءات املتخذة، صّدقت دولة هاييت على          -١١
املكّمل التفاقية األمم املتحـدة      ، وقمعه واملعاقبة عليه    النساء واألطفال  ، وخباصة باألشخاص

قانون يتعلـق    نفاذ   ٢٠٠٣وفضالً عن ذلك بدأ يف عام       . ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية    
    حبظر مجيع أشكال اإليذاء أو العنف ضد األطفال أو إساءة معاملتهم أو معاملتـهم بطريقـة     

 وتتجسد اجلهود املبذولة بصورة أفضل يف نص املـشروع األويل           .إنسانية والقضاء عليها   ال
  .للقانون املتعلق باالجتار باألشخاص الذي ينتظر اعتماد الربملان له
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وفيما يتعلق بالتبين، جيري التصديق على اتفاقية الهاي بشأن محاية األطفال والتعاون           -١٢
 جديـد ُيعـّدل     التصديق على نصّ  لس النواب   جمل سبقو. الدويليف جمال التبين على الصعيد      

  .١٩٧٤القانون السابق لعام 
وفضالً عن ذلك، اُتخذت تدابري إدارية متعددة، ميكن أن نذكر منها إنشاء وحـدة                -١٣

 نجدة خط هاتفي ل   ، وإنشاء ٢٠٠٣مايو  / الوطنية يف أيار   محاية األحداث داخل جهاز الشرطة    
  .ين يتعّرضون للتهديدالنساء واألطفال الذ

فأنشأت وزارة مكلفة   . وميثل حق العمال املهاجرين مصدر قلق لدى سلطات هاييت          -١٤
 وخباصة العمل بصفتها اجلهة     املغتربنيبشؤون اهلايتيني العاملني يف اخلارج لالستجابة لتوقعات        

  .امليّسرة والناطقة بامسهم لدى السلطات
عزيز حقوق الطفل، بوسائل منـها باخلـصوص        وبذلت احلكومة جهوداً مكثفة لت      -١٥

، وإصدار مراسـيم    ١٩٩٤ديسمرب  / كانون األول  ٢٣التصديق على اتفاقية حقوق الطفل يف       
ومكّنت هذه املراسيم  .  تيسر اإلبالغ بصورة متأخرة عن الوالدات      ٢٠٠٥ و ١٩٩٥يف عامي   

  .من حتسني إتاحة خدمات احلالة املدنية
 كـانون   ١٢ارع يف أعقاب الزلزال الذي هّز البلد يف         وتفاقمت ظاهرة أطفال الشو     -١٦
واُتخذت تدابري عديدة للتخفيف من هذه احلالة، منها إيداع بعض هؤالء   . ٢٠١٠يناير  /الثاين

  .األطفال يف مراكز االستقبال
 من الدستور، أحد مصادر القلق الرئيسية    ٢٢وميثل احلق يف الغذاء الذي تكفله املادة          -١٧

 رغم اجلهود اليت تبذهلا الدولة      ء التغذية عدد كبري من اهلايتيني      ويعاين من سو   .لسلطات هاييت 
  .يف هذا اجملال

     يف الفتـرة مـن   ،وفيما يتعلق باحلق يف الصحة، مكّنت اجلهود اليت بذلتها الدولـة           -١٨
 من احلد من وفيات الّرضع واألطفال بصورة هامة وكذلك من           ،٢٠٠٠ إىل عام    ١٩٨٦عام  

  .اإليدز/وس نقص املناعة البشريتفشي فري
صّدقت هاييت على العديد مـن      قد  و.  باحلق يف العمل   ١٩٨٧ويعترف دستور عام      -١٩

كمـا  . تكفل احلرية النقابية واحلـق يف اإلضـراب       هي  و. االتفاقيات املتعلقة حبقوق العمال   
 بـشروط  أنشأت مؤسسات عامة يف جمال الضمان االجتماعي تتيح حالياً احلماية االجتماعية    

  . ُميّسرة للعمال الذين يرغبون يف ذلك
 / كـانون الثـاين  ١٢وفيما يتعلق باحلق يف السكن الالئق وإعادة إيواء منكويب زلزال     -٢٠

 يف املائـة  ١٠٠متـويالً بنـسبة    " كاي بام "ويتيح مشروع   . ، تنفّذ ثالثة مشاريع   ٢٠١٠يناير  
   ويتعلـق . لتوسـيع بيـت أو هتيئتـه      للحصول على سكن أو بنائه، أو لشراء أرض للبناء، أو           

 ٦ويتمثل يف اقتراح غلق ،  ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١٢ بإعادة إيواء منكويب     ١٦/١٦املشروع  
   وسيجري إعادة هتيئـة األحيـاء األصـلية البـالغ          .  جمتمعاً حملياً حوهلا   ١٦خميمات وإعادة هتيئة    
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 يف  ٤٠٠وأخرياً، يتضّمن مشروع    . ان حياّ، على أساس األولويات اليت حيددها السك       ١٦عددها  
  .  دي بوكي، وهي مدينة قريبة من العاصمة- بيت يف بلدية ال كروا ٤٠٠املائة قراراً بتشييد 

 هبدف االسـتجابة    ١٩٩٤وأُنشئت الوزارة املعنية بأوضاع املرأة وحقوقها يف عام           -٢١
 يف  ٣٠صيص حصة   وينص التعديل الدستوري اجلاري على خت     . ختلف مطالب نساء هاييت   مل

  .املائة من النساء يف املناصب اليت جيري شغلها بالتعيني
ويف هذا اإلطار، اعتمد فخامة    .  هاييت منذ عقود   اليت تواجهها  التحديات   منوالتعليم    -٢٢

وحبلول هناية والية الرئيس مارتيلّي اليت      . الرئيس ميشيل جوزيف مارتيلّي جمموعة من التدابري      
 سابقة مل يـشهدها     ُيعّد ذلك  طفل، و  ١ ٥٠٠ ٠٠٠لتحق بالتعليم   تدوم مخس سنوات، سي   

  .تاريخ هاييت
 يف املائة منهم يعيـشون يف       ٥٥ مليون نسمة،    ٨,١ هاييت رمسياً    يبلغ تعداد سكان  و  -٢٣

وبالنظر إىل هذه احلالة،    . حالة فقر مدقع حيث ال يتجاوز دخل الفرد دوالراً واحداً يف اليوم           
يتعلـق احملـور األول     : ر هتدف إىل احلد من الفقر وأوجه التفاوت       وضعت الدولة أربعة حماو   

بتعزيز املؤسسات وال سيما الدولة واألسرة واملدرسة، ويتناول احملور الثاين سياسات تكـافؤ             
الفرص، ويتعلق احملور الثالث بسياسات توزيع الدخل، وأخرياً ُيشدد احملور الرابع على تطوير             

  .الفرص والقدرات
 سـاعة دون    ٤٨ احتجاز شخص لفترة تزيد على       ١٩٨٧حظر دستور عام    ورغم    -٢٤

 يف  تـؤدي إىل  مثوله أمام قاضٍ، ال يزال احلبس االحتياطي الوقائي قائماً ألسباب أخـرى،             
وينتظـر  . وحللّ هذه املشكلة، اختذت السلطات القضائية تدابري إداريـة        . اكتظاظ السجون 

  .حمكمة تصويت الربملان عليهمشروع القانون املتعلق مبثول الشخص أمام 
وينص تعديل الدستور اجلاري أيضاً على إنشاء حمكمة دستورية ُمكلفة مبراقبة اتـساق     -٢٥

، على ثالثة قوانني يتعلق     ٢٠٠٧وفضالً عن ذلك، صادق الربملان يف عام        . القوانني مع الدستور  
  . والثالث مبدرسة القضاةأحدها بإنشاء اجمللس األعلى للسلطة القضائية واآلخر مبركز القضاة

 احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء   

وميكن االطالع علـى التوصـيات      .  وفداً ببيانات  ٥١أثناء احلوار التفاعلي، أدىل       -٢٦
  .املقدمة أثناء احلوار يف اجلزء الثاين من هذا التقرير

ما وقدرهتما على اسـتعادة     وأثنت سري النكا على هاييت حكومة وشعباً لشجاعته         -٢٧
ورّحبت بالنـسبة   . ٢٠١٠حيويتهما يف إِعمار البلد عقب كارثة الزلزال الذي هّزه يف عام            

الكبرية اليت حققتها يف خفض وفيات الرضع واألطفال واحلد من انتشار فريوس نقص املناعة              
     ومـع ذلـك،    . وأشارت إىل أن التعليم االبتدائي إلزامي وجماين مبوجب الدستور        . البشري

مل ترق هاييت إىل وضع يسمح هلا بكفالة االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكـام الدسـتور           
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بيد أن سري النكا رحبت باإلجراء الذي اختذته هاييت لتعزيز االستفادة           . بسبب قلة مواردها  
. جميـع  التعلـيم لل  تـوفري من خدمات التعليم يف إطار استراتيجية العمل الوطين الرامية إىل           

  .وقدمت سري النكا توصيات
اجلوع واملـرض   وأشارت اجلزائر إىل التقدم احملرز يف جمال محاية األطفال ومكافحة             -٢٨

ومع ذلك، فقد أبطأت    . والبطالة واألمية واالجتار بالبشر وأوجه التفاوت بني الرجال والنساء        
ألهداف احملـددة يف هـذه      قلة املوارد والكوارث الطبيعية وعدم االستقرار السياسي حتقيق ا        

وشددت اجلزائر على أمهية مواصلة تقدمي املساعدة الدولية بسبب حجم التحديات           . اجملاالت
  .وقدمت توصيات. ونطاقها اليت يواجهها البلد

وأشارت كوبا إىل الصعوبات اليت تواجهها هاييت يف تنفيـذ سياسـات حقـوق                -٢٩
؛ وذكِّرت بواجبه األخالقي يف املسامهة مبوارد     وركّزت على مسؤولية اجملتمع الدويل    . اإلنسان

ودعت األمم املتحدة واجملتمع الدويل إىل تعزيـز        . وتنميتهامالية والتعاون على إعمار هاييت      
وأشارت كوبا إىل أن أطباء كوبيني يعملون يف املناطق الريفية          . اسيادة هاييت وتقرير مصريه   

ربز عزم هاييت على العمل مع بلـدان ومنظمـات          وإىل تدريب أطباء هايتيني يف كوبا، مما ي       
  .وقدمت كوبا توصيات. أخرى ترغب يف إعادة بناء نظامها الصحي وتطويره

   النامجـة عـن   العواقـب ورّحبت فرنسا باجلهود اليت تبذهلا سلطات هاييت لتخطّي        -٣٠
القـانون  وجّددت دعمها لإلجراءات اليت اختذهتا هاييت هبدف استعادة سيادة    . ٢٠١٠زلزال  

وأشارت كذلك مع االرتياح إىل ضمان الدسـتور مجيـع          . وضمان احترام حقوق اإلنسان   
ومع ذلك، ركّزت فرنسا علـى أن نـسبة         . احلقوق األساسية وإىل إصالح النظام القضائي     

ق ممارسة حقوقهم   و يف املائة من اهلايتيني تفتقر إىل الوثائق املدنية، مما يع          ٤٠ و ٢٠ بني   تتراوح
  .وقدمت فرنسا توصيات. األساسية

وأشارت إىل اجلهود اليت بذلتها احلكومة إلعداد       . ورحبت اهلند ترحيباً حاراً بالوفد      -٣١
وأثنت أيضاً على اخلطوات اليت اختذهتا هـاييت        . ٢٠١٠التقرير الوطين بالرغم من زلزال عام       

تيجية العمـل   وأشارت إىل إنشاء صندوق دعم التعليم، واسـترا       . ملكافحة العنف ضد املرأة   
 من بـرامج     مجيع أطفال هاييت   استفادةالوطنية للتعليم، بصفتهما مبادرتني هامتني ترميان إىل        

ودعت كذلك اجملتمع الدويل إىل تقدمي املساعدة التقنية وبناء القدرات مبا يتسق مـع           . التعليم
  .احتياجات هاييت

وشددت علـى   . قرير الوطين رت الربازيل بأهنا تعاونت مع هاييت على إعداد الت        وذكّ  -٣٢
وذكَّرت بوجود والية بـشأن     . األمهية اليت توليها هاييت حكومةً وشعباً إىل تعزيز الدميقراطية        

 عاماً وبأن هاييت من أكثر البلدان اليت يزورها املكلفون بواليـات يف إطـار           ١٦هاييت لفترة   
ه يف جمـال املـساعدة      بنوطة  وتتوقع الربازيل أن يفي اجمللس بالوالية امل      . اإلجراءات اخلاصة 

  .وقدمت الربازيل توصية. التقنية
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ورحبت ترينيداد وتوباغو باجلهود اليت تبذهلا احلكومة لتعزيـز حقـوق اإلنـسان               -٣٣
وأثنت على إنـشاء الـصندوق      . ومحايتها عن طريق التعليم والعمالة واألمن الغذائي والبيئة       

 وأعربت عن أملها    . من برامج التعليم   ل هاييت  مجيع أطفا  استفادةالوطين للتعليم هبدف كفالة     
باآلثار املأساوية   جمّدداًيف أن ميكّن االستعراض الدوري الشامل هلاييت من توعية اجملتمع الدويل            

  .وقدمت توصية.  يف شعب هاييت٢٠١٠لزلزال عام 
هـا  بكفالة متتـع مواطني   فيما يتعلق   وأثنت بنغالديش على التزام احلكومة ومبادراهتا         -٣٤

وأشارت مع التقدير إىل خطة العمل من أجل إعادة اِإلعمار الوطين هلـاييت             . حبقوق اإلنسان 
دون أمٌر متعذٌّر    جناح اجلهود املبذولة لتنفيذ هذه اخلطة        ومع ذلك، شّددت على أن    . ميتهاوتن

  . التعاون واملعونة الدوليني
 اهلياكل  تأهيلهاز القضائي، و  وأشارت جنوب أفريقيا إىل املشاريع اجلارية لتعزيز اجل         -٣٥

فقد أشارت احلكومة يف التقرير     . األساسية الصحية وحتسني االستفادة من اخلدمات الصحية      
وأّيـدت  .  باألطفال الغذائي واالجتار باألشخاص وال سيما    إىل التمييز ضد املرأة وإىل األمن       

الت اليت حتددها حكومـة     جنوب أفريقيا طلب إتاحة املساعدة التقنية وبناء القدرات يف اجملا         
  .وقدمت جنوب أفريقيا توصيات. هاييت بصفتها حتظى باألولوية

وسلّمت شيلي باجلهود اليت تبذهلا هاييت لتحسني النظام الدميقراطي وحقوق اإلنسان             -٣٦
 - والصعوبات االجتماعيـة     القالقل السياسية بالرغم من التحديات اليت تواجهها، وال سيما        

قـوق  وأعربت شيلي عن تقديرها لتعاون هاييت مع جملس ح        . وارث الطبيعية االقتصادية والك 
 على االستراتيجية الوطنية للتصدي للفقر وعلى اجلهود املبذولـة          وركّزت. اإلنسان وآلياته 

 أن ُيعاد توجيه    وطلبت. ضائي واحلق يف اهلوية   املتعلقة باإلطار الدستوري وإصالح اجلهاز الق     
هاييت يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وأشارت إىل         التعاون وفقاً ألولويات    

  .وقدمت شيلي توصيات. أمهية التدريب واملساعدة على تعزيز مؤسساهتا
جلهود اليت تبذهلا حكومة هاييت بدعم من اجملتمع الـدويل          اوأشارت بولندا مع التقدير إىل        -٣٧

.  بسبب الزلزال املدّمر يف السنة املاضية      غة الصعوبة  اإلنسان، يف ظل ظروف بال     لتحسني حالة حقوق  
 أيضاً إىل   وأشارت. زم مواجهتها فوراً   الحظت مع القلق استمرار العديد من التحديات اليت يل         هالكن

  . وقدمت بولندا توصيات. استمرار نواقص خطرية يف جمال محاية حقوق الطفل
وأشارت إىل  . مؤخراً يف هاييت   الذي حدث ورحبت غواتيماال بالتحول الدميقراطي       -٣٨

قلة ما أتيح    إزاء   تشاطر مشاعر القلق  أن نقص املوارد يعوق أي تدابري تتخذها احلكومة وأهنا          
وأّيدت غواتيماال الدعوة إىل تقدمي املساعدة الدوليـة إىل        . لتزم هبا لالنتعاش  اموارد دولية   من  
عم اجملاالت اليت حددهتا احلكومـة      وتتوقع أن تركز والية اجمللس بشأن هاييت على د        . هاييت

  .بصفتها حتظى باألولوية
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وسلّمت األرجنتني باجلهود اليت تبذهلا هاييت لتخطي حتديات إعادة إعمـار البلـد               -٣٩
ورّحبت بالتقدم الذي أحرزته هاييت يف إنشاء أمانة        . ٢٠١٠عقب الزلزال الذي هّزه يف عام       

  . األرجنتني توصياتوقدمت. الدولة إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة
 لتكون حاضرة عند دراسة   وأشارت نيكاراغوا إىل اجلهود اليت بذلتها سلطات هاييت           -٤٠

        وذكّرت بأنه كان لزاماً عليها أن تعيد صياغة تقريرهـا الـوطين عقـب زلـزال               . تقريرها
ب اإلرادة  وتدرك نيكاراغوا، انطالقاً من جتربتها، أن إعادة بناء بلد مدمر يتطل          . ٢٠١٠عام  

وسلّمت بتركيز أولويات احلكومـة علـى   . السياسية واملوارد والتخطيط على املدى الطويل     
. ١٩٨٧واعترفت باإلطار املعياري هلاييت منذ اعتماد دسـتور عـام           . محاية حقوق اإلنسان  

  .وقدمت نيكاراغوا توصية
 الزلزال الذي هّز    وأعربت نيبال عن تقديرها اللتزام هاييت حبقوق اإلنسان بالرغم من           -٤١
وأثنت على وضع ورقة االستراتيجية الوطنية لتحقيق النمو واحلد من الفقـر وخطـة              . البلد

وأشـارت إىل اإلطـارين املعيـاري       . العمل من أجل إعادة اإلعمار الوطين هلاييت وتنميتها       
 وحثت نيبال اجملتمع الدويل على دعم املؤسـسات الدميقراطيـة         . واملؤسسي حلقوق اإلنسان  
عن طريق بناء القـدرات، وحتديـد أولويـات االحتياجـات            الوطنية واهلياكل األساسية  

  . والقطاعات ذات األولوية اليت حتددها احلكومة لصاحل أشد الشرائح فقراً وضعفاً يف اجملتمع
وأشارت كندا إىل أن األوضاع اإلنسانية ال تزال صعبة للغاية بعد سنة من حدوث                -٤٢

.  بالنسبة إىل الضحايا الذين ال يزالون يقيمـون يف خميمـات املـشردين             الزلزال، وال سيما  
. وأعربت عن تفهمها للتحديات اليت ولّدهتا هذه احلالة يف جمال محايـة حقـوق اإلنـسان               

وبالرغم من املؤشرات املُشجِّعة اليت أرسلتها احلكومة اجلديدة، ال يزال القلق يساور كندا إزاء 
 .ت كندا توصياتوقدم. حالة حقوق اإلنسان

وسلَّمت كولومبيا بالتزام هاييت الواضح بتقدمي تقريرها الوطين بالرغم من الصعوبات             -٤٣
ـ           وأثنت. ا من أثر الزلزال   اليت تواجهه  اً  على العملية االنتخابيـة يف هـاييت بـصفتها التزام
ـ    تعاوهنا ومساعدهتا من أجل تعزيز جهاز الشرطة      وعرضت  . بالدميقراطية . اييت الوطنية يف ه

  .توصياتوقدمت . ادة إعمار هاييت اجملتمع الدويل ومنظومة األمم املتحدة إىل دعم إعودعت
 التدريب اإللزامي ألفراد الشرطة علـى     هامنووأشارت سلوفينيا إىل إجنازات هاييت،        -٤٤

حقوق اإلنسان، ومحالت التوعية حبماية حقوق الطفل وخفضها نـسب وفيـات الرضـع              
تعاون احلكومة مع اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف هـاييت            ورحبت ب . واألطفال

ومع . ودعت احلكومة إىل مواصلة العمل معه من أجل حتسني حالة حقوق اإلنسان يف البلد             
ذلك، ال تزال هناك حتديات هائلة جيب مواجهتها، وخباصة ما يتعلق منها بـالفقر وسـوء                

لرعاية الصحية وتعزيز سيادة القانون وكفالة املساءلة عـن         التغذية والبطالة واالستفادة من ا    
  .وقدمت توصيات. اجلرائم املرتكبة ومكافحة الفساد
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ورحبت النرويج بالوفد وسلمت باجلهود اليت بذلتها احلكومة لتعزيز حقوق اإلنسان             -٤٥
عنف ضد  وأثارت شواغل بالغة تتعلق بزيادة ال     . ٢٠١٠بالرغم من اآلثار املدمرة لزلزال عام       

وأعربت عن القلـق إزاء     . النساء والفتيات وكذلك باإلفالت من العقاب على هذه اجلرائم        
وأشارت أيـضاً إىل    . تدين متثيل املرأة يف اهليئات السياسية وإزاء وقوع النساء ضحايا االجتار          

  .وقدمت توصيات. مشكلة األشخاص عدميي اجلنسية وإىل اكتظاظ السجون
عن ثقتها يف أن تسهم التوصيات الناشـئة عـن االسـتعراض            وأعربت أوروغواي     -٤٦

وسـلّمت  . الدوري الشامل يف حتسني سياسات محاية حقوق اإلنسان لدى سكان هـاييت           
وأشـارت إىل أن    . بالتحديات اليت يواجهها البلد وباجلهود اليت تبذهلا احلكومة للتصّدي هلا         

ورحبـت  .  ذلك يف التقرير الـوطين     االجتار بالبشر ميثل مشكلة خطرية يف هاييت، كما ورد        
باجلهود املبذولة إلعادة األطفال اهلايتيني ضحايا االجتار عقب الزلزال إىل وطنـهم وإعـادة              

  .مت توصياتوقّد. إدماجهم
ورّحبت تايلند ترحيباً حاّرا بالوفد وأشارت إىل العسر الذي تواجهه هاييت بـسبب               -٤٧

ايلند عن تقديرها للجهود اليت بذلتها احلكومة       ويف هذا الصدد، أعربت ت    . ٢٠١٠زلزال عام   
العمـل   وإعادة إزاء إعادة اإلعمار     خماوفومع ذلك، أعربت عن     . يف إعداد التقرير الوطين   

وشددت علـى وجـوب     .  والنظام وتلبية االحتياجات األمنية اإلنسانية األساسية      نينبالقوا
  .توصياتوقدمت . إىل هاييتتقدمي العون  اجملتمع الدويل ومسامهة
نفاذ القانون حيترم   إلوشجعت أستراليا هاييت على تعزيز نظام قضائي مستقل وجهاز            -٤٨

حقوق اإلنسان، وأشارت إىل تعيني الرئيس اجلديد حملكمة النقض وتشكيل جلنة الستعراض            
ـ        وأعربت. جراءات املدنية قانون العقوبات وقانون اإل    د  عن قلقها إزاء تقارير عن العنف ض

 الدويل  يمنة القانون  باعتراف الدستور حبقوق اإلنسان األساسية وهب      ورحبت. لفتياتالنساء وا 
تثـل ملبـادئ   على القانون الوطين، مما يشجع على إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان مت  

 على تصديق هاييت على بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النـساء            وأثنت. باريس
. تنفيـذ الربوتوكـول  وشجعت الربملان على اعتماد قانون ل. ة عليهواألطفال، وقمعه واملعاقب 

  . توصياتوقدمت
ورّحبت تركيا باجلهود اليت تبذهلا سلطات هاييت ملعاجلة بعض قضايا حقوق اإلنسان              -٤٩

. وشّددت على املساعدة اليت قدمتها تركيا يف أعقاب الزلـزال         . اليت تثري قلق اجملتمع الدويل    
ارت مع االرتياح إىل اجلهود املبذولة بالتعاون مع املنظمـات الدوليـة            وفضالً عن ذلك، أش   

ومنظمة األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية لتحسني ظروف املشردين داخلياً وإىل التدابري           
  .وقّدمت توصيات. املتخذة لتحسني أوضاع السجون

قلق إزاء الظـروف    وأعربت عن ال  . وأثنت بلجيكا على وفد هاييت إلعداده التقرير        -٥٠
واعتربت أنه بالرغم من صعوبة السياق احلـايل، ميكـن          . املتردية اليت يشهدها سكان هاييت    

ويف هذا  . للحكومة أن تسرع يف وترية بعض اإلصالحات، وال سيما إصالح نظام السجون           
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      الصدد، شددت على أن أكثرية السجناء ُيحتجزون يف إطار احلـبس االحتيـاطي وكـثرياً               
  .وقدمت بلجيكا توصيات.  يظلون يف السجن لفترة سنواتما
وسلمت املكسيك باستمرار تصميم احلكومة على محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها،            -٥١

وشاطرهتا التحـديات   . وكررت دعمها للجهود اليت تبذهلا احلكومة     . رغم األوضاع السائدة  
. لى املـديني القـصري واملتوسـط   اليت تواجهها واحلاجة إىل حتسني التمتع حبقوق اإلنسان ع     

  .وقدمت املكسيك توصيات
 إضـافة إىل    ٢٠١٠وسلمت الربتغال باملشاكل اجلديدة اليت ولّدها زلـزال عـام             -٥٢

وسلّمت باجلهود اليت تبذهلا احلكومة لـدفع عـودة         . التحديات القائمة اليت تواجهها هاييت    
وأشارت أيضاً مع التقـدير إىل      . ية حاليا املشردين داخلياً املستدامة وإعادة بناء بيوهتم األصل      

رغبة هاييت يف مكافحة االجتار بالبشر وطلبت تلقي معلومات عن اخلطوات الـيت اختـذهتا               
  .وقدمت الربتغال توصيات. السلطات للقيام بذلك

وأقّرت بريو بتثبيت األوضاع وإعادة إعمار هاييت البلد مبساعدة األمـم املتحـدة               -٥٣
وأشارت إىل التحديات اليت تواجهها يف إعادة بناء البلد سياسياً ومؤسـسياً            . واجملتمع الدويل 

ودعت اجملتمع الـدويل إىل دعـم   . واجتماعياً واقتصادياً، وهي حالة تفاقمت بسبب الزلزال    
هاييت على ختطي األزمة، وذكَّرت بطبيعتها التكميلية وركزت علـى احلاجـة إىل تقويـة               

سلّمت بريو برغبة هاييت يف التعاون مع جملس حقوق اإلنسان          و. القدرات املؤسسية وتعزيزها  
  .وقدمت توصيات. يف جمايل املساعدة التقنية وبناء القدرات

ويف هذا الصدد، .  بشأن حالة حقوق اإلنسان يف هاييت عن خماوف  سويسرا   وأعربت  -٥٤
ـ              وق علّقت على اإلفالت من العقاب على اجلرائم املرتكبة وعلى اكتظاظ الـسجون وحق

  .وقدمت توصيات. املشردين واألطفال
  وعلّقت على الصعوبات النامجة عـن زلـزال        . وشكرت هنغاريا الوفد على تقريره      -٥٥
ومع ذلـك، ال يـزال القلـق    . ونّوهت مع التقدير بإنشاء مكتب أمني املظامل    . ٢٠١٠عام  

عن القلق إزاء   وأعربت  . يساورها إزاء احلاجة إىل اتساق هياكله ووظائفه مع مبادئ باريس         
التمييز ضد الفتيات يف استفادهتن من خدمات التعليم ونقص موارد مكتب اهلويـة الـوطين               

  .وقدمت هنغاريا توصيات. لتأمني السجل املدين يف البلد
وأعربت السويد عن ارتياحها لالخنفاض اهلام املسجَّل يف عدد األشـخاص الـذين               -٥٦
، أعربت عن القلق إزاء ضعف النساء واألطفـال         اغري أهن .  يعيشون يف خميمات مؤقتة    كانوا

وأشارت إىل أن أوضاع أطفال الشوارع قد       . الذين ال يزالون يعيشون يف ظل هذه الظروف       
. روع والعنف اجلنـسي   تفاقمت عقب الزلزال، وأهنم يتعرضون لالختطاف والتبين غري املش        

إىل انتشار االكتظاظ وسوء  أيضاً إىل تدهور األوضاع يف السجون بسبب الزلزال، و        وأشارت
 .وقدَّمت السويد توصيات. الظروف الصحية والطبية
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 ٢٠١٠ وقالت إسبانيا إهنا واعية باخلسائر الفادحـة النامجـة عـن زلـزال عـام           -٥٧
ورحبت بالتزام احلكومـة اجلديـدة      . وبالصعوبات اليت حتول دون االنتعاش وإعادة اإلعمار      

  .وقدَّمت توصيات. نسانباختاذ تدابري لتحسني حالة حقوق اإل
وأثنت غانا على هاييت حكومة وشعباً لقدرهتما على استعادة حيويتهما وعزمهمـا              -٥٨

ويف . على مواجهة التحديات التنظيمية وجتاوزها ملا تسببت فيه من معاناة وأمل شديدين هلما            
ق اإلنـسان  مواجهة هذه التحديات، أثنت غانا على احلكومة للجهود اليت تبذهلا لتعزيز حقو     

وأشارت بصفة خاصة إىل إنشاء صندوق التعليم الوطين، الذي جتاوزت عائداتـه            . ومحايتها
 مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة من الرسوم املفروضة علـى            ٣٦٠يربو على    ما

  . وقدَّمت توصيات. االتصاالت السلكية والالسلكية خالل مخس سنوات
وسلّمت خبطة العمل من    . ع هاييت اخلاص بسبب الزلزال     إىل وض  يوأشارت باراغوا   -٥٩

أجل إعادة اإلعمار الوطين هلاييت وتنميتها اليت وضعتها اللجنة املؤقتة إلعادة اإلعمار هبـدف              
وأعربت عن  . تنسيق تطوير املشاريع واألولويات، وحثت هاييت على كفالة حقوق اإلنسان         

املقيَّدة للمكلفني بواليات يف إطار اإلجـراءات       تقديرها الستعداد هاييت قبول الزيارات غري       
 اجملتمع الدويل إىل تقدمي الدعم الذي يتسق مـع          ودعت.  من بوادر الشفافية   اخلاصة كبادرة 

  . توصياتيوقدَّمت باراغوا. احتياجات هاييت احلقيقية
وذكَّرت مجهورية فرتويال البوليفارية بأن هاييت تعرضت للسلب وعانت من عوائق             -٦٠
وأعربت عن تعاطفهـا مـع      . كلية تفاقمت بسبب األزمات السياسية والكوارث الطبيعية      هي

، وهي كارثة مروَّعـة أثـرت يف احلقـوق          ٢٠١٠ شعب هاييت الذي عاىن من زلزال عام      
وسلمت باجلهود اليت تبذهلا هاييت حكومة وشعباً       . األساسية للهايتيني، وخباصة أشدهم ضعفاً    

  .وقدمت فرتويال توصية. ريةملواجهة هذه التحديات اخلط
ورّحب املغرب بتقدمي سلطات هاييت يف فترة تقل عن سنتني تقريراً وطنياً يتـضمن                -٦١

وأشار إىل أن   . برامج طموحة ترمي إىل هتيئة بيئة اقتصادية واجتماعية مؤاتية حلقوق اإلنسان          
ى حتقيق مبادراتـه يف     هذا االستعراض ميكَّن اجملتمع الدويل من فرصة فريدة ملساعدة البلد عل          

  .وقدَّم توصية. جمال حقوق اإلنسان
وأشارت التفيا مع االرتياح إىل انفتاح هاييت ورغبتها يف التعـاون مـع املكلفـني                 -٦٢

بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة، مبن فيهم اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف               
لزال املدمر، يف قبول زيارات املكلفني بواليات يف  الز بعداستمرت احلكومة، حىت    قد  و. هاييت

. وأثنت التفيا على هنج االنفتاح والتعاون الذي تـسلكه هـاييت          . إطار اإلجراءات اخلاصة  
  . وقدَّمت توصية

وأعربت الصني عن تقديرها للموقف اإلجيايب الـذي اختذتـه هـاييت يف عمليـة                 -٦٣
د اليت تبذهلا احلكومة لتعزيز حقوق اإلنسان       وأشارت إىل اجلهو  . االستعراض الدوري الشامل  
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وأثنت الصني على اجلهود املبذولة للقضاء علـى  . ومحايتها، وخباصة حقوق األطفال والنساء  
منـذ زلـزال    وشدَّدت على التحديات اليت تواجهها هاييت       . اجلوع ومكافحة االجتار بالبشر   

ودهـا لتعزيـز التنميـة       عن أملها يف أن تواصل احلكومة بـذل جه         وأعربت. ٢٠١٠ عام
  .  االقتصادية من أجل كفالة احلق يف احلياة وتعزيز حقوق الفئات الضعيفة-االجتماعية 

وسلَّمت جامايكا بالتطورات السياسية يف هاييت ورحبت بالتزام احلكومة بإعـادة             -٦٤
م وتـتفه . واعترفت بإصالح النظام القضائي الكفيل بتحقيق استقالل القـضاء        . إعمار البلد 

جامايكا التحديات اليت وقفت عليها حكومة هاييت يف جماالت السكن والتصدي للكـوارث             
 وسلَّمت بالتدابري املتخذة    ،الطبيعية واهلجرة غري املشروعة وعدم االستقرار السياسي والفساد       

وحثت اجملتمع الدويل على الوفاء بالتزاماته جتاه هاييت ملساعدهتا يف اجلهـود الـيت              . ملعاجلتها
  .تبذهلا إلعادة إعمار البلد وتقوية اإلطار واآلليات املؤسسية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها

وأشارت ملديف إىل أن هاييت تواجه حتديات مجـة يف تعزيـز حقـوق اإلنـسان        -٦٥
واعتـربت أن   . فقد أّدى الزلزال وتبعاته إىل مضاعفة الصعوبات القائمة من قبـل          . ومحايتها

املـسائل املتعلقـة     القائمة يف هاييت هي التمييز والعنف ضد املرأة، وأن   إحدى أخطر املسائل  
دين داخلياً ال تـزال تـشكل    يف خميمات املشر  همبأطفال الشوارع وعمالة األطفال وأوضاع    

واستفسرت أيضاً عـن    . واستفسرت عن اخلطوات املتخذة ملعاجلة هذه مسائل      . قلقمصدر  
. هود إعادة اإلعمـار   ألنشطة االقتصادية واإلمنائية ويف ج    النهج اجلامع الذي تتبعه هاييت يف ا      

 على أن استكمال إصالح النظام القضائي عنصر حيوي لتعزيز حقـوق اإلنـسان              وشدَّدت
  .وقدَّمت توصيات. ومحايتها يف هاييت

مليـة  وشكرت سلوفاكيا وفد هاييت على تقدميه التقرير القطري ومـشاركته يف ع             -٦٦
وهو الزلزال الذي تفاقمت بـسببه      . ٢٠١٠ ألثر املدمر لزلزال عام    با وسلَّمت. االستعراض

 وأّدى إىل استمرار تقلّب الوضع األمين العام وإىل إثارة القلق جتاه مـستوى              ،صعوبات البلد 
  .وقدَّمت سلوفاكيا توصيات. احترام حقوق اإلنسان األساسية

امة لتحسني قدرة هاييت على     ورأت اململكة املتحدة أن تعزيز النظام القضائي سيتيح دع          -٦٧
وأعربت عن القلق إزاء استمرار انتهاك هذه احلقوق،        . إعمال التزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان     

ورأت اململكـة  . سيما العنف القائم على أساس نوع اجلنس يف خميمات املشردين داخليـاً       وال
 فحسب بل   أصاهبا الدمار ادية اليت   إلعادة بناء اهلياكل امل   مهيأة أمام هاييت ال     فرصة  الاملتحدة أن   

وسلَّمت حباجة هاييت إىل دعم اجملتمع الـدويل للوفـاء          . أيضاً إلعادة إنشاء مؤسساهتا الرئيسية    
  .وقدَّمت توصيات. بالتزاماهتا وتنفيذ التوصيات اليت سيتمخض عنها االستعراض

يت تعانيها هـاييت     ال  االقتصادية الصعبة  -وضاع االجتماعية   األوأقرَّت كوستاريكا ب    -٦٨
وأشارت إىل اجلهود اليت تبذهلا إلقامة صـرح        . الزلزال والتزامها حبقوق اإلنسان   النامجة عن   

سيما مكتب أمني املظامل، والوزارة املعنية       دولة الدميقراطية، وإنشاء مؤسساهتا وتقويتها، وال     
وأشارت إىل إلغاء هـاييت  . بأوضاع املرأة وحقوقها وأمانة الدولة إلدماج األشخاص املعوقني      
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وسلَّمت بالتحديات اليت تواجهها هاييت يف      . عدام وإىل حرية التعبري والرأي يف البلد      عقوبة اإل 
  .توصياتوقدَّمت . التعاون معهاودعت اجملتمع الدويل إىل . جمايل حقوق اإلنسان والتنمية

ورحبت مجهورية الكونغو الدميقراطية ترحيباً حاراً بالوفد وأشارت إىل اجلهود اليت             -٦٩
وأشـارت أيـضاً إىل     . ومة لدعم شعبها رغم خمتلف التحديات اليت تواجههـا        تبذهلا احلك 

. اإلجراءات اليت تتخذها يف جمايل مكافحة الفقر وتعزيز تيسري الوصول إىل املراكز الـصحية             
وشدَّدت على رغبة احلكومة يف إتاحة خدمات التعليم لألطفال بالتركيز على القرار الرئاسي             

أعربـت   مجهورية الكونغو الدميقراطية     غري أن .  بالتعليم اجملاين  القاضي بإنشاء صندوق خاص   
  .وقدَّمت توصية. عن القلق إزاء حياة األطفال والنساء والعنف القائم على نوع اجلنس

وأعربت عن تقديرها للجهـود الـيت       . ورحَّبت الواليات املتحدة األمريكية بالوفد      -٧٠
سـيما يف أعقـاب زلـزال        ايتـها، وال  تبذهلا احلكومة صوب تعزيز حقوق اإلنسان ومح      

 إزاء إصالح قطاع العدالة والسجل املدين، والضمانات        هواجسها عنوأعربت  . ٢٠١٠ عام
. ضد العنف الذي يرتكبه أفراد الشرطة واحلاجة إىل توفري محاية خاصة ألفراد الفئات الضعيفة      

  .وقدَّمت توصيات
 ملواجهة األوضاع الصعبة اليت ولّدها      وأثنت هندوراس على اجلهود اليت تبذهلا هاييت        -٧١

.  مؤسـسات وتعزيزهـا    وأشارت إىل التزامها حبقوق اإلنسان بوسائل منها إنشاء       . الزلزال
سيما يف  وهنأت البلد على تدارك انتهاكات حقوقهم، وال    .  إىل ضعف أطفال هاييت    وأشارت

 وإنشاء وحـدة    ةجتماعي اال الرعايةجمال االجتار؛ عن طريق حتديث تشريعاهتا وتعزيز مؤسسة         
ودعت هندوراس اجملتمع الـدويل إىل دعـم        . حلماية األحداث داخل جهاز الشرطة الوطنية     

  . توصياتوقدَّمت. يت حددهتا هاييتاجملاالت ال
ف صـعبة    بأن احلكومة أعدت تقريرها الوطين يف ظل ظـرو         غواعترفت لكسمرب   -٧٢
 النساء والفتيات، وال سيما ضد النساء        إزاء استمرار العنف ضد    وأعربت عن خماوفها  . للغاية

وبّينت، كما شدد علـى     . والفتيات املقيمات يف خميمات املشردين داخلياً ويف املناطق النائية        
وبالرغم من التـدابري املتخـذة      . ذلك التقرير، أن احلق يف الغذاء ال يزال ميثل شغالً شاغالً          

سمربغ إىل أن استـضعاف األطفـال       لتسوية مشكلة األطفال اخلدم يف املنازل، أشارت لك       
  .وقدمت توصيات. ٢٠١٠واملراهقني قد تفاقم منذ عام 

. وشكرت بوركينا فاسو الوفد على التزامه اإلجيايب أثناء االستعراض الدوري الشامل         -٧٣
وأعربت عن تقديرها للجهود اليت تبذهلا هاييت لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها بالرغم مـن              

أعربت عن أسفها ملا تسّبب     كما  .  االقتصادية والقضائية  -ة واالجتماعية   التحديات السياسي 
وأشـارت مـع االرتيـاح إىل إعـداد         .  من خسائر بشرية ومادية    ٢٠١٠فيها زلزال عام    

  . توصيةوقدمت. حلد من الفقراالستراتيجية الوطنية لتحقيق النمو وا
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كامالً بإعادة إعمار جارهتا هاييت     وذكّرت اجلمهورية الدومينيكية بأهنا تلتزم التزاماً         -٧٤
 الكارثة الـيت    يتعني أخذ واعتربت أنه عند استعراض حالة حقوق اإلنسان يف هاييت،          . ومنوها

وإيالء األولوية إىل العودة إىل الوضع الطبيعي، دون إمهال حقـوق           يف احلسبان   شهدها البلد   
    ع الزلزال وأن اهلـايتيني    على وقو السنة  وذكّرت أيضاً بأنه قد مرت سنة ونصف        . اإلنسان
وشّجعت احلكومة املشكّلة حديثاً على     .  ينتظرون املساعدة اليت أقّرها اجملتمع الدويل      نال يزالو 

  .بذل كافة اجلهود املمكنة للدفاع عن حقوق اإلنسان
لتعزيـز  ة وخباصة ما تبذله من جهود       وهنأت جيبويت هاييت بعقد االنتخابات األخري       -٧٥

ودعت جيبويت  .  االقتصادية الصعبة  -ومحايتها بالرغم من احلالة االجتماعية      حقوق اإلنسان   
اجملتمع الدويل إىل مؤازرة هاييت ودعم عملية إعادة اإلعمار بإتاحة زخم جديد للمؤسـسات          

  .وقدمت جيبويت توصيات. الدميقراطية يف البلد
عتمد أيـضاً علـى      فإهنا ت   أنه رغم اعتماد هاييت على نفسها      وركّزت السنغال على    -٧٦

وأخذت الـسنغال علمـاً برغبـة       . التضامن النشط للبلدان األخرى واجملتمع الدويل بأسره      
وحثت اجلميع علـى الـصعد   . احلكومة يف العمل البّناء على تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها        

 إتاحـة   الدويل واإلقليمي والثنائي، مبا يف ذلك املؤسسات املالية الدولية واجملتمع املدين، على           
االت ذات  الدعم السياسي واملايل واملادي والتقين إىل هاييت حكومة وشعباً، وال سيما يف اجمل            

إىل اليت تقدمها    ةساعداملرفع مستوى   ضية السامية حلقوق اإلنسان إىل       املفو ودعت. األولوية
  .السلطات وإىل اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف هاييت كذلك

طت بربادوس علماً على حنو إجيايب خبطة العمل من أجل إعادة اإلعمـار الـوطين               وأحا  -٧٧
هلاييت وتنميتها اليت تستهدف اجملاالت ذات األولوية احليوية يف اجلهود املبذولة يف جمـايل التنميـة                

وأشارت إىل وجوب بذل مزيد من اجلهود لضمان تعزيز إتاحة          . االقتصادية واالنتعاش االجتماعي  
 إىل األغذية والرعاية الصحية ومحاية حقوق اإلنسان األساسية للفئات الـضعيفة مثـل              الوصول
ودعت اجملتمع الدويل إىل مواصلة دعم جهود وسياسات إعادة إعمار هاييت الراميـة إىل        . األطفال

  . توصيةوقدمت. االت ذات األولويةتعزيز التنمية وإصالح النظام القضائي وغريمها من اجمل
وفد هاييت مجيع الوفود اليت تدّخلت لطرح أسئلة وتقدمي اقتراحات وتوصيات       وشكر    -٧٨

  . للسلطات يف هاييت
وأشار إىل طلب بعض الوفود إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، بيد أن هـذه                -٧٩

  .املؤسسة قائمة وتسّمى مكتب أمني املظامل
  .ق الطفلصّدقت على اتفاقية حقوسبق هلا أن وذكّرت هاييت بأهنا   -٨٠
وأبلغ الوفد عن إنشاء دائرة متخصصة ُتعىن بالنساء املغتصبات إىل جانب مالحقـة               -٨١

جملتمع ا  توعية  السلطات فحسب بل   لتوعيةومن الالزم تنظيم محلة ال      . جنائياً اجلناة املزعومني 
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من أجل تغيري مواقف األشخاص الذين جينحون إىل وصـم النـساء ضـحايا            كذلك  املدين  
  .  وغريه من أشكال العنف اجلنسياالغتصاب

وتنخرط يف مجيع هياكـل     . وشدد وفد هاييت على أن املرأة حتتل مكانة هامة يف اجملتمع            -٨٢
        الوفـد مثـل القاضـية       ضـرب ولتوضيح ذلك،   . بالفعل أعلى وظائف الدولة   السلطة وتشغل   

منـصيب   ،تا على التوايل  شغل  لوي، اللتني  -إيرتا باسكال ترويلوت والسيدة ميشيل ديوفيفيي بيري        
وتـشغل  .  املظامل وتشغل السيدة فلورانس إيلي حالياً منصب أمينة      . سة الوزراء اة الدولة ورئ  اسئر

وفضالً عن ذلك، ينص تعديل الدسـتور اجلـاري علـى           .  وظائف وزارية  نلعدة نساء وال يز   
  . يني يف املائة من النساء يف املناصب اليت جيري شغلها بالتع٣٠ختصيص نسبة 

. ويعكف الرئيس مرتيلّي كذلك جبد على إجياد حلول ألوضاع أطفـال الـشوارع         -٨٣
وهـم  . ومن التدابري اليت جيري التفكري فيها لتحقيق ذلك تسجيل هؤالء األطفال يف املدارس            

  .أول املستفيدين من برنامج التعليم الذي وضعه رئيس الدولة يف هاييت
 تعيني رئيس حمكمة النقض من قائمة بأمساء قدمها إليه          وبادر رئيس الدولة أيضاً إىل      -٨٤

  . جملس الشيوخ
ـ  الوفد بأن إنشاء إدارة السجون يف هاييت، بعد سقوط نظام أسرة   وأفاد  -٨٥ ، ُيـربز  هدوفاليي

نميـة  وعّرفت الدولة يف خطـة الت     . عزم الدولة على إطالق عملية إرساء دولة القانون يف هاييت         
وعلـى  .  الظروف احملددة للسجن واختذت التدابري الالزمة لتنفيذها       سجوناالستراتيجية إلدارة ال  

 متـراً   ١ ٧٨٨ باألرقام املطلقة من     الزنزاناتاملدى القصري جداً، جيري التفكري يف زيادة مساحة         
  . لكل سجني يف اجململ متر مربع٠,٩٧اً أي بزيادة نسبية تبلغ  مربعاً متر٦ ٤٧٠,٢مربعاً إىل 

، رئـيس اجلمهوريـة     هدوفاليي كلود   - بالشكاوى املقدمة ضد جون      وفيما يتعلق   -٨٦
  .السابق، فإهنا موضع نظر قاضي التحقيق

 تعزيز حقـوق    علىوأكد وفد هاييت جمدداً عزم سلطات هاييت اجلديدة على العمل             -٨٧
 املكاسب يف جمال احلقوق املدنية والسياسية، والتشجيع على التمتع          نسان ومحايتها، وتعزيز  اإل

  .باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً   
الوقت املناسب الذي لـن     ستنظر هاييت يف التوصيات التالية وستقدم ردوداً يف           -٨٨

 الدورة التاسعة عشرة جمللس حقـوق اإلنـسان         يتأخر بأي حال من األحوال عن موعد      
  :٢٠١٢مارس /املزمع عقدها يف آذار

__________ 

  .مل ختضع االستنتاجات والتوصيات لتحرير لغوي  **  
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النظر يف إمكانية االنضمام إىل العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية              ١-٨٨
  ؛)اجلزائر(واالجتماعية والثقافية 

النظر يف التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية            ٢-٨٨
  ؛)جنوب أفريقيا(والثقافية ومواصلة تعزيز مؤسسات احلكم الدميقراطي 

تصديق أيضاً على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة          ال  ٣-٨٨
  ؛)غانا(والثقافية واتفاقية مناهضة التعذيب 

تعزيز إطارها القضائي باالنضمام إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية   ٤-٨٨
ص بـاحلقوق   واالجتماعية والثقافية، والربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلا       

املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب          
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع                

  ؛)فرنسا(األشخاص من االختفاء القسري 
قتـصادية واالجتماعيـة    التصديق على العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق اال         ٥-٨٨

والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املعين          
  ؛)بولندا(ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية 

التوقيع والتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب والعهـد الـدويل اخلـاص              ٦-٨٨
القتصادية واالجتماعية والثقافية؛ والتصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع         باحلقوق ا 

  ؛)إسبانيا(األشخاص من االختفاء القسري 
التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق ببيـع             ٧-٨٨

الهاي بـشأن   األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية وعلى اتفاقية           
  ؛)النرويج(محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل 

النظر يف التصديق على الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفـل أو             ٨-٨٨
  ؛)أوروغواي(االنضمام إليهما، حسب االقتضاء 

قية حقوق الطفل  اآلجال على الربوتوكولني االختياريني التفا   قربالتوقيع يف أ    ٩-٨٨
  ؛)جيبويت(

مواصلة السعي للتصديق على القانون املتعلق بالتبين وعلى اتفاقيـة الهـاي           ١٠-٨٨
  ؛)هندوراس(بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل 

 بشأن محاية األطفال والتعـاون يف       ١٩٩٣التصديق على اتفاقية الهاي لعام        ١١-٨٨
  ؛)سويسرا(على الصعيد الدويل وتنفيذها جمال التبين 

النظر يف إمكانية التصديق على العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية              ١٢-٨٨
واالجتماعية والثقافية؛ واتفاقية محاية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري؛ واتفاقيـة            



A/HRC/19/19 

GE.11-17269 18 

ين وأفراد أسرهم   مناهضة التعذيب؛ واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجر        
  ؛)األرجنتني(

  ؛)النرويج(التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب   ١٣-٨٨
التوقيع والتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو   ١٤-٨٨

  ؛)بلجيكا(العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
كوليها االختياريني ووضع آلية    التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتو       ١٥-٨٨

  ؛)ملديف(وقائية وطنية تتسق مع أحكام االتفاقية وبروتوكوليها 
السعي للتوقيع على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهـد الـدويل             ١٦-٨٨

  ؛)إسبانيا(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
اء على مجيـع أشـكال      التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القض       ١٧-٨٨

  ؛)هنغاريا(التمييز ضّد املرأة 
 وإىل  ١٩٥٤االنضمام إىل اتفاقية وضع األشخاص عدميي اجلنـسية لعـام             ١٨-٨٨

  ؛)النرويج (١٩٦١اتفاقية خفض حاالت انعدام اجلنسية لعام 
التصديق على الصكوك الدولية ملكافحة انعدام اجلنسية والنظر يف تعديل املركـز              -١٩-٨٨

  ؛)فرنسا(اعي الذي يكفل حقوق مجيع اهلايتيني، مبن فيهم املقيمون يف اخلارج االجتم
  ؛)هنغاريا(التصديق على اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم   ٢٠-٨٨
اعتماد قانون يتعلق باألطفال يتضمن أحكام معاهـدات حقـوق اإلنـسان             ٢١-٨٨

 املتعلقة  ١٨٢تفاقية منظمة العمل الدولية رقم      سيما اتفاقية حقوق الطفل وا     الدولية، وال 
 املتعلقة باحلـد  ١٣٨حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم    

  ؛)بولندا(األدىن لسن االلتحاق بالعمل وتنفيذها كافة دون تأخري 
  ؛)بريو(مواصلة بذل قصارى جهودها لتعزيز قدراهتا املؤسسية وتقويتها   ٢٢-٨٨
مواصلة بذل اجلهود الرامية إىل إنشاء مؤسسة وطنية لتعزيز حقوق اإلنسان             ٢٣-٨٨

  ؛)األرجنتني(ومحايتها يف البلد 
  ؛)ملديف(إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان   ٢٤-٨٨
  ؛)جنوب أفريقيا(مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان تتسق مع مبادئ باريس  إنشاء  ٢٥-٨٨
  ؛)أستراليا(اإلنسان تتسق مع مبادئ باريس إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق   ٢٦-٨٨
  ؛)الربتغال(إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس   ٢٧-٨٨
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مع جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية حلقـوق        (بدء عملية االعتماد      ٢٨-٨٨
قـوق  ، ملا ملبادئ باريس من دور هام تضطلع به يف تعزيز املعـايري الدوليـة حل               )اإلنسان

  ؛)هنغاريا(اإلنسان ومحايتها على الصعيد الوطين 
 -مواصلة تنفيذ االستراتيجيات واخلطط املتعلقـة بالتنميـة االجتماعيـة             ٢٩-٨٨

  ؛)كوبا(االقتصادية يف البلد 
  ؛)فرتويال(مواصلة تنفيذ خطة العمل من أجل إعادة اإلعمار الوطين   ٣٠-٨٨
  ؛)شيلي(سان يف إطار إعادة اإلعمار مواصلة التشديد على هنج حقوق اإلن  ٣١-٨٨
  ؛)تايلند(اعتماد هنج قائم على حقوق اإلنسان يف عملية إعادة اإلعمار والتنمية   ٣٢-٨٨
 فصول عن حقوق اإلنسان يف خطة العمل من أجل إعـادة اإلعمـار         إدراج  ٣٣-٨٨

  ؛)املكسيك(الوطين والتنمية، بغية تيسري تنفيذها من جانب مجيع السلطات 
الـذي حـدث              التغلّب على التحديات النامجة عـن الزلـزال املأسـاوي             ٣٤-٨٨
  ؛)الربتغال( بإدماج هنج حلقوق اإلنسان يف مجيع سياساهتا وممارساهتا ٢٠١٠ عام
كفالة احترام حقوق النساء والفتيات يف عملية االنتعاش بوسائل منها محايتهن   ٣٥-٨٨

  ؛)أستراليا(من العنف 
تياجات األشخاص ذوي اإلعاقة وحقوقهم يف خطط وبرامج إعادة         مراعاة اح   ٣٦-٨٨

  ؛)كولومبيا(اإلعمار 
  ؛)سلوفينيا(مراعاة احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة يف جهود إعادة اإلعمار   ٣٧-٨٨
مراعاة احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة للوصول إىل املباين يف عملية إعادة        ٣٨-٨٨

  ؛)تايلند(اإلعمار 
 مراعاة احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة يف الوصول إىل املباين أثناء           كفالة  ٣٩-٨٨

  ؛)كوستاريكا(عملية إعادة اإلعمار وفقاً للقواعد وأفضل املمارسات الدولية الراهنة 
  ؛)جيبويت( أنسب التدابري لتحسني محاية األطفال ذوي اإلعاقة ذختاا  ٤٠-٨٨
مل من أجل إعادة اإلعمار، ومتكني      واصلة تركيز جهودها على تنفيذ خطة الع      م  ٤١-٨٨

  ؛)نيكاراغوا(املواطنني من املشاركة مع إيالء عناية خاصة إىل أضعف شرائح اجملتمع 
إتاحة املزيد من احلماية واملساعدة ألفراد الفئات الضعيفة واحترام حقـوق             ٤٢-٨٨

دميي هذه الفئات بالتصدي للعنف القائم على نوع اجلنس وعمالة األطفال واألشخاص ع           
  ؛)الواليات املتحدة(اجلنسية واالجتار بالبشر على حنو أوسع نطاقاً 

ج فرع يرمي إىل تعزيز حقوق اإلنسان يف االستراتيجية الوطنية املتعلقـة     راإد  ٤٣-٨٨
  ؛)كندا(بسيادة القانون 
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  ؛)سلوفينيا(زيادة اجلهود الرامية إىل تعزيز سيادة القانون   ٤٤-٨٨
  ؛)جنوب أفريقيا(ة بشأن تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها إعداد خطة عمل وطني  ٤٥-٨٨
مواصلة تنفيذ املشاريع الرامية إىل حتسني حالة حقوق اإلنـسان يف هـاييت،               ٤٦-٨٨
  ؛)كوستاريكا(سيما إتاحة التعليم اجملاين جلميع األطفال وإصالح النظام القضائي  وال
دف تعزيز قوة الشرطة    مواصلة بذل جهودها لتقوية جهاز الشرطة الوطين هب         ٤٧-٨٨

  ؛)كولومبيا(اليت تكفل سالمة املواطنني الواجبة يف ممارسة حقوقهم األساسية 
تعزيز قدرة الشرطة الوطنية هلاييت على احترام حقوق اإلنسان ومحايتها عـن             ٤٨-٨٨

  ؛)الواليات املتحدة(طريق التدريب املتخصص 
 يف معاجلة املسائل املتعلقة بالـسكن       االخنراط مع اجملتمع املدين اخنراطاً كامالً       ٤٩-٨٨

  ؛)اململكة املتحدة(والعدالة وحقوق النساء واألطفال 
  ؛)الربازيل) (حقوق اإلنسان(مواصلة تعاوهنا مع آليات جملس   ٥٠-٨٨
التماس اخلربة التقنية والعمل مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان إلعـداد             ٥١-٨٨

  ؛)ملديف(اإلبالغ إىل هيئات املعاهدات وثيقة أساسية موّحدة ختفف من عبء 
مواصلة التعاون مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة ومفوضة األمم             ٥٢-٨٨

  ؛)باراغواي(املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف عملهم على تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها 
 يف إطار اإلجراءات    توجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات مواضيعية         ٥٣-٨٨

  ؛)الربتغال(اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان 
توجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات يف إطار اإلجـراءات اخلاصـة        ٥٤-٨٨

  ؛)إسبانيا(
النظر يف توجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات يف إطار اإلجـراءات               ٥٥-٨٨

  ؛)فياالت(اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان 
النظر يف توجيه دعوة مفتوحة إىل مجيع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات              -٥٦-٨٨

اخلاصة هبدف االستفادة إىل أقصى حد من فعالية التعاون الدويل يف إعادة اإلعمار الوطين              
  ؛)بريو(ويف تعزيز حقوق اإلنسان كافة لسكان هاييت 

عين حبالة حقوق اإلنسان يف هاييت، الذي    مواصلة التعاون مع اخلبري املستقل امل       ٥٧-٨٨
سيما يف توجيه انتباه اجملتمع الدويل إىل األوضاع امليدانية وبالتايل           يضطلع بدور هام، وال   

  ؛)فرنسا(اإلسهام يف إتاحة املساعدة التقنية 
مواصلة العمل عن كثب مع اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنـسان يف               ٥٨-٨٨

  ؛)بريو(هاييت 
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مواصلة تعزيز العمل وصالت التعاون مع منظمات حقوق اإلنسان يف هاييت             ٥٩-٨٨
  ؛ )شيلي(وفرع حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت 

التركيز على تنفيذ سياسات قوية تتصّدى بفعالية جلميع أشـكال التنمـيط              ٦٠-٨٨
كفل حقوقهن يف األمن االجتمـاعي واالقتـصادي        والتمييز ضد الفتيات والنساء، مبا ي     

  ؛ )ترينيداد وتوباغو(
على اعتماد تدابري فعالة ملنع التمييز ضد النساء مبا يف ذلك كفالة استفادهتن               ٦١-٨٨

  ؛ )سلوفينيا(من خدمات التعليم وفُرص العمل قدم املساواة مع غريهن 
عية على السواء، للقضاء    وضع استراتيجيات، تتضمن تدابري قانونية واجتما       ٦٢-٨٨

  ؛ )تايلند(على التنميط التمييزي لألدوار اليت تضطلع هبا النساء وعلى العنف ضدهن 
 من دستور هاييت اليت تـنص       ٢٦اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة الحترام املادة         ٦٣-٨٨

   ؛)كندا( ساعة ٤٨ فترة احلبس االحتياطي أال تتجاوزعلى 
حماكمة مجيع األشخاص يف احلبس االحتياطي خالل       حتسني أوضاع السجون، و     ٦٤-٨٨

  ؛ )سلوفينيا(فترة معقولة من الزمن وكفالة عدم احتجاز األحداث يف احلبس االحتياطي 
لة بغيـة   طّوتعراض حاالت احلبس االحتياطي امل    إنشاء نظام تعقب سريع الس      ٦٥-٨٨

   ؛)إسبانيا(ئية احلد فوراً من نزالء السجون وحتسني أوضاع السجناء الصحية والغذا
وضع وتنفيذ استراتيجية ترمي إىل حتسني ظروف احتجاز السجناء يف أسرع             ٦٦-٨٨

  ؛ )كندا(وقت ممكن 
   ؛)الواليات املتحدة(اختاذ خطوات لتحسني الظروف السائدة يف السجون   ٦٧-٨٨
 اكتظـاظ   احلّد من ظـاهرة   سيما عن طريق     حتسني ظروف االحتجاز، وال     ٦٨-٨٨

  ؛ )بلجيكا(السجون 
ل فـص اختاذ تدابري فورية للتصدي الكتظاظ السجون بتفضيل تدابري بديلة ل           ٦٩-٨٨

   ؛)سويسرا(األشخاص 
  ؛ )السويد(مواصلة السعي لتحسني الظروف السائدة يف السجون   ٧٠-٨٨
  ؛ )سويسرا(كفالة استفادة السجناء من الرعاية الطبية األساسية والغذاء املناسب   ٧١-٨٨
تياجات اهليكلية لنظام السجون يف البلد، مبـا يف ذلـك حـصول             معاجلة االح   ٧٢-٨٨

   ؛)سلوفاكيا(السجناء على األغذية واملياه وخدمات اإلصحاح وكذلك على الرعاية الصحية 
، ودعم  ّصروالقُتعزيز محاية األحداث بإتاحة أماكن احتجاز منفصلة للبالغني           ٧٣-٨٨

طفال القسرية وكفالة التعلـيم األساسـي   أنشطة املنظمات االجتماعية ملكافحة عمالة األ     
  ؛ )بلجيكا(للجميع 
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  ؛ )سري النكا(اختاذ إجراءات مستمرة ملكافحة العنف ضد النساء والفتيات   ٧٤-٨٨
اختاذ إجراءات جديدة لوضع حد للعنف ضد النساء والفتيات وبذل قصارى          ٧٥-٨٨

  ؛ )لكسمربغ(جهودها للقضاء على املمارسات التمييزية 
ثيف اجلهود ملنع مجيع أشكال العنف ضد املرأة واملعاقبة والقضاء عليه، مع            تك  ٧٦-٨٨

  ؛ )األرجنتني( استضعافها يف أعقاب الزلزال تزايدإيالء عناية خاصة إىل 
إعداد دراسة جدية حتظى باملصداقية عن نطاق انتشار العنف ضـد املـرأة،               ٧٧-٨٨
دف وضع استراتيجيات ترمي إىل كـبح       سيما أثر األزمة اإلنسانية يف هذه املسألة، هب        وال

  ؛ )ملديف(العنف ضد املرأة واستئصاله 
اختاذ مجيع التدابري الالزمة، وخباصة تعزيز اهلياكل الراهنة، لالضطالع بدور            ٧٨-٨٨

ريادي يف منع العنف ضد النساء واألطفال ومكافحته، مبا يف ذلك اإليـذاء اجلنـسي،               
  ؛ )كندا(سيما يف خميمات املشردين  وال
حتقيق تقدم يف تنفيذ املبادرات الرامية إىل منع العنف اجلنـسي واجلنـساين،               -٧٩-٨٨
 املشردين، وهي املبادرات اليت وضعتها الوزارة املعنية بأوضاع املرأة          يف صفوف سيما   وال

  ؛ )كولومبيا(وحقوقها 
علـى  تدابري لكفالة حرص تعامل الشرطة والنظام القضائي        املزيد من ال  اختاذ    ٨٠-٨٨

النحو الواجب مع العنف القائم على نوع اجلنس وهنوض البلد بتدريب أفضل ألفـراد              
  ؛ )النرويج(الشرطة يف االستجابة لضحايا العنف اجلنسي 

كفالة تدريب أفراد الشرطة على التعامل بصورة حمايدة مع النساء الالئـي              ٨١-٨٨
  يف مجيع الشكاوى ومقاضاة اجلناة  كامالً  وكفالة التحقيق حتقيقاً   اجلنساينيبلّغن عن العنف    

  ؛ )اململكة املتحدة(
إتاحة تدريب أفضل ألفراد الشرطة عند التعامل مع الفتيات ضحايا العنـف              ٨٢-٨٨

  ؛ )جيبويت(اجلنسي 
  ؛ )سلوفينيا(زيادة اجلهود الرامية إىل مكافحة مجيع أشكال االجتار بالبشر   ٨٣-٨٨
مع التزاماهتا مبوجب بروتوكول بالريمو ملنع      اعتماد إطار قانوين مناسب يتسق        ٨٤-٨٨

   ؛)النرويج (بالبشراالجتار 
  ؛ )هندوراس(اعتماد مشروع قانون يتعلق باالجتار باألطفال   ٨٥-٨٨
العمل على اعتماد الربملان التشريع املنفِّذ لربوتوكول منع االجتار باألشخاص،      ٨٦-٨٨

  ؛ )أستراليا(وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه 
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تكثيف جهودها ملكافحة مجيع أشكال االجتار بالنساء والفتيات بوسائل منها            ٨٧-٨٨
 القانون اجلديـد علـى      نّصاعتماد مشروع قانون يتعلق جبميع أشكال االجتار، وكفالة         

   ؛)أوروغواي(مقاضاة مرتكيب هذه األفعال ومعاقبتهم ومحاية الضحايا بصورة فعالة 
   ؛)جيبويت(يع حيظر االجتار باألطفال اعتماد تشر  ٨٨-٨٨
سن تشريع جيّرم مجيع أشكال االجتار باألشخاص ويقضي بالعقوبات املناسبة            ٨٩-٨٨

  ؛ )الواليات املتحدة(املنصوص عليها 
تكثيف التعاون الثنائي واملتعدد األطراف مع البلدان اجملاورة على مكافحـة             ٩٠-٨٨

  ؛ )وغوايأور(أعمال االجتار بالنساء والفتيات 
   ؛)بوركينا فاسو(مواصلة جهودها ملكافحة عمالة األطفال يف املنازل واالجتار هبم   ٩١-٨٨
اختاذ املزيد من اخلطوات ملعاجلة مشكلة األطفال العاملني يف املنازل والقضاء             ٩٢-٨٨

   ؛)تركيا(على إيذاء األطفال 
 األطفـال للعمـل يف      اختاذ مجيع التدابري الالزمة للقضاء على ممارسة تسخري         ٩٣-٨٨

شكالً معاصراً "املنازل، اليت أشار إليها املقرر اخلاص املعين بأشكال الرق املعاصرة بصفتها            
   ؛)السويد" (من أشكال الرق

تعزيز التدابري الرامية إىل منع االستغالل االقتصادي الواسع االنتشار لألطفال       ٩٤-٨٨
سيما اتفاقييت منظمة العمل الـدويل       ية، وال ومكافحته، مبا يتسق مع التزامات البلد الدول      

 الذين يعيشون يف املنـاطق    ّصرالقُ، مع التركيز بصفة خاصة على       ١٨٢ ورقم   ١٣٨رقم  
  ؛ )سلوفاكيا(اليت تأثرت بالزلزال ويف املناطق الريفية 

استعراض تشريعها بشأن احلد األدىن لسن عمالة األطفال من أجل تفـادي              ٩٥-٨٨
   ؛)مجهورية الكونغو الدميقراطية(ل باملنازل استغالهلم يف العم

سيما ملتابعة التوصيات اليت     اختاذ مجيع التدابري ملكافحة استغالل األطفال وال        ٩٦-٨٨
  ؛ )لكسمربغ(تقدم هبا اخلبري املستقل املعين هبذا املوضوع 

   ؛)السويد(اختاذ تدابري ملموسة لتحسني الوضع اخلطر ألطفال الشوارع   ٩٧-٨٨
  ؛ )إسبانيا(مواصلة إصالح النظام القضائي وكفالة استقالله   ٩٨-٨٨
اململكـة  (تعيني رئيس حمكمة النقض فوراً والسعي إلصالح النظام القضائي            ٩٩-٨٨

  ؛ )املتحدة
، نظراً إىل ما هلؤالء القـضاة       )حمكمة النقض (ملء الشواغر يف احملكمة العليا        ١٠٠-٨٨

  ؛ )يات املتحدةالوال(من سلطة لتفعيل النظام القضائي 
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 احملـاكم وإدارات الـسجون وجهـاز        امتثالبذل مزيد من اجلهود لكفالة        ١٠١-٨٨
   ؛)النرويج(لمعايري الدولية حلقوق اإلنسان لالشرطة 

كفالة حماكمة عادلة جلميع احملتجزين، متتثل للمعايري الدولية، يف حدود فترة             ١٠٢-٨٨
   ؛)سلوفاكيا(زمنية معقولة 

هود لتحسني الثقة يف العدالة والوصول إليهـا داخـل البلـد            مضاعفة اجل   ١٠٣-٨٨
  ؛ )بربادوس(

تنفيذ القانون الذي ينص على إنزال عقوبات جنائية فعالة حبق املـسؤولني              ١٠٤-٨٨
  ؛ )تركيا(املرتشني 

  ؛)بلجيكا(إعطاء األولوية خلفض الكم املتراكم من القضايا املتأخرة  ١٠٥-٨٨
  ؛)الواليات املتحدة(ن القضايا املتأخرة فض الكم املتراكم مخ  ١٠٦-٨٨
كفالة املساءلة عن مجيع اجلرائم املرتكبة، بغض النظر عن اجلاين، مبـا فيهـا                ١٠٧-٨٨

  ؛)سلوفينيا(حاالت العنف ضد النساء والعنف اجلنسي 
اختاذ إجراءات ترمي إىل إصالح شامل لنظام القضاء والنظام اجلنائي ُيـسهم              ١٠٨-٨٨

ت من العقاب والتحقيق يف اجلرائم اليت تشمل مـسؤويل املؤسـسات       يف التصدي لإلفال  
  ؛)املكسيك(وخباصة أفراد الشرطة الوطنية 

 مجيع التدابري الالزمة للتعرف على املسؤولني عن انتـهاكات حقـوق            ذاختا  ١٠٩-٨٨
  ؛)بلجيكا(اإلنسان اليت ُتعزى ألفراد الشرطة ودفع تعويضات عادلة للضحايا 

تدابري الالزمة لتمكني النظام القضائي من مكافحة اإلفالت من العقاب          اختاذ ال   ١١٠-٨٨
  ؛)سويسرا(بصورة فعالة والوقوف على إنشاء جلنة دولية للتصدي لإلفالت من العقاب 

التعجيل بتعزيز قدرات النظام القضائي ملكافحة اإلفالت من العقـاب قـصد              ١١١-٨٨
       حمايدة الـشكاوى املقدمـة ضـد الـسيد          حتقيق أمور منها تناول اجلهاز القضائي بصورة      

  ؛)كندا( كلود دوفالييه -جان 
مواصلة العمل على إصالح النظام القضائي وإعطاء األولوية ملكافحة اإلفالت            ١١٢-٨٨

  ؛)فرنسا(من العقاب، وخباصة ما يتصل منه بعملية توظيف أفراد الشرطة يف هاييت 
املتزايد وية الوطنية إلدارة الكم املتراكم      ختصيص موارد إضافية إىل مكتب اهل       ١١٣-٨٨

  ؛)هنغاريا(
  ؛)الواليات املتحدة(حتديث نظام السجل املدين وتبسيطه   ١١٤-٨٨
حتسني نظام التبين بالتصديق على اتفاقية الهاي بشأن محاية األطفال والتعاون             ١١٥-٨٨

ة للبلـد؛ وتعزيـز     يف جمال التبين على الصعيد الدويل وإدراج أحكامها يف النظم الداخلي          
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مؤسسة الرعاية االجتماعية؛ وحظر التبين الفردي وتنفيذ توصـيات اليونيـسيف            موارد
  ؛)إسبانيا(وخطة العمل اليت اقترحها فريق مونتريال 

اختاذ تدابري مناسبة لضمان زيادة مشاركة النساء يف مجيع جماالت اجملتمع، مبا              ١١٦-٨٨
  ؛)كندا(فيها احلياة السياسية 

اختاذ تدابري ملموسة لتشجيع مشاركة النساء على نطاقٍ أوسع يف عمليـات              ١١٧-٨٨
  ؛)النرويج(صنع القرار 

 يف ورقة االستراتيجية    كما ورد ذلك  اختاذ إجراءات متواصلة للحد من الفقر         ١١٨-٨٨
  ؛)سري النكا (٢٠٠٧الوطنية لتحقيق النمو واحلد من الفقر لعام 

  ؛)كوبا(خذة للحد من الفقر وانعدام املساواة التركيز على التدابري املت  ١١٩-٨٨
حقوق اإلنسان، ال يسمح بأي نـوع مـن أنـواع           حيال  تطبيق هنج شامل      ١٢٠-٨٨

التمييز، يف تنفيذ االجتاهات األربعة العتماد استراتيجيات احلد من الفقر وأوجه انعـدام             
  ؛)كولومبيا(املساواة يف هاييت، الواردة يف التقرير الوطين 

إيالء عناية خاصة إىل احترام احلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية، مبـا             ١٢١-٨٨
 وتكثيف اجلهود الكفيلة باعتبار األمن الغذائي من أولويـات البلـد            الغذاءفيها احلق يف    

  ؛)لكسمربغ(الوطنية 
  ؛)كوبا(مواصلة االرتقاء بإدارة نظامي خدمات التعليم والصحة وتوسيع نطاقهما   ١٢٢-٨٨
 تلقّي السكان الذين يعيـشون يف ظـروف         تكفل اختاذ تدابري    االستمرار يف   ١٢٣-٨٨

  ؛)املكسيك(بائسة خدمات أساسية مثل املياه والسكن والرعاية الصحية 
 إلتاحة السكن الالئق الذي تتوفر فيه اخلدمات األساسية،         خطة شاملة وضع    ١٢٤-٨٨

دعم من مؤسسات األمم املتحدة ذات      يف املالجئ املؤقتة واألحياء الفقرية على السواء، ب       
  ؛)تايلند(الصلة، وكفالة تنسيق أفضل بني املؤسسات املعنية هبذه اجلهود 

مواصلة مجع موارد صندوق التعليم الوطين وتوزيعها بصورة عادلة وتـوّخي             ١٢٥-٨٨
وقات احلصافة يف تطبيقها، لكفالة محاية احلق يف التعليم وتعزيزه جلميع اهلايتيني يف مجيع األ             

  ؛)غانا(دون متييز 
 لكفالة استفادة مجيـع األطفـال مـن التعلـيم           مضاعفة اجلهود اليت تبذهلا     ١٢٦-٨٨

االبتدائي، ويف الوقت نفسه مواصلة شراكتها يف الربنامج الوطين للمطـاعم املدرسـية             
  ؛)تايلند(للتصدي ملشكلة سوء تغذية األطفال اليت تكتسي طابعاً خطرياً 

 التعليم االبتـدائي    توفريولوية لتدابري السياسات العامة الرامية إىل       إعطاء األ   ١٢٧-٨٨
احلر واإللزامي للجميع، مع إيالء عناية خاصة لألطفال ذوي اإلعاقة واألطفـال الـذين              

  ؛)سلوفاكيا(يعيشون يف املناطق الريفية 
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 زيادة تدابري خفض نسب األمية تدرجيياً لدى الذكور واإلناث، ووضع برامج    ١٢٨-٨٨
هتدف خصيصاً إىل احلد من معدالت التسرب بوسائل منها إمكانية تقدمي حوافز لألسر يف              

  ؛)أوروغواي(شكل دعم مايل أو غذائي 
إيالء عناية خاصة لالستفادة من خدمات تعلـيم األطفـال ذوي اإلعاقـة               ١٢٩-٨٨

  ؛)هنغاريا(
لعـودهتم  تنفيذ السياسات اليت تضمن حقوق املشردين ووضع حلول دائمة            ١٣٠-٨٨

  ؛)سويسرا(أو إعادة توطينهم /وإدماجهم و
مواصلة حمادثاهتا مع مجيع األطراف املعنية بعملية إعداد خطة إعادة تـوطني              ١٣١-٨٨

  ؛)كندا(املشردين وتنفيذها يف أعقاب الزلزال هبدف تفادي عمليات اإلخالء القسري 
يـع املخيمـات    خطة شاملة ملعاجلة مشكلة املشردين داخليـاً يف مج         وضع  ١٣٢-٨٨

  ؛)إسبانيا(
االستفادة إىل أقصى حد من برامج املساعدة املتاحة، وخباصة على مـستوى              ١٣٣-٨٨

منظومة األمم املتحدة، هبدف حتقيق األولويات الوطنية احملددة يف جمال حقوق اإلنـسان             
  ؛)اجلزائر(

 املساعدة تشجيع التعاون السياسي التارخيي مع منظومة األمم املتحدة يف إطار         ١٣٤-٨٨
  ؛)شيلي(التقنية 
تكثيف جهودها لتنفيذ خطة العمل من أجل إعادة اإلعمار الـوطين هلـاييت               ١٣٥-٨٨

وتنميتها، واستراتيجية العمل الوطنية للتعليم للجميع وتـدريب القـضاة والـسلطات            
القضائية ومسؤويل النظام القانوين بوسائل منها تدريبهم على حقوق اإلنسان والتمـاس            

  ؛)املغرب(دة املالية والتقنية الالزمة املساع
 اجملتمع الدويل   يتيحهاالنظر يف االستفادة من آليات وتسهيالت التعاون اليت           ١٣٦-٨٨

  ؛)كوستاريكا(لتجاوز نقص املوارد التقنية واملالية اليت قد تعاين منها 
أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير موقـف        /وتعكس مجيع االستنتاجات و     -٨٩
وال ينبغي تأويـل    . أو الدولة موضوع االستعراض بشأهنا    /اليت قدمتها و  ) الدول(دولة  ال

  .أو التوصيات على أهنا قد حظيت بتأييد الفريق العامل ككل/هذه االستنتاجات و
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  املرفق

   الوفدتشكيلة    
The delegation of Haiti was headed by Monsieur Jean Claude PIERRE, Chargé 

d’Affaires a.i, Chef de delegation and composed of the following members: 

• Monsieur Frantz DORSAINVILLE, Ministre Conseiller; 

• Monsieur Jean Roland PREVILON CELESTIN, Directeur de l’Administration 
Pénitentiaire;  

• Monsieur Jude BAPTISTE, Conseiller. 

        


