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  مقدمة  
إىل جملـس حقـوق      ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ١٣ التقرير الوطين هلاييت يف      قّدم  -١

اب هذا االستعراض، جرى    ويف أعق . يف إطار االستعراض الدوري الشامل    اإلنسان لينظر فيه    
 توصية يتعني على دولة هاييت الرد عليها يف إضافة من شأهنا أن تكمل التقريـر                ١٣٦وضع  
  . األويل

وقـسم   مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسانعقدت حكومة هاييت، بالتعاون مع     و  -٢
       رات وطنيـة   ، مـشاو  بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت      التابع ل حقوق اإلنسان   

  .٢٠١٢فرباير / شباط١٤يف 
 الرئيسية املعنية حبقوق اإلنسان، ومنظمـات       اهليئاتشاركت يف هذه املشاورات     و  -٣

 العاصمة ومدن املقاطعات، وممثلون عـن البعثـات الدبلوماسـية           كل من يف  اجملتمع املدين   
 االقتراحات والتعليقـات    تلقيوأتاحت هذه املشاورات    . واملنظمات الدولية العاملة يف هاييت    

  .من املشاركني
 توصية، مع إبداء    ١٢٢يف أعقاب املشاورات الوطنية، قررت حكومة هاييت قبول         و  -٤

  . توصية مؤقتا١٤ً ورفض ، توصيات منها٣التحفظ على 
، وتلك املقبولة   )أوالً(بالفعل  ستركز هذه اإلضافة على التوصيات املقبولة واملنفذة        و  -٥

  .)ثالثاً(، وتلك اليت رفضتها دولة هاييت )ثانياً(جزئياً 

   بالفعلاملنفذةوالتوصيات املقبولة   -أوالً  
وهي تتعلق . من بني التوصيات املقبولة، هناك توصيات سبق أن نفذهتا حكومة هاييت       -٦

   .بإقامة العدل، والتعمري، والتعليم
لشاغرة يف  وبغرض ضمان حسن سري عمل السلطة القضائية، جرى ملء املناصب ا            -٧

الذي  عدد أعضاء اجمللس األعلى للسلطة القضائية،        سيستكملونتيجة لذلك،   . حمكمة النقض 
  )١٠٠-٨٨ و٩٩-٨٨. ( استقالل القضاء، يف وقت قريبيكفل

من أجل حتسني سري عمل النظام القضائي، عني رئيس اجلمهورية، مبوجب مرسوم،            و  -٨
 هذه اللجنة مهلة سـنتني لتقـدمي        أمام و . هاييت تقدمي اقتراحات متعلقة بإصالح العدل يف     لجلنة  

  )١٠٣-٨٨ و٩٨-٨٨. (تقريرها إىل السلطة التنفيذية
ويشهد على ذلـك    . وأعربت الدولة أيضاً عن عزمها مكافحة اإلفالت من العقاب          -٩

احلكم الذي صدر عن احملكمة اجلنائية لكاييه ويدين بعض رجال الشرطة املتـهمني بقتـل               
. ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١٢يف  الذي حدث   لة هروب عقب الزلزال     سجناء، خالل حماو  
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ويعرب هذا العمل، بطابعه النموذجي، عن عزم الدولة الكامل السهر على احتـرام حقـوق               
  ) ١١٢-٨٨ و١٠٩-٨٨. (اإلنسان

كلود دوفالييه، أصدر قاضـي      - جانوفيما يتعلق مبلف رئيس هاييت السابق السيد          -١٠
  ، إذا رأت ضـرورة    الطعن فيهـا   ُسبل   متارسأن  تستطيع األطراف   وهتام،  التحقيق الئحة اال  

  )١١١-٨٨. (لذلك
 ساعة املنصوص عليها يف الدستور من أجل        ٤٨    لاهلة  فرض التقيد مب   احلكومة   وتنوي  -١١
  . كل مدعى عليه أمام القاضي الطبيعي لهإحالة
وضوع يثري أيضاً قلـق     مشكلة احلبس االحتياطي املطول، وهو م     ل  ححالياً  وجيري    -١٢

 قضائيني وعناصر   مفتشني، جتري جلنة تتألف من      ٢٠١٢فرباير  /فمنذ شهر شباط  . دولة هاييت 
من اإلدارة الوطنية للسجون وغريهم من املوظفني حتقيقات يف احملاكم واملخافر وكل السجون 

  )٦٣-٨٨. (املوجودة يف اجلمهورية، بغرض حتديد حاالت االحتجاز املطول
 هذا املنظور بالذات، وضعت كبرية القضاة يف احملكمة االبتدائيـة يف بـور أو               ومن  -١٣

 هـذا  وأتـاح . ، وذلك بالتعاون مع النيابة العامـة    "ما من يوم إضايف   "برنس برناجماً بعنوان    
. ٢٠١٢ينـاير   / وكانون الثاين  ٢٠١١يوليو  / شخصاً بني متوز   ١١٦الربنامج إطالق سراح    

 أناٌس كانوا قد قضوا فترة عقوبتهم وما زالوا يف الـسجن،            وكان يف عداد هؤالء األشخاص    
وحمتجزون ارتكبوا خمالفات بسيطة كانوا قد أمضوا يف السجن فترة أطول من فترة العقوبـة               

  ) ٦٤-٨٨. (املقررة
 لزيارة املخافر ومراكـز     ى مفوضو احلكومة والقضاة تعليمات    وفضالً عن ذلك، تلق     -١٤

  )٦٥-٨٨. (بصورة منتظمةاالحتجاز 
        إال أهنـا  .  احلكومة متاماً املشكلة اليت يتسبب هبا احلبس االحتياطي للقُـصَّر          وتدرك  -١٥

من بناء ما يكفي من مراكز خمصصة إلعادة         ،مل تتمكن إىل اآلن، بسبب النقص يف الوسائل       
  )٧٣-٨٨. (دجمهم
كمة االبتدائية يف    فاختذت النيابة العامة لدى احمل     .وتتعدى محاية القُصَّر نطاق السجون      -١٦

بور أو برنس تدابري من أجل منع القُصَّر من التردد على النوادي الليلية واألماكن اليت ُتعتـرب                 
وأُلقي القبض على أشخاص كبار يرعون أو يشجعون هـذه األنـواع مـن        .  أخالقياً رديئة

  )٩٧-٨٨. ( كل أرجاء اإلقليم الوطينات إىلاإلجراءمد هذه وتود احلكومة . األنشطة
 حتسني ظروف االحتجاز، بدأت حكومة هاييت يف الواقع بناء سجون           وحرصاً على   -١٧

 للـسجني   ٢ م ٤,٥٠ و ٢ م ٢,٥٠تتراوح بـني    اليت  جديدة ترمي إىل احترام املعايري الدولية،       
  )٦٦-٨٨. (الواحد يف الزنزانة



A/HRC/19/19/Add.1 

GE.12-11049 4 

صدر قلـق   باإلضافة إىل ذلك، يبقى فصل القُصَّر عن الكبار يف مراكز االحتجاز م           و  -١٨
ويف هذا الصدد، شرعت دولة هاييت يف الفصل بني القُصَّر الذكور           . عميق للسلطات القضائية  

  .عن الكبار من اجلنس عينه يف زنزانات االحتجاز
غري .  الذكور كالقُصَّراإلناث  وتسلّم حكومة هاييت باحلاجة امللحة إىل معاملة القُصَّر           -١٩

ناء ح هلا بتحقيق هذا الفصل الذي ينطوي بالضرورة على ب         أن املوارد احملدودة للدولة ال تسم     
  .مراكز احتجاز جديدة وحديثة

عالوةً على ذلك، اختذت احلكومة إجراءات من أجل حتسني جودة الغذاء يف جممل             و  -٢٠
وحيصل السجناء حالياً يف معظم مراكز االحتجاز على وجـبيت طعـام يف اليـوم     . السجون
  )٧١-٨٨. (الواحد
 ويرمي إىل   .٢٠١١أغسطس  / آب ١٧يف  " ١٦/٦"ت احلكومة برناجماً بعنوان     أطلقو  -٢١

 خميمات حمددة يف خمتلف بلديات      ٦ حياً من أجل إعادة إسكان أشخاص يعيشون يف          ١٦إصالح  
 النازحني من خالل تقدمي حل دائم بـشأن إعـادة   رعايةويرمي هذا املشروع إىل     . بور أو برنس  

من أجـل اسـتئجار     إما  بعض املستفيدين،   لصصت إعانات    خُ وهكذا. السكن يف ظروف الئقة   
هذا الربنامج بالشراكة مع اجملتمع     وينفذ  .  تضرر من الزلزال   مرتهلم اخلاص الذي  مسكن أو إصالح    

  )١٣٠-٨٨. (الدويل
 ٢٧ االثـنني  يـوم    ،فخامة رئيس اجلمهورية ميشيل جوزيـف مـارتيلّي       ودشن    -٢٢

 متراً مربعاً ومبنية علـى      ٣٥مرتل الئق مساحة كل واحد منها        ٤٠٠،  ٢٠١٢فرباير  /شباط
 الرامي إىل إعادة    ٤٠٠/١٠٠يف إطار الربنامج    ) احملافظة الغربية ( هكتارات يف زوراجنيه     ٩,٦

ويكمـن  . ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١٢إسكان األسر اليت وقعت ضحية اهلزة األرضية يف         
ل املرحلة األوىل من برنامج دعم خطة التـدخل يف           اليت تشك  ،اهلدف األساسي هلذه املبادرة   

حتـسني  املـسامهة يف  ، يف مصرف التنمية للبلدان األمريكية  بني دولة هاييت و    اإلسكانقطاع  
 تضررت من اهلزة األرضية، وذلك من خـالل         ذات الدخل املنخفض اليت   نوعية حياة األسر    

يواء واألمن، كما يكمـن اهلـدف       تقدمي مساكن تليب االحتياجات األساسية املتمثلة يف اإل       
ومن املقـرر  . األساسي أيضاً يف املساعدة على وضع إطار لتطوير مستوطنات خمططة عمرانياً  

 وبناء  )احملافظة الشمالية الشرقية  (ليربتيه   وحدة سكنية يف بلدية فور       ٦٠٠يف مرحلة ثانية بناء     
  . وحدات سكنية يف احملافظة اجلنوبية يف مرحلة ثالثة

ضالًَ عن ذلك، دعمت احلكومة برناجماً لتقدمي قروض مصرفية للبناء، ُيعرف باسم            فو  -٢٣
وُينفـذ حاليـاً    .  مليون غورد  ٥٠٠، من خالل ختصيص مبلغ يصل إىل        )مرتيل" (كاي بام "

  )١٣٢-٨٨. (٢٠١١مسكن للمنكوبني، أُطلق يف العام  ٣ ٠٠٠برنامج لبناء 
ويف هذا الصدد، مسح    . ة بالنسبة إىل احلكومة   وُيشكل التعليم أحد احملاور ذات األولي       -٢٤

 تلميـذ بارتيـاد     ٩٠٣ ٠٠٠برنامج لاللتحاق الشامل بالتعليم اجملاين واإللزامي ملا جمموعه         
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وأُنشئ صندوق وطين للتعليم من أجل مجع املوارد وتركيزها بغية متويـل            . املدرسة هذا العام  
  ) ١٢٧-٨٨إىل  ١٢٥-٨٨من . (التعليم
 . تلميذ بالذهاب إىل املدرسة    ٤١ ٠٠٠ل املدرسي جمانياً ويسمح حلوايل      أصبح النق و  -٢٥

  .  طلب يف األجل القصري١٥٠ ٠٠٠ ما زال يتعني تلبية ولكن
رغـم بعـض     سري العمل فيه،     فيستمر الربنامج الوطين املعين باملطاعم املدرسية،       أما  -٢٦

 تلميذ فقط مـن     ٣٠٠ ٠٠٠ة  وهذا ما يفسر استفاد   . الصعوبات النامجة عن املوارد احملدودة    
  )١٢٨-٨٨ إىل ١٢٦-٨٨من . (خدمات هذا الربنامج

 الثانويـة ومراكـز     واملعاهـد أطلقت احلكومة أيضاً برناجماً ضخماً لبناء املدارس        و  -٢٧
 ٢٨ حكومية لبنـاء     مناقصاتومبوازاة ذلك، اسُتهلت    . التدريب املهين يف خمتلف أحناء البلد     

 املعاهـد جيري حالياًَ إصالح غريها من املراكز واملدارس و       و.  حمافظات ٧مدرسة أساسية يف    
  )١٢٨-٨٨. (الثانوية املتضررة من الزلزال

    املقبولة جزئياًالتوصيات  -ثانياً  
تتناول هذه التوصيات إمكانية حصول السجناء على الرعاية الطبية والغذاء املتوازن،             -٢٨

  . املرتلية العاملني يف اخلدمةوضع األطفالومحاية األحداث املخالفني للقانون، و
، تبذل حكومة هاييت جهوداً من أجل تأمني الرعاية         ٧١-٨٨فيما يتعلق بالتوصية    ف  -٢٩

  .لسجناء املرضى رغم الوضع االقتصادي السائد يف الوقت الراهنلالالزمة 
فيما يتصل بوضع األطفال العاملني يف اخلدمة املرتلية، تعتزم الدولة مكافحة هـذه             و  -٣٠
 أن ُيعترب ، من غري املعقول     لذاو. اجملتمع اهلاييت  تسود   املوسعة مع التذكري بأن األسرة      ،لظاهرةا

 يـه والد من أفـراد أسـرته، غـري         فردتلقائياً وضع طفل يعيش حتت السقف ذاته مع أي          
  )٩٣-٨٨ (.البيولوجيني، شكالً من أشكال االسترقاق احلديثة

 حكومة هاييت اختاذ التدابري الالزمـة مـن    لتقب،  ١١٠-٨٨وفيما يتعلق بالتوصية      -٣١
 تـرفض مكافحة اإلفالت من العقاب مكافحة فعالة، غري أهنا من لنظام القضائي متكني اأجل  

  ".جلنة دولية ملكافحة اإلفالت من العقاب"إنشاء 

    اليت رفضتها دولة هاييت مؤقتاًالتوصيات  -ثالثاً  
 احلكومة  ةعلى الدولة وقدر  من آثار   صاغة  عن بعض التوصيات املُ   ما يترتب   يف ضوء     -٣٢

هـي  و.  التوصيات هذه توصية من    ١٤على تنفيذها، قررت حكومة مجهورية هاييت رفض        
  : مواضيع٤تتمحور حول 
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ناول املوضوع األول االنضمام إىل االتفاقية املتعلقة مبركز األشـخاص عـدميي            توي  -٣٣
وسـتنظر  . ١٩٦١دام اجلنسية لعام     واالتفاقية بشأن خفض حاالت انع     ١٩٥٤اجلنسية لعام   

ويعود هذا القرار إىل    . مجهورية هاييت يف وقت الحق يف فرصة االنضمام إىل هاتني االتفاقيتني          
احلرص على تعزيز اهلياكل األمنية يف البلد وضمان السيطرة الفعالة علـى خمتلـف املراكـز                

  )١٩-٨٨ إىل ١٨-٨٨من (. احلدودية وعلى حبرنا اإلقليمي
وبالنسبة إىل حكومة   . علق املوضوع الثاين باعتماد قانون بشأن األطفال وتنفيذه       ويت  -٣٤

 دولـة هـاييت     وتفضل.  الطفولة خارج نطاق اإلطار اُألسري     إشكاليةهاييت، ال ميكن تناول     
  )٢١-٨٨. (قانون لألسرة ُيعد حالياًية لوإعطاء األول

إلنسان متتثل ملبادئ بـاريس     إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق ا    ب املوضوع الثالث    ويتعلق  -٣٥
وترفض احلكومة مؤقتاً . نة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنيةجللدى اعتماد هذه املؤسسة بو

 )أمني املظامل (صالحيات مكتب محاية املواطن     فرصة توسيع نطاق    تدرس  هذه التوصية ألهنا    
  )٢٨-٨٨إىل  ٢٢-٨٨من . (أو إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس

املكلفـني  مجيـع   دعوة دائمـة إىل      هاييت   توجيه حكومة ويتناول املوضوع األخري      -٣٦
 مجهورية هـاييت    ترىفال  . اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان     بواليات يف إطار    

 التعاون مع مؤسسات األمم املتحدة    قطأن من الضروري توجيه دعوة دائمة مبا أهنا مل ترفض           
  ) ٥٦-٨٨ إىل ٥٣-٨٨من . ( يتعلق حبقوق اإلنسانفيما

  اخلامتة  -رابعاً  
التعاون تعتقد مجهورية هاييت اعتقاداً راسخاً بأن اجلهود الوطنية املدعومة بفعالية من              -٣٧

إطار هـذه اآلليـة     اليت قدمتها يف    االلتزامات  ستمكنها من الوفاء ب    الثنائي واملتعدد األطراف  
  .الستعراض الدوري الشاملاملبتكرة املتمثلة يف ا

وتعزم حكومة هاييت إضفاء الطابع الرمسي على اللجنة املشتركة بني الوزارات الـيت               -٣٨
        إعداد االستعراض األول هلاييت يف جملس حقوق اإلنسان كي جتعلها جلنة دائمـة            عهد إليها ب  

امل فحسب بل أيـضاً     ال تضطلع مبهام صياغة تقارير هاييت املتصلة باالستعراض الدوري الش         
  . هليئات املعاهدات املوقعة يف إطار األمم املتحدةالواجبة صياغة التقارير 

        
 


