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 مقدمة -أوالً  
ُُُُر دمقُُُُُ -1  تشُُُُرين 13 يف اإلنسُُُُان قُُُُو جملُُُُس األمُُُُم املتحُُُُدة ح إىل هلُُُُايي األويل التقري

. ويف ختام هذا االسُتعراض، قُدمت الشامل الدوري االستعراض سيا  يف 2011 أكتوبر/األول
، اجتمُُا اليريُُ  دولُُة هُُايي. وبعُُد هُُذا االسُُتعراض توصُُية إىل 136الُُدول األعءُُاا يف ا لُُس 
عُداد إفُافة إىل هُذا التقريُر إل ،الُذي كُان قُد أعُد التقريُر األويل ،العامل املشرتك بني الوكُاالت

 لتوصيات.والنظر يف هذه ا
حبقُُو  اإلنسُُان وملكافحُُة  لكلُُ امللُُدر رسُُيس الُُوزراا امليُُوض  وزيرالُُ منصُُ  نشُُ وأُ  -2

ءُُُرورة لمُُُن احلكومُُُة اً اكُُُ، وذلُُُد إدر 2012أيار/مُُُايو  8رؤر  اليقُُُر املُُُدقا ملوجُُُ  املرسُُُوم املُُُ
 اللجنُة ذلُد علُ  عُووة نشُتتوأُ تنسي  عملها يف جمال حقو  اإلنسان بعُد هُذا االسُتعراض. 

ان )اللجنُُُة املشُُُرتكة بُُُني الُُُوزاراتم ملوجُُُ  املرسُُُوم اإلنسُُُ حبقُُُو  املعنيُُُة الُُُوزارات بُُُني املشُُُرتكة
السياسُُات  متابعُةتنسُي  و بليُت اللجنُة املشُُرتكة بُني الُوزارات . وكُ 2013أيار/مُايو  13املُرؤر  

نشُُتت العامُُة يف جمُُال حقُُو  اإلنسُُان، والعمُُل علُُ  تعسيُُس حقُُو  اإلنسُُان يف املقُُام األول. وأُ 
عمُُل ُكليُُت واحُُدة منهُُا بوفُُا خ ُُة ات مخُُس نُُان فرعيُُة، و الُُوزار  بُُني املشُُرتكة اللجنُُة داخُُل

 .توصية 122وعددها  لتنييذ التوصيات الي قدمها االستعراض الدوري الشامل
   لوسُُُُتعراض الُُُُذي سُُُُيعقد يف تشُُُُرين الثُُُُاين/اً استشُُُُراف، صُُُُير تقريُُُُر منتصُُُُ  املُُُُدةو  -3

دم تقريُر قُ و . 2014إىل اللجنُة املعنيُة حبقُو  اإلنسُان يف غس/أ سُ س  دم، وق2016ُُنوفمرب 
ا قحق  يف جمال تنييذ التوصيات املقوولة والصعوبات الي واجهت هُذه مل اً دمنتص  املدة هذا جر 

 عليُُُ  التعليُُ  إليُُُ  وطُلُُ  املُُدين ا تمُُُا إىل التقريُُر هُُُذا مسُُودة وقُُُدمت. علُُ  السُُُواا العمليُُة
بُُرانس،  - أو - يف بُُور 2014 فربايُُر/شُُوا  6 يف ُعقُُدت الُُي التشُُاورية العمُُل حلقُُة خُُول

، وممثُُل تحُُدة لتحقيُُ  االسُُتقرار يف هُُاييبُُدعم مُُن قسُُم حقُُو  اإلنسُُان التُُابا لوعثُُة األمُُم امل
 امليوفية السامية حقو  اإلنسان يف هايي.

، وسُيقدم إىل اللجنة املعنية حبقُو  2014وُيلكمل هذا التقرير تقرير منتص  املدة لعام  -4
 يف احلكومُة هبُا افُ لعت الُي األنشُ ة التقريُر هذا ويسرداالستعراض املقول. أل راض اإلنسان 

 اندير ومن. 2016 يولي /متوز إىل 2014 يوني /حسيران من املمتدة لليرتة اإلنسان حقو  جمال
يف هُذا التقريُر  رديُو  املقوولُة   ُر التوصُيات بشُنناً تقُدماً أيءُ حققت اهلايتية الدولة أن ذكربال

 .صياتالتو تذكر هبذه 

 والتشاور المنهجية -ثانياً  
  الُوزارات املعنيُة حبقُو  اإلنسُُان األمانُُة التقنيُة للجنُة املشُرتكة بُُنيهُذا التقريُر  تأعُد -5

والدينيُُُُة )وزارة  الشُُُُرؤون ايارجيُُُُة عُُُُن الُُُُوزارات التاليُُُُة  وزارةوتتُُُُنل  هُُُُذه األمانُُُُة مُُُُن ممثلُُُُني 
والشُرؤون ، ووزارة العمُل احملليُةة العدل واألمن العام، ووزارة الداخليُة وانماعُات ار ايارجيةم، ووز 
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، ووزارة وفُا التعلُيم الُوطو والتُدري  املهُو ، ووزارةاالجتماعية، ووزارة الصحة العامة والسلكان
 مُُن املقدمُُة الويانُُات أسُُا  علُُ  التقريُُرهُُذا  عُُدوأُ ، وممثُُل ملكتُُ  رسُُيس الُُوزراا. وحقُُو  املُُرأة

 -و أ - بُُور يف تشُُاورية عمُُل حلقُُة الحُُ  وقُُت يف ونُظمُُت. املعنيُُة العامُُة املرؤسسُُات خمتلُُ 
 حقُُو  جمُُال يف العاملُُة املُُدين ا تمُُا منظمُُات فيهُُا شُُاركت 2016 يوليُُ /متُُوز 20 يف بُُرانس
 .اإلنسان

 التقدم المحرز في إطار تنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل -ثالثاً  
  الهايتية الوطنية الشرطة تعزيز -ألف 

)الشُُُُرطة  مسُُُُنلة تعسيُُُُس الشُُُُرطة الوطنيُُُُة اهلايتيُُُُةعلُُُُ  اعتوُُُُار احلكومُُُُة اهلايتيُُُُة دأبُُُُت  -6
ملوجوُُ   نشُُتتالُُذي أُ  1994اسُُتعراض قُُانون عُُام اً أولويُُة مُُن أولوياوُُا. ولُُري حاليُُ الوطنيُُةم

عُُووة علُُ  ذلُُد خ ُُة ت ُُوير الشُُرطة  مرؤسسُُة الشُُرطة. وأقُُر ا لُُس األعلُُ  للشُُرطة الوطنيُُة
 . يةتدريووالدورات الياكل واهل  ما يلكي  من املعدات واملوفينيالوطنية. وتتءمن هذه اي ة توفر

مُُن جُُدد أفُُراد لتوفيُُ   برنُُام   ُوفُُا زيُُادة حجُُم الشُُرطة الوطنيُُة، وبغيُُة السُُع  إىل  -7
 ختُُر  وبعُُد. 2016شُُرط  يف عُُام  16 000 توفيُ  لتحقيُُ  هُُد  2012يف عُُام الشُرطة 
اً شُُُُرطي 14 221 الشُُُُرطة قُُُُوات عُُُُدد بلُُُُر، 2016 مُُُُايو/أيُُُُار السُُُُاد  والعشُُُُرين يف اليُُُو 
 للشُُُرطة األخُُُر التقريُُُر للكُُُن يتحقُُُ ، مل األويل اهلُُُد  فُُُ ن مث، ومُُُن. شُُُرطية 1 272 مُُُنهم
ويرجا سو  ذلد بشُلكل خُا   ،2016 عام بنهاية شرط  15 000 عدده ما يتوقا الوطنية
 مل تسمح بسيادة ال اقة االستيعابية ألكادميية الشرطة.، الي امليسانية موارد نقصإىل 
       حسيُُُُُران/ 20ملرؤسسُُُُُة الشُُُُُرطة يف اي ُُُُُة الوفيييُُُُُة ووقُُُُُا رسُُُُُيس الُُُُُوزراا علُُُُُ  وثيقُُُُُة  -8

املسُُابقات و ن طريُُ  املنافسُُة املواشُُرة، . وتناولُُت هُُذه الوثيقُُة مسُُنلة التوفيُُ  ع2013ُُيونيُُ  
 والتنهيُُل األساسُُ  ألفُُراد وميوفُُ  الشُُرطة، وجُُدول توزيُُا الُُدرجات فُُمن الرتُُ .التنافسُُية، 

واعُتمُد عُووة . شُرطةالت ور الُوفيي  ألعُوان البُ يتعل  قانون الربملان مشروع عل  ُعرض باملثلو 
 7 يف الُُوزراا جملُُسالُُذي اعتمُُده  الوطنيُُة الشُُرطة فُُرادعلُُ  ذلُُد قُُرار يتعلُُ  بُُاملركس ايُُا  أل

 يف املاسُة 30 ذلد جهود مُن أجُل ختصُيص حصُة إىل باإلفافة تُوذلو  .2013 أ س س/غس
 بني أفراد الشرطة.للمرأة 

وتيعيل أكادميية وطنيُة  وأتاح برنام  لتحويل الشرطة الوطنية إىل مرؤسسة احرتافية إنشاا   -9
فُُاب   42. وختُُر  أول فُُو  يءُُم 2012ن األول/ديسُُمرب للشُُرطة خمصصُُة للءُُوا  يف كُُانو 

 42. وختُُُر  فُُُو  ثُُُان يءُُُم 2013تشُُُرين األول/أكتُُُوبر  23، يف نسُُُااشُُُرطة، بيُُُنهم مخُُُس 
 مُن ،الوطنيُة الشُرطةمُن كُوادر اً، فُاب  21اً أيءاستياد و لتعسيس مرؤسسة الشرطة هذه. فاب اً 
 .املتقدمة والريادة تيج ااالسرت  التخ ي  عل  تدري 
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ُُُُة -10 ُُُُاه  الدراسُُُُية ألكادمييُُُُة الشُُُُرطة الوطني ُُُُة علُُُُ  حقُُُُو   وتعُُُُسزت املن بُُُُدورات تدريوي
اا النسُُاسُُتقوال  ومُُن مث، اسُُتياد العديُُد مُُن أفُُراد الشُُرطة مُُن دورات تدريويُُة بشُُنن .اإلنسُُان

ملساعدة املنظمات العاملة يف جمال ملكافحة العن  فد املُرأة.  فحايا العن  يف مراكس الشرطة،
عُووة علُ   لشرطة الوطنيةلُوفعت و من هذه الدورات التدريوية. اً شرطية تقريو 450 واستيادت

  .يبيءل مساعدة اليونيس ل،بشنن محاية ال يإرشادي دورة تدريوية ودليل ذلد 
عُُر  باسُُم يبوليتُُوري مهمتهُُا فُُمان سُُومة السُُياح واملواقُُا نشُُتت وحُُدة للشُُرطة تُ وأُ  -11

علُُ  ذلُُد  عُُووةنشُُتت التنميُُة السُُياحية. وأُ املرتو ُُة بنشُُ ة األتعسيُُس فُُمن سياسُُة  السُُياحية
يدت . وُشُُيف املقاطعُُات ولُُواا العمليُُات والتُُدخلالتثقيُُ  ا تمعُُ ، هياكُُل أخُُرر مثُُل شُُرطة 

 موان تي  باملعاير امل لوبة إليواا بعض وحدات الشرطة الوطنية.
الشُرطة يف خمتلُُ   أفُرادنشُر  ننُ  يتعُني العمُل علُ  أمُُور كثُرة قوُلبواعرتفُت احلكومُة  -12

 ومُُاقلُُة املُُوارد املاليُُة و رهُُا مُُن القيُُود. لاً نظُُر أقسُُام الشُُرطة يف األحيُُاا ويف املنُُاط  احدوديُُة 
 الوطنيُُة الشُُرطة اعتمُُادات تعسيُُس الُُدوليني، شُُركاسها بعُُض مُُن بُُدعم احلكومُُة، واصُُلت ذلُُد

 .املعداتب

 العدالة إصالح -باء 
إصُُوح نظُُام العدالُُُة كمُُا اعتُُربت اعتُُربت احلكومُُة سُُيادة القُُانون إحُُدر أولوياوُُا،   -13

أم توحيُُد )هُُ    يُُدور هُُذا اإلصُُوح حُُول عُُدة  ُُاورلتحقيُُ  هُُذا اهلُُد . و اً أساسُُياً عنصُُر 
عمُُل  لكمُُة الُُنقض  )سم إصُُوح القُُانون اننُُاس  اهلُُايي  ) م ملكافحُُة احُُوس االحتيُُاط  

 ية الوصول إىل العدالة.إملكان  )دم قحسني امل ول

 توحيد عمل محكمة النقض -1 
 بغيُة تنظُيم عملهُا 2012ين/ينُاير كُانون الثايف  ُعني ستة قءاة جدد ملحلكمة النقض  -14
وبُدأت هيتُة النيابُة العامُة التابعُة هلُذه احمللكمُة . الشُا رة منص  رسيس احمللكمُةملا وفيية عد ب

ُُُُ  2يف  للقءُُُُاا املرؤسسُُُُة ب نشُُُُاا ا لُُُُس األعلُُُُ ح عمُُُُل هُُُُذه بُُُُدورها عملهُُُُا باللكامُُُُل. و  
 . األعل  هذا   ويرأ  رسيس  لكمة النقض ا لس2012متوز/يولي  

عُ  علُ  أن ا لُس مرؤسسُة تُ  للقءاا نش  ملوجو  ا لس األعل وينص القانون الذي أُ  -15
 اعتمُُاد عيُُا ليُُةعم ا لُُس بُُدأوقُُد   ها، ومُُداوالوا.فُُوراقوتهُُا، و ملبُُ دارة السُُل ة القءُُاسية، و 

إىل و دمت منُُُُُذ إنشُُُُُاا هُُُُُذا القسُُُُُم للتيتُُُُُيض القءُُُُُاس . وقُُُُُُاً قسُُُُُماً حاليُُُُُويتءُُُُُمن  ،القءُُُُُاة
 الوفُُاس  مُلا سُُويل يف ذلتبُُ الُُي انهُود مُن الُُر م وعلُ شُلكور فُد قءُُاة.  1 500 اآلن

 يف املشُُُُلكلة نيُُُُس يواجُُُُ  العدالُُُُة نظُُُُام يُُُُسال مُُُُا ،2012 عُُُُام يف الُُُُنقض  لكمُُُُة يف الشُُُُا رة
ألن عمليُة تعيُني قءُاة احمللكمُُة  ة بعُدُ يُة القءُاة السُتوال األمُر واقُا يف ُُتُدد لُمف. 2016 عُام

 ترشيحات أي اآلن حىت الشيو  جملس يقدم ملو  من اختصا  جملس الشيو  ورسيس انمهورية.
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 تُُنخرت، العمليُُة هُُذه أن العُُدل وزارة الحظُُت وملُُا. القءُُاة هُُرؤالا لتعيُُني انمهوريُُة رسُُيس إىل
خُُُتول مُُُا الذكُُُرت فيهُُُا  2016نيسُُُان/أبريل  يف الشُُُيو  جملُُُس إىل رسُُُالة توجيُُُ  إىل بُُُادرت

 ودعتها إىل تصحيح هذا الوفا. ،عمل احمللكمة من عواق 

 إصالح القانون الجنائي الهايتي -2 
إليُ  مهمُة إصُوح نظُام العقوبُات مُن ُأسندت فري  عامل داخل وزارة العدال، و نش  أُ  -16

 إىل اليريُُ  هُُذا أعمُُال دمتوقُُُخُُول اسُُتعراض قُُانون العقوبُُات وقُُانون التحقيقُُات انناسيُُة. 
 كُُُُُانون 4 املُُُُُرؤر  املرسُُُُُوم ملوجُُُُُ  املنشُُُُُنة القءُُُُاس  النظُُُُُام ب صُُُُُوح املعنيُُُُُة الرساسُُُُُية اللجنُُُُة
 التعُُذي  علُُ  املعاقوُُة االعتوُُار يف املشُُروع هُُذا وينخُُذ .استعرافُُها لغُُرض 2012 ينُُاير/الثُُاين

ني إىل وزيُر القُانونهُذين  مشُروع  مسُودتااً أيءُ دمتوقُُ. واملهينُة والوإنسُانية القاسية واملعاملة
 املسيد من اإلجرااات القانونية.ختاذ ال 2016العدل يف أيار/مايو 

 المطول االحتياطي الحبس مكافحة -3 
مُُن خ ُُة اً تشُُلكل ملكافحُُة احُُوس االحتيُُاط  امل ُُول إحُُدر أولويُُات احلكومُُة وجُُسا -17
ُأجريُت بغيُة التصُدي هلُذه املشُلكلة ب ريقُة أفءُل، و . 2016-2012وزارة العدل لليُرتة  عمل

بُرانس.  - أو - يف السجن املدين يف بُور 2013بني متوز/يولي  وغس/أ س س يف اليرتة دراسة 
بُُرانس، وملكتُُ  املُُدع  العُُام، وا لُُس األعلُُ   - أو - داسيُُة يف بُُورونيُُذ عميُُد احمللكمُُة االبت

قءُُُاسية خاصُُُة يف شُُُهري غس/أ سُُُ س  إجُُُراااتان لقُُُت للقءُُُاا توصُُُيات هُُُذه الدراسُُُة. و 
 القءُُايا بعُض توزيُا العُام، املُدع  ملكتُُ  مُا بالتعُاون العميُد،. وأعُاد 2013وأيلول/سُوتمرب 

 أو ترقيُُة علُُ  حصُُلوا إمُُا القءُُايا هبُُذه ملكليُُني اكُُانو  الُُذين القءُُاة بعُُض وأن سُُيما العالقُُة،
اً  تجُس  83 عن اإلفرا  القءاسية للسل ات ت هذه اإلجراااتأتاح وقد. أخرر  اكم إىل نقلوا

شُُُن أعءُُُاا نقابُُُة . ولُُُو مل ي  2013/أ سُُُ س إىل تشُُُرين األول/أكتُُُوبر غس مُُُن اليُُُرتة خُُُول
 اململكن إطو  سراح عدد أكرب من احملتجسين.، للكان من ابرانس إفراهب - أو - احملامني يف بور

مُُن اً مسيُُداحملُُاكم تُُدابر للكُُ  تُُُنظم   واختُُذت احلكومُُة خُُول اليُُرتة املشُُمولة بُُالتقرير -18
 قءُُية 744 بشُُننأحلكُُام  اختُُاذ علُُ  التُُدابر هُُذه وسُُاعدتواإلصُُوحية. احملاكمُُات انناسيُُة 

 963 مثُُُة كُُُان وقُُُد. 2013 ديسُُُمرب/األول كُُُانون إىل ينُُُاير/الثُُُاين كُُُانون مُُُن اليُُُرتة خُُُول
 يتعلُُُ  فيمُُُا احملُُُاكم، ونظُُُرت. متهمُُُاً  283وبُُُر أت احملُُُاكم  ،744 الُُُُ القءُُُايا هُُُذه يفاً متهمُُُ
 بشنهنا.اً قءية وأصدرت أحلكام 1 912 يف االبتداسية، احملاكم بقءايا
ُُُُة أطلقتهُُُُا وزارة العُُُُدل باسُُُُم ياحُُُُسمي يف اليُُُُرتة مُُُُ -19 ُُُُني عُُُُو حُُُُت عملي  2014 اما ب
يف حالُُة حُُوس احتيُُاط  م ُُول يف مقاطعُُة الغُُرس. اً سُُجين 427اللكشُُ  عُُن ب 2015 عُُامو 

، ]املعروفُُة عليهُُا  427 مُُن بُُني القءُُايا الُُُاً  تجُُس  119ونظُُرت احمللكمُُة االبتداسيُُة يف قءُُية 
بيءُُُل اً قاصُُر  40علُُ  االسُُُتماع إىل اً مُُُنهم. وسُُاعدت هُُُذه العمليُُة أيءُُُ 52خلُُ  سُُويل وأُ 

 إطُُو  إىلاً أيءُُ العمليُُة هُُذه وأفءُُتملكاتُُ  املعونُُة القانونيُُة.  اأتاحتهُُة الُُي القانونيُُ املعونُُة
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 نظُرت فقُد املتوقية، 308 الُ القءايا وأما. مءيية بنسر غخرين 38 وإحا  اثنني ينقاصر   سراح
 برانس فمن اختصاصاوا انناسية. - أو - بور يف االبتداسية احمللكمة فيها
 يف امل ُول، االحتيُاط  احُوس مللكافحُة املسُتمرة جهودهُا فُمن العدل، وزارة وأرسلت -20
 بصُرامة االمتثُال إىل فيهُا دعُتهم احلكومُة ميوفُ  إىل ومُذكرات تعميمات 2015 مار /غذار

 2016 مُُايو/أيُُار  ايُُة إىل خُُدماواة القانونيُُ للمعونُُة ملكاتُُ  سُُوعةفُُرت و و . القانونيُُةلآلجُُال 
ملكتُُ  و  اننُُوس، مقاطعُُة يف ليلكُُاي يف وملكتُُ  بُُرانس، - أو - بُُور يف ملكاتُُ  مخسُُة  منهُا

 يف القانونيُُُة للمعونُُُة ملكاتُُُ  4 إنشُُُاا ويتوقُُُا. الشُُُمال مقاطعُُُة يف هايسُُُيانسُُُابا يف كُُُاس 
 طعة الوس .مقا يف ربايلوم ،مالرتيوونيت مقاطعة) و ونايي م ني  دي مقاطعة) أفو - أنس
الرتكيُُُُس علُُُُ  االسُُُُتمرار يف  2016يسُُُُان/أبريل وطلوُُُُت وزارة العُُُُدل إىل القءُُُُاة يف ن -21

 ومن. امل ول االحتياط  احوس حاالت تواصلت أن بعدحاالت االحتجاز يف مراكس االحتجاز 
 يف النسُاا سُجن ويف ،بُرانس -أو  -بُور  يف املُدين السجن يف جناسية  اكمات جرت فقد مث،

يف مقاطعُُة الغُُرس.  33انُُا ني يف مدينُُة دملُُا  ويف مركُُس إعُُادة تنهيُُل األحُُدا   بيتيونييُُل،
 يف امُُُُرأة 54 وعُُُُن الُُُُوطو، السُُُُجن يفاً  تجُُُُس  441 عُُُُن اإلفُُُُرا  إىل براتُُُُدهُُُُذه ال وأفءُُُُت
تسُُُُعة وثوثُُُُني  إىل إفُُُُافة التنهيُُُُل، إعُُُُادة مركُُُُس يفاً قاصُُُُر  11و بيتيونييُُُُل، يف املُُُُدين السُُُُجن
 اليُُرتة مُُن نيسُُان/أبريل أشُُخا  يف 506طلُُ  سُُراح . وأُ 2016حسيران/يونيُُ   20يف اً سُُجين

 . 2016إىل أيار/مايو 
جناسيُُُة يف مراكُُُس سُُُجون أسُُُيرت عُُُن  ة اكمُُُ 2016وجُُُرت يف هنايُُُة حسيران/يونيُُُ   -22

وتراجُُا اً. شخصُُ 1 831 مفُُر  عُُنهليصُُل عُُدد الُُذين حوكمُُوا وأُ اً  تجُُس  688إطُُو  سُُراح 
سُُُجووم  ر الُُُذي  ُُُح ملتابعُُُةعُُُدد نُُُسالا السُُُجون الُُُذين أطلُُُ  سُُُراحهم بشُُُلكل كوُُُر، األمُُُ

قُد . أمُا بالنسُوة للمحُاكم األخُرر، فبُرانس -أو  -بور . وترتو  هذه الويانات ملحاكم ةانناسي
  ملساعدة هيتة احملليني أو بدوهنا.سواا  ،فيها بوترة أسرعناسية اناكمات حملتتالت ا
باللكشُُ   الُُداسرة هُُذهوُُتم و عيُد تيعيُُل داسُُرة شُُرؤون االحتجُُاز التابعُُة لُوزارة العُُدل. وأُ  -23
. مراكُُس السُُجوناملخُُول هلُُا التُُدخل يف  اللجنُُة مُُا بالتعُُاون وتعمُُل امل ُُولاحُُوس  حُُاالتعُُن 
 تشرين 30 يف امل ول احوس االحتياط ي وتقييم لرصدي خمصصة ننة ذلد عل  عووة نشتتوأُ 

 .2013 أكتوبر/األول
االحتجاز للحد مُن متابعة حاالت وأنشن ملكت  املدع  العام يف عدة مقاطعات نان  -24

ت نُُان مُُن بينهُُا ننُُة يف كُُروا دي بُُوك ، ويف امل ُُول واكتظُُاس السُُجون. وفُعل ُُاحُُوس االحتيُُاط  
يف  ،هايسُيان - كُاسيف  و دي فُور، يل كُاي يف ال رانُد ريييُر يف  ُوا  )مقاطعُة الغُرسم و  - بيي

 مربايل.، ويف م شرقال)مقاطعة اننوس  جاكميل
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 الوصول إلى العدالة إمكانية تحسين -4 
رومُُة القانونيُُة لياسُدة اليتُُات احملسُُاعدة لمل هُابرناجم 2011اسُتننيت احلكومُُة يف عُُام  -25

مُُُن أجُُُل املسُُُاعدة ذه ملكاتُُُ  هلُُُاً نشُُُتت يف هُُُذا السُُُيا  أيءُُُمُُُن احملتجُُُسين يف السُُُجون. وأ  
 أتاحُُُُُُتقحمُُُُُُل تلكُُُُُُالي  االسُُُُُُتعانة ملحُُُُُُام. و  قُُُُُُدرون علُُُُُُ الُُُُُُذين ال ياعدة املتقافُُُُُُني مسُُُُُُ
يف اليُُُُُرتة مُُُُُن كُُُُُانون  امُُُُُرأة 863مُُُُُن بيُُُُُنهم اً، شخصُُُُُ 6 056امللكاتُُُُُ  خُُُُُدماوا إىل  هُُُُُذه

الربملُُُان عُُُووة علُُُ  ذلُُُد . وُتُُُري يف 2013إىل تشُُُرين األول/أكتُُُوبر  2012األول/ديسُُُمرب 
 ملكاتُُ  ألحُد الُُدعمتُيح أُ قُد القانونيُُة. و سُاعدة مناقشُة مشُروع قُُانون إلنشُاا نظُام وطُُو للم

  كاي )مقاطعة اننوسم. يليف  اكم  األحدا  لياسدة القانونيةاملساعدة 
 مُنياً قاف 20 استيادفقد وال تسال املدرسة العليا للقءاا تتيح دورات تدريوية للقءاة.  -26
اً قافُي 60 واسُتياد. 2012-2011التحقوا بسُلد القءُاا يف اليُرتة  األساس  تدري لل دورة
 القءُاة ويستييد. العدالة نظام يفبعدها رطوا واخن ،2013-2012اليرتة  يف تدريوية دورات من

 دورات مُن العاملون القءاة ويستييد. وهايي فرنسا يف تدريوية دورة من ترقية عل  حصلوا الذين
 عدالُُة بشُُنن بنيللمُُدر   تدريويُُة دورة مُُن الصُُدد هُُذا يفاً قافُُي 18 واسُُتياد. املسُُتمر التُُدري 

ُُُُُاين تشُُُُُرين يف األحُُُُُدا  ُُُُُوفمرب/الث  .2013 عُُُُُام يف نيغخُُُُُر  95 يقُُُُُرس مُُُُُن ومُُُُُا ،2012 ن
 إىل 2014 عُُُُام مُُُُن اليُُُُرتة يف امُُُُرأة 33 بيُُُُنهماً طالوُُُُ 67 للقءُُُُاا العليُُُُا املدرسُُُُة واسُُُُتقولت

 ملتابعُُة خ ُُة ونُيُُذت. 2016 ديسُُمرب/األول كُُانون يف القءُُاة هُُرؤالا وسُُيتخر . 2016 عُُام
 للقءُاا العليُا املدرسُة ووفُعت. للقءُاا األعلُ  ا لُس ما بالشراكة، 2014 عام يف التدري 
 .اليونيسي دليل التدري  يف جمال محاية ال يل، بالتعاون ما اً أيء 2015 يف عام
ت تلد الي  اكم جديدة ،للوصول إىل العدالةاً ر تيس، وشيَّدت احلكومة -27 أح  هبُا  ورممَّ

، 2013-2012يُرتة المثُاين  ُاكم صُلح خُول اً أيءيدت . وشُ 2010يف عام أفراراً السلسال 
، 2016-2015يُُُُرتة الو  2015-2014يُُُُرتة الوخُُُُول  أخُُُُرر. لكمُُُُة عشُُُُرة  ااثنتُُُُوُرممُُُُت 

 -أو  -بُور  يف االبتداسيُة احمللكمُةقلُم   يوفُات مراف . وُرممت صلح عشرة  لكمة ااثنتيدت شُ 
 .تدشين  وجرر النقض  لكمة مو  يدوشُ . برانس

 مكافحة اإلفالت من العقاب -جيم 
بغُُرض ملكافحُُة  يف امليتشُُية العامُُة للشُُرطة الوطنيُُة اهلايتيُُة نيعُُامني سُُتة ميتشُُني ُعُُ -28

ذت عُُُووة علُُُ  ذلُُُد تُُُدابر عُُُدة مثُُُل إلُُُسام اإلفُُُوت مُُُن العقُُُاس يف مرؤسسُُُة الشُُُرطة. واخُتُُُ
وإتاحُُة خ ُُني هُُاتييني لتملكُُني املُُواطنني مُُن   هلُُماً الُُذراع متييُُس ميتشُُ  الشُُرطة بارتُُداا شُُارات 

علُُُ  فُُُوا  اً سُُُووعيوإنشُُُاا نظُُُام لأشُُُرا  أ  تشُُُية العامُُُة للشُُُرطة بُُُني انتهاكُُُاتإبُُُومل املي
ذلُُد وفُُا خ ُُة اسُُرتاتيجية لتعسيُُس قُُدرات امليتشُُية العامُُة مُُا وازاة ملُُولُُري  الشُُرطة الوطنيُُة.

 اإلدارة املركسية للشرطة القءاسية. للشرطة، وخ ة اسرتاتيجية لتعسيس
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رتحُُُت تُُُدابر تنديويُُُة علُُُ  املديريُُُة العامُُُة للشُُُرطة الوطنيُُُة يف إطُُُار عمليُُُة التحقُُُ  واقُ  -29
عمليُُة  جريُُتأُ  وقُُداً. شُُرطي 79الُُذي أفءُُ  إىل تسُُريح  م، األمُُرتُُدقي  الويانُُات الشخصُُية)

 عمليُُُة تُُُسال وال. شُُُرط  5 000 تومشلُُُ 2012و 2006 عُُُام  بُُُني اليُُُرتة يف هُُُذهالتحقُُُ  
 جارية. تدقي  الويانات الشخصية

إىل خُول اليُرتة مُن شُوا /فرباير  بُرانس -أو  -بُور واستمعت  لكمة االسُتتنا  يف  -30
كلُُُود دوفالييُُُ .  - ومثانيُُُة فُُُحايا يف قءُُُية الُُُرسيس األسُُُو  جُُُان إىل مُُُتهم 2013أيار/مُُُايو 

  حبُُُ اإلنسُُُانية فُُُد جرميُُُة ارتلكُُُاس وومُُُة ةاملاليُُُ انرميُُُة ومُُُة هُُُذه االسُُُتتنا   لكمُُُة أيُُُدتو 
عينُُُت احمللكمُُُة أحُُُد و . 2014 فربايُُُر/شُُُوا  20 يف املُُُرؤر  قرارهُُُا يف دوفالييُُُ  كلُُُود - جُُُان

. القافُ  هُذارفض ال ر  املدين و قءاوا للتحقي  يف هذه القءية عل  مستور احمللكمة ذاوا. 
 السُُيد تُُويف ،ويف األثنُُاا. عملهُُا اخُُتول بسُُو  األمُُر هُُذا يفاً قُُرار  الُُنقض  لكمُُة تصُُدر ومل

إىل   ريقُُُُُُُة أو بُُُُُُُنخررب احمللكمُُُُُُُة واسُُُُُُُتمعت. 2014 أكتُُُُُُُوبر/األول تشُُُُُُُرين 4 يف دوفالييُُُُُُُ 
 . املعنيني األشخا 

نون كُا  17برنس يف  - أو - قاف  التحقي  إىل رسيس  لكمة االستتنا  يف بور وقدم -31
ُُُُاير  دومينيُُُُد،  داوُُُُم فيُُُُ  تسُُُُعة أشُُُُخا  بقتُُُُل جُُُُون ليوبولُُُُ ، الُُُُذيتقريُُُُره 2014الثاين/ين

ُُُ  ُُُام واسُُُتنن   الصُُُحي  املشُُُهور، وجُُُون كلُُُود لويسُُُان، حُُُار    تُُُ  اإلذاعيُُُة.  نياملتهم 
 علُُ  القُوض لقُ وأُ . القءُية هُذه يف بُرانس -أو  -بُور  يف االسُتتنا   لكمُة ونظُرت احلكُم،
 املعنيُون القءُاة إليُ  سُتماي   للكُ  هُايي إىل وُسُلم األرجنتُني، يف يعُيض كُان ،هبُم املشُتو  أحد
 .القءية هبذه

 ظروف االحتجاز -دال 
احالة املسرية ملعظم مواين السجون ونقص املُوارد مُن قُدرة الدولُة علُ  فُمان احُد  قحد   -32

للمعُُُاير اً ت احلكومُُُة علُُُ  بنُُُاا سُُُجون جديُُُدة وفقُُُملُُُاألدىن مُُُن شُُُرو  االحتجُُُاز. وقُُُد ع
الدولية من أجل قحسني فرو  السجناا. ومن مث، فقد ُشيد سجن مُدين جديُد خُا  بالنسُاا 

 السُجن هُذا أن  ُر. 2016يف كُانون الثاين/ينُاير مت تدشُين  )مقاطعة الغُرسم   يف بلدة كاباري
 .بعدُ  العمل يودأ مل

 يف أيُُُار/ 33دملُُُا  يف مدينُُُة انُُُا ني، وُدشُُُن وُشُُُيد مركُُُس إلعُُُادة تنهيُُُل األحُُُدا   -33
 ويوجُُد. األحُُدا  هلُُرؤالااً أكادمييُُاً وتُُدريو واجتماعيُُة نيسُُية خدمُُة املركُُس ويقُُدم. 2011مُُايو 

األحُُُدا   عُُُر  ملركُُُس إعُُُادة تنهيُُُلمماثُُُل بُُُ  نيُُُس اهلياكُُُل األساسُُُية يُ  مركُُُس    يف بلُُُدة كاباريُُُ
ييتقُُر للمُُوارد املاليُُة الءُُرورية لتيعيُُل عملُُ . وينتظُُر مشُُروع مماثُُل يف جاكميُُل ، للكنُُ  نُُا نيا

 التمويل الءروري.
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 ليُُرب) )مقاطعُُة الشُُمال الشُُرق م - ررة سُُجن فُُو باإلفُُافة إىل ذلُُد، اسُُت اعت إداو  -34
األحُُدا  عُُن الوُُالغني بيءُُل مشُُروع إعُُادة هيلكلُُة مرافُُ  أن تيصُُل  2013أيار/مُُايو  6منُُذ 

 السجن. 
ووفُُُُعت عُُُُووة علُُُُ  ذلُُُُد مشُُُُاريا لتشُُُُييد مخسُُُُة سُُُُجون إفُُُُافية. ويتعلُُُُ  األمُُُُر  -35

، وسُُجن كوتُُو )مقاطعُُة اننُُوسم، وسُُجن كُُارفور  ليربتيُُ - بالسُُجن املُُدين لغونُُايي  يف فُُور
عمليُُُة بنُُُاا السُُُجن املُُُدين يف  )مقاطعُُُة الغُُُرسم وجممُُُا السُُُجون يف مقاطعُُُة الغُُُرس. ووصُُُلت

. ويعمل وين و  األمر نيس  عل  سجن هينض ، مرحلة متقدمة ليرب)، بني هذه املشاريا - فور
 .بانتظامم الغرس مقاطعة) بوك  - دي - كروا يف املدين السجن
الشُرطة، مراكُس ة العدل، يف سعيها إىل تقليص معُدل احُوس االحتيُاط  يف ر وأمرت وزا -36

واختُُُذت الُُوزيرة املنتدبُُُة امللكليُُُة  .املليُُُات بانتظُُُام ومتابعُُةاملراكُُُس هُُذه ميوفُُ  احلكومُُُة بسيُُُارة 
حبقُُُو  حقُُُو  اإلنسُُُان وملكافحُُُة اليقُُُر املُُُدقا عُُُووة علُُُ  ذلُُُد خ ُُُوات مُُُن أجُُُل قحسُُُني 
فُرو  نُُسالا السُُجون. وتتءُُمن هُُذه التُدابر إعُُادة التنهيُُل االجتمُُاع  يف السُُجون )حلقُُات 

 تم.حيوو  القرااة، واللكتابة، والرسم، واالحتيال ملختل  األعياد، وتنظيم عروض
بسلسُُلة مُُن األنشُُ ة  2016يف شُُهري نيسُُان/أبريل وأيار/مُُايو  وافُُ لا وزيُُر العُُدل -37

منها زيارة السجون لتقييم حالتهُا، وتنظُيم منتُدر وطُو بشُنن االحتجُاز امل ُول قوُل احملاكمُة، 
ني عُُ  باالحتجُُاز امل ُُول قوُُل احملاكمُُة، واالجتمُُاع بالشُُركاا التقنيُُني واملُُاليوإنشُاا ننُُة وطنيُُة تُ 

لتنييُُذ سياسُُة ملكافحُُة االحتجُُاز امل ُُول قوُُل احملاكمُُة، ووفُُا عيُُادات متنقلُُة يف العديُُد مُُن 
االحتجُاز، وإنشُاا خليُة عمُل مُا ا لُس  مراكُسسجون العاصمة، وتنظيم  اكمات خاصُة يف 

 .للكرتونيةالوطو لوتصاالت السللكية والوسللكية لوفا مشروع قانون بشنن انراسم اإل
. املرفُ  السُجناا برعايُة املعنيُة الدواسر مديري إىلاً تعميم الصحة وزارة تسلأر وأخراً،  -38
 الوزمُُُة اإلجُُُرااات ذتواخُتُُُمركُُُس   أقُُُرس إىل ،خ ُُُرةاً أمرافُُُ يعُُُانون الُُُذين ،السُُُجناا ولوُيُُُ

 .السجون يف لوستشارة ال وية قسم إلنشاا

 ى الصكوك الدوليةعل التصديق -هاء 
 حبقُُُو  املتعلقُُُة الدوليُُُة الصُُُلكوك علُُُ  التصُُُدي  جمُُُال يفاً هامُُُاً تقُُُدم هُُُايي حققُُُت -39

 والثقافية واالجتماعية االقتصادية باحقو  ايا  الدويل العهد إىل هايي انءمت فقد. اإلنسان
كُُُانون   11 هُُُايي يف يف النيُُُاذ حيُُُس هُُُدهُُُذا الع ودخُُُل. 2013 أكتُُُوبر/األول تشُُُرين 10 يف

 .2014الثاين/يناير 
 يُُُل والتعُُُاون يف جمُُُال صُُُد تصُُُديقها علُُُ  اتياقيُُُة محايُُُة الوأودعُُُت هُُُايي باملثُُُل  -40
 النيُُُُاذ حيُُُس االتياقيُُُُة ودخلُُُت. 2013علُُُ  الصُُُُعيد الُُُدويل يف كُُُُانون األول/ديسُُُمرب  التوُُُو
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علُُ  الربوتوكُُول االختيُُاري املتعلُُ  اً أخُُر  هُُايي وصُُدقت. 2014نيسُُان/أبريل  1 يف هُُايي يف
 .2014أيلول/سوتمرب  9ل األطيال يف الوغاا ويف املواد اإلباحية يف بويا األطيال واستغو

  اتياقيُة مناهءُة التعُذي  و ُره مُن فُروس ينخُر غ نيدوليني ووقعت هايي عل  صلك -41
املعاملة القاسية أو الوإنسانية أو املهينة، واالتياقية الدولية حماية حقو  عيا العمال املهُاجرين 

علُُُ  التُُُوايل.  2013ديسُُُمرب كُُُانون األول/ 5و 2013أ سُُُ س غس/ 16وأفُُُراد أسُُُرهم يف 
 للكن هايي مل تصد  بعد عل  هذين الصلكني.

عُن موافقتهُا  2014نيسان/أبريل  30انمعية الوطنية يف جلستها يوم انمعة نت أعلو  -42
علُُُُ  التصُُُُُدي  علُُُُُ  الربوتوكُُُُول االختيُُُُُاري بشُُُُُنن اشُُُُرتاك األطيُُُُُال يف املنازعُُُُُات املسُُُُُلحة. 

 لُُدر تسُُجيلها أعاقُُت تقنيُُة مشُُلكلة أن  ُُر الربوتوكُُول  هُُذا علُُ  التصُُدي  صُُلكوك ودعُُتوأُ 
 .نافذا التصدي  هذا يصوح للك  يلسم ما فعل عل  2016 عام خول احلكومة وستعمل. الوديا
ثُُُو  اتياقيُُُات إىل الربملُُُُان للتصُُُدي  عليهُُُا. ويتعلُُُ  األمُُُر باتياقيُُُُة اً دمت مُُُرؤخر وقُُُُ -43

القاسية أو الوإنسُانية أو املهينُة، واتياقيُة املعاملة أو العقوبة مناهءة التعذي  و ره من فروس 
بشُُُنن خيُُُض  1961األشُُُخا  عُُُدمي  اننسُُُية، واتياقيُُُة عُُُام املتعلقُُُة بوفُُُا  1954عُُُام 

 حاالت انعدام اننسية.

 تنفيذ قانون مكافحة الفساد -واو 
افحُة اليسُاد ملكافحُة ملك إىل سُعيها يفعلُ  الربملُان  اهلايتية احلكومة اقرتحت أن سو  -44

 يفهُُذا القُُانون  الغرفتُُان قُُد أقُُرتو . عليُُ  منتظمُُة، مشُُروع قُُانون بشُُنن منُُا اليسُُاد واملعاقوُُة
 17 علُُ  ،2014 مُُار /غذار 12 يف صُُدر الُُذي القُُانون، هُُذا ويعاقُُ . 2013 مُُايو/أيُُار
املشُُروع.   ُُر اإلثُُراالُُر م إال   ال اهلُُايي اننُُاس  القُُانونيف حُُني أن  اليسُُاد حُُاالت مُُن حالُُة

 ذات الدوليُُة االتياقيُُات مُُا الوطنيُُة التشُُريعات ملواامُُة ذلُُد علُُ  عُُووةالقُُانون هُُذا ويسُُمح 
  فسادا التالية األفعال ، تُعتربالصدد هذا يفو . فيهااً طرف هايي عهوريةد  ع  تُُ الي  باليساد، الصلة

مُُُة، العا املمتللكُُُاتوجهُُُة  وقحويُُُل انرميُُُة، عاسُُُدات تويُُُيضو  املشُُُروع،  ُُُر واإلثُُُراا االرتشُُُاا،
وتءُُُُخيم اليُُُُواتر، ومُُُُنح واخُُُُتو  املمتللكُُُُات العامُُُُة، والرشُُُُوة، والعمُُُُوالت  ُُُُر املشُُُُروعة، 

امللكافُُ،ت، واحملسُُوبية، والتمويُُل السُُري لألحُُساس السياسُُية، والتحُُر ، والتُُداول مُُن الُُداخل، 
واملوافقُُة  ُُر املشُُروعة علُُ  املشُُرتيات العامُُة، واالسُُتيادة  ُُر املشُُروعة مُُن اليواسُُد، والتوعُُ  

اً. عامُُُ 15عُُُوام إىل أ 3بالسُُُجن مُُُن   هُُُذه انُُُراسم بنرصُُُدة الشُُُركات  ويعاقُُُ  القُُُانون علُُُ
أعُوان الوفييُة العموميُة، بُل تشُمل أيءُاً األفُراد  علُ  تقتصُر ال انُراسم هُذه أن بالُذكر وجدير

 من ايوا . 
م يتُُُيح 5656مللكافحُُُة اليسُُُاد )رقمُُُ  اً هاتييُُُاً وفُُُعت وحُُُدة ملكافحُُُة اليسُُُاد خ ُُُ -45

نظُُُام  قامُُُةإمنُُُذ  سُُُوا عشُُُرة حالُُُةحُُُاالت اليسُُُاد. وُسُُُجلت باليعُُُل عُُُن للجمهُُُور اإلبُُُومل 
 اإلبومل السري هذا.
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وُحلكُُُُم، مُُُُن جهُُُُة أخُُُُرر، علُُُُ  املُُُُدير العُُُُام إلحُُُُدر املرؤسسُُُُات العامُُُُة يف كُُُُانون  -46
 ق قحُ  ذلد، عل  وعووةبتهمة اليساد. اً بنربا سنوات وستة أشهر سجن 2015األول/ديسمرب 

افحُُة اليسُُاد علُُ  مسُُتور جملُُس الشُُيو  يف اسُُتخدام السُُل ات وملك األخوقيُُات ننُُةاً حاليُُ
 .2015-2008وذلد يف إطار إدارة أموال شركة برتوكاري  لليرتة العامة،  مواللألاملختصة 

ُُُُرت وحُُُُدة ملكافحُُُُُة اليسُُُُاد الُُُُوزراا  يف شُُُُُوا /فرباير  -47 التصُُُُُريح بوجُُُُوس  2012وذكَّ
 وُعُُُرض. 2008شُُُوا /فرباير  12ادر يف مناصُُُوهم ملوجُُُ  القُُُانون الصُُُتُُُويل متللكُُاوم قوُُُل مل

 التياقيةاً وفق اإلرهاس، ومتويل األموال توييض ُيررم قانون مشروع ذلد إىل باإلفافة الربملان عل 
 وأقُُره القُُانون، هُُذا علُُ  النُُواس جملُُس ووافُُ م. مريُُدا اتياقيُُة) اليسُُاد مللكافحُُة املتحُُدة األمُُم
 .2013وفمرب ن/الثاين تشرين يف الشيو  جملس
 29 إىل مُُار /غذار 29 مُن اليُُرتة خُول املاليُُة للمعلومُات املركسيُُة الوحُدة واسُتعانت -48

 إىل الراميُُة جهودهُُا فُُمن وذلُُد املليُُات، معانُُة يتُُيح حاسُُوي بربنُُام  2016 أبريلنيسُُان/
. هُُذه األمُُوال تويُُيض ملكافحُُة عمليُُة إىل واحملُُامون املوثقُُون وانءُُم. األمُُوال تويُُيض ملكافحُُة

 أصُُُحاهبا، أمُُُوال صُُُدرملاً إقُُُرار  وتسُُُعون وثوثُُُة وتسُُُعماسة ألُُُ  وثوثُُُون ثوثُُُةعُُُدده  ز مُُُار وفُُُُ
 .مشووهاً ملياً  نوعشري ثوثةمعانة  توجر 

 اإلنسان لحقوق الوطنية المؤسسة -زاي 
 . ويتعل  األمر مللكت  محاية املواطن.هاييتوجد مرؤسسة وطنية حقو  اإلنسان يف  -49
مُن  1987املواطن مرؤسسة وطنية أنشتت ملوجُ  الدسُتور اهلُايي لعُام  محاية وملكت  -50

 ويُُُنظميُُُا أشُُُلكال سُُُوا اسُُُتخدام السُُُل ة. ومحُُُايتهم مُُُن عأجُُُل الُُُدفاع عُُُن مصُُُا  األفُُُراد 
 االعتمُُاد ننُة كانُتو . بُاريس ملوُُاد اً طوقُ املرؤسسُة هُذه 2012 مُُايو/أيُار يف الصُادر القُانون
قُُُد للمرؤسسُُُات الوطنيُُُة لتعسيُُُس ومحايُُُة حقُُُو  اإلنسُُُان  الُُُدويل التنسُُُي  للجنُُُة التابعُُُة اليرعيُُُة

 18، يف أعقاس دوروا املعقُودة يف اليُرتة مُن 2013كانون األول/ديسمرب   4يف فو فت ر ياً، 
 شُُُهدت، و يألُُُ يومنحتُُُ  املركُُُس ، ملكتُُُ  محايُُُة املُُُواطن 2013تشُُُرين الثُُُاين/نوفمرب  22إىل 

   باريس.ملواداً التسامها ر يعل  بذلد 
ني وُعُ قُانون إنشُاسها.نُص عليُ   ملااً بتعيني مدير عام طوقاً وتعسزت هذه املرؤسسة مرؤخر  -51

 .2016متوز/يولي   7باإلفافة إىل ذلد ناس  ألمني املظامل يف 
 ُُُُُُُورد هُُُُُُُايي، أو  31 947 687 قُُُُُُُدرهايسانيُُُُُُُة واعُتمُُُُُُُدت مللكتُُُُُُُ  محايُُُُُُُة املُُُُُُُواطن م -52
 2013-2012مُُُُن امليسانيُُُُُة الوطنيُُُُة، عُُُُُن السُُُُنتني املُُُُُاليتني  يف املاسُُُُُة 1.63 يعُُُُادل مُُُُا
 .2016-2015 املالية لسنةل  وردمليون  44. وارتيا هذا االعتماد إىل 2014-2013و
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 اإلنسان لحقوق الوطنية الخطة -حاء 
 خ ُُةاهلُُد  مُُن و . 2014 مُُايو/أيُُار يف اإلنسُُان حقُُو  وطنيُُة خ ُُة مشُُروع ُوفُُا -53

ان والدميقراطيُُُة. اإلنسُُُ حقُُُو  تُُُدعم الُُُي املرؤسسُُُات فعاليُُُة تعُُُسز أداة تلكُُُون أن هُُُذه العمُُُل
. وا تمُُُا الدولُُُة ُتُُُاه وواجواتُُُ  حقوقُُُ  كافُُُة بشُُُنن انمهُُُور وتنُُُوير تثقيُُُ  إىلاً أيءُُُ ووُُُد 
ُُُُُة دورات املشُُُُُروع هُُُُُذا خُُُُُول مُُُُُن وسُُُُُُتنظم  احلكُُُُُوميني، واملسُُُُُرؤولني الشُُُُُرطة، ألفُُُُُراد تدريوي

 .هذا اي ة مشروع املدين ا تما هيتات تنيذ أن وينتظر. والصحييني

 السياسات العامة -طاء 
 جمُال يف العامُة السياسات ومواامة تنسي  لءمان الوزارات بني املشرتكة اللجنة نشتتأُ  -54

 اي ُُُُُة) اهلايتيُُُُُة للتنميُُُُُة االسُُُُُرتاتيجية اي ُُُُُة ذلُُُُُد إىل باإلفُُُُُافة وُوفُُُُُعت. اإلنسُُُُُان حقُُُُُو 
 خُدمات تقُدم إىل اي ُة هُذه ووُد . 2030 عُام  اية إىل تستمرالي  ماالسرتاتيجية للتنمية

ميُُُُاه الشُُُُرس والصُُُُر  الصُُُُح  إىل السُُُُُلكان، وإىل تشُُُُييد وإصُُُُوح شُُُُولكات ميُُُُاه الشُُُُُرس 
 النيايات الصلوة. معانةتعسيس  ال سيماوالصر  الصح ، 

يُُُُُُرتة مُُُُُُن لوسُُُُُُتثمار للالُُُُُُثو   سُُُُُُنواتالخ ُُُُُُة  2016طلقُُُُُُت يف حسيران/يونيُُُُُُ  وأُ  -55
ي ُة االسُرتاتيجية ا لتنييُذ فُروريةالُي هُ   اي ُة، هُذه وتسُع . 2019إىل عُام  2017 عام

 والومساواة، وتعسيس النمو امل رد واملستدام واملنص . للتنمية، إىل احد من اليقر 
 ُو األطيال الصُغار بغيُة  دعمإىل مجال التعليم  يف للتنمية االسرتاتيجية اي ةترم  و  -56

والتُُُدري  املهُُُو  وتعسيُُُس التعلُُُيم العُُُايلاألميُُُة، وتعسيُُُس املسُُُاواة بُُُني اننسُُُني يف جمُُُال التعلُُُيم، 
 والتقو.
 مسةاننإلتاحةة  وتع   اي ة االسرتاتيجية للتنمية، بالنسوة للح  يف السلكن، األولويُة -57

. وترمُ  سُلكنلل لألشخا  املشردين، وزيادة رقعة األراف  احءرية املعروفُة، ووفُا غليُة ماليُة
 .إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية في جميع أنحاء البلدإىل زيادة اً اي ة أيء

 الطبيعيةةةةةة للكةةةةةوار  التصُُُُُديلل ُُُُُوار  ترمُُُُُ  إىل  وطنيُُُُُة خ ُُُُُة احلكومُُُُُة ووفُُُُُعت -58
 .املتءررة املناط  يف الءعيية اليتات رعايةل للحماية التقو اليري  نش وأُ . لل وار  االستجابةو 

علومُات املتعلقُة امل إىل الوصُولإملكانيُة  ذلُد علُ  عُووة املدنيُة احماية مديرية وتلكيل -59
وتراعُ  يف عن ايدمات املتاحة للسُلكان املتءُررين،  ب،ليات احماية والوقاية من املخاطر، فءوً 

 نمُُ املوجُ  مُديرو الغُرض، هلُُذااً قحقيقُ واسُتياد،االحتياجُات اياصُة لليتُُات الءُعيية. ذلُد 
ُُُُة دورات ات النيسُُُُية إلسُُُُعافا بشُُُُنن تدريويُُُُة دوراتاً أيءُُُُ فُُُُعتووُ . احمايُُُُة جمُُُُال يف تدريوي
 األولية.
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ووفُُعت احلكومُُة، فُُمن جهودهُُا يف جمُُال ملكافحُُة اليقُُر املُُدقا، اسُُرتاتيجية شُُاملة  -60
للمسُُُُاعدة االجتماعيُُُُة قحُُُُت شُُُُعار يمسُُُُاعدة الشُُُُع ي لياسُُُُدة الشُُُُراسح االجتماعيُُُُة األكثُُُُر 

 الربنُام  هُذا مُن 2013 أكتُوبر/األول تشرين يف شخص مليون 2.1 يناهس ماواستياد اً. فعي
 مليون  ورد هايي. 44.6الذي كل  احلكومة 

 السُلكنو  لأسُلكان الوطنيُة السياسُة 2013 أكتوبر/األول تشرين يف احلكومة وأطلقت -61
 -أو  -بُور  العاصُمة من قُة يف احءُرية ايُدمات بُرام  خُول مُن املساكن عدد زيادة هدفها
م وقريُُة  بُُرانس -أو  -بُُور  مشُُال) كاسُُيمر لومُُان قريُُة يف إطُُار هُُذه اي ُُة وُشُُيدت. بُُرانس

 كاراكول )يف الشمال الشرق م.
 االسُُُتجابة خ ُُُة 2016 أبريُُُل/نيسُُان يف ايُُُارج  والتعُُُاون التخ ُُُي  وزارة وأطلقُُت -62

 الريييُة املنُاط  يف السُلكان عيض فرو  قحسني إىلاً أساس اي ة وترم . 2016 لعام اإلنسانية
ا اعُُُُة وإنقُُُُاذ احملاصُُُُيل السراعيُُُُة ملوسُُُُم ربيُُُُا  ملكافحُُُُة إجُُُُرااات تنييُُُُذ خُُُُول مُُُُن واحءُُُُرية

 ، وقحسني احالة التغذوية لليتات الءعيية من السلكان، و رها من اإلجرااات.2016 عام

 الحق في الغذاء -اءي 
 التعُُُاون إطُُُار يف سُُُنوات، أربُُا مدتُُُ  الغُُُذاس  لألمُُُن برنُُام  2012 عُُُام منُُُذن لُُ  ا -63

يف هُُايي علُُ  اً غذيُُة وإملكانيُة حصُُول األسُُر املعيشُية األكثُُر فُعيالت قحسُني إىل يرمُُ  الُدويل،
تعسيُُس األمُُن الغُُذاس  عُُن طريُُ  تعسيُُس الربنُُام  مُُن وكُُان اهلُُد  األسُُا  اً. األ ذيُُة املنتجُُة  ليُُ

 الق اع السراع .
 منُُو إىل أفءُت السراعُُ  ا ُال يف التُدابر مُُناً عُدد نيسُ  السُُيا  يف احلكومُة واختُذت -64
 النُُات  احمللُُ ، ال سُُيما يف جمُُال املنتجُُات النواتيُُة واحيوانيُُة ومنتجُُات املواشُُ  واأللوُُان. عُُايلإ

ُُُام  ملسُُُاعدة مسارعُُُ  ا برنُُُاجمني  وتنييُُُذ  واملُُُا والُُُ  للكاكُُُاو و وُوفُُُا فُُُمن هُُُذه التُُُدابر برن
 الوطنيُُُُة السُُُُو  اسُُُُتعادة إىل ترمُُُُ  خ ُُُُة يُُُُذتونُ خمصصُُُُني ملُُُُو   الشُُُُتاا والربيُُُُا.  ةللمعونُُُُ

 15اللحُم دجاجُة، ودجُا  مليون  1.3إنتا  دجا  الويض  يولرنتجات الدواجن. ويتوقا أن مل
القُدرات للنهُوض بفُا باإلفُافة إىل ذلُد برنُام  . ووُ 2016بنهايُة عُام اً مليون دجاجة سُنوي
األلوان. وتعمل يف إطُار هُذا الربنُام  باليعُل أربُا وحُدات لتحويُل األلوُان، الوطنية عل  قحويل 

وحُدة أخُرر ملعُدات جديُدة. اثنتُا عشُرة تشُييد ثُو  وحُدات جديُدة، وتعُسزت اً ولري حالي
زهُُُاا عشُُُر  باملثُُُل نشُُُ وأُ . لوُُُاناأل ومنتجُُُ  بي ُُُريني عمُُُال تنهيُُُل جُُُرر ذلُُُد، علُُُ  وعُُُووة
 .األعو  إلنتا  أرض ق عة 30قرابة و  وراث ال التحسني بغرض للتهجني   ات
سلسُُلة مُُن التُُدابر يف  2016احلكومُُة يف اليُُرتة بُُني غذار/مُُار  وأيار/مُُايو  اختُُذتو  -65
املواشُُ  لُُري يف الوقُُت الُُراهن،  وتربيُُة السراعُُة وتنشُُي  قحُُدي الق ُُاع السراعُُ . وبغيُُة  إنعُُا إطُُار 
الغُُُُوردات.  يُُُُني مُُُُنبو تسُُُُعة مُُُُن أكثُُُُر تولُُُُر بتلكليُُُُةاً مشُُُُروع وثوثُُُُني فرعيُُُُة بُُُُرام  ثوثُُُُة تنييُُُُذ
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 ذلُُُُد إىل باإلفُُُافةاملسارعُُُُون  نحُمُُُو . السُُُُد  ُُُي  تُُُُنمني مشُُُروع إطُُُُار يف موُُُان ةثوثُُُُ وُرممُُُت
 .زراعية مستلسمات

 ق اعُُُات سُُُتة واسُُُتيادتيف مقاطعُُُة أرتيوونيُُُت.  يمةقسُُُ 4 196ووزعُُُت احلكومُُُة  -66
مُُن  109.09 إنتاجُُ  بلُر الُُذي األرز بق ُُاع األمُر ويتعلُُ . خُُا و   ُدد دعُُم مُُن اسُرتاتيجية
 باإلفُافة وبلُراً. هلكتُار  25جرر حر  و  ،10 إيس س  ) نوع من التجارية األرز بذورأطنان 
. جمتمعيُُة مراكُُس 10 علُُ  زعُُتوُ اً، طنُُ 28.56 بيُُروغ كريُُت نُُوع مُُن الوُُذور إنتُُا  ذلُُد إىل

دعُُم تُُايوان  اسُُتمرار مُُن اسُُتيادا اللُُذين، والُُذرة الياصُُوليا زراعُُة لق ُُاع  رشُُاداتاإل وقُُُدمت
 325 مسُُُاحة تُُُا ، ال سُُُيما تلُُُد املتعلقُُُة بُُُسرعاإلن طُُُر  بنفءُُُل والينيُُُني واملُُُديرين لمنتجُُُنيل

 1 000إلنتُُُا  الوُُُذور. وجُُُرت معانُُُة اً هلكتُُُار  83مسُُُاحة  منهُُُا صصُُُتخُ بالُُُذرة، اً هلكتُُُار 
 واستياداً. هلكتار  375 وُتديد واستصوح الربتقايل، الصدأ غفة فد ال من مسارع اً هلكتار تقريو
 .الصدأ غفة معانة كييية عل  تدريوية دورة مناً خصأربعون ش

 2 200، يف سُُُيا  تعسيُُُس ق ُُُاع املُُُا و ،بيتونييُُُل - اشُُُرتت مديريُُُة محايُُُة النواتُُُاتو  -67
بعد احصُاد، األمُر الُذي سُاعد ساعدة املنتجني عل  إدارة فرتة ما ملصندو  من املا و املختارة 

شُُتلة  60 000 ق ُُاع اللكاكُُاويف  نوتتاسُُتُ و . يف املاسُُة 25علُُ  تقلُُيص حجُُم ايسُُاسر بنسُُوة 
 ،مءُُخة سُُتون ذلُُد علُُ  تيحُُت عُُووةأُ و ق ُُاع التصُُدير.  إنعُُا تنييُُذ مشُُروع فُُمن عمليُُة 

 اً. شهرياً هلكتار  12 حوايل حر اً يدوياً جرار  عشر ومخسة
دعمهُُُُُُا برنُُُُُُام   2014وهنايُُُُُُة عُُُُُام  2013عُُُُُسزت احلكومُُُُُُة يف اليُُُُُُرتة بُُُُُني عُُُُُُام و  -68
مُُُُُن الوُُُُُذور اً طنُُُُُ 977مُُُُُا قُُُُُدره  يف اإلطُُُُُار نيسُُُُُ ودعمُُُُُت احلكومُُُُُة السراعيُُُُُة.  مُُُُُدخوتلل

)الياصُُُُُُوليا، والوُُُُُُازالا، وبُُُُُُازالا اللكونغُُُُُُو، والياصُُُُُُوليا الويءُُُُُُاا، والُُُُُُذرة، والسُُُُُُر وم، واليُُُُُُول 
اً جُُُرار  117 املُُُسارعني صُُُغار تلقُُُ و . زراعيُُُةومسُُُتلسمات  أدوات احلكومُُُة زعُُُتوو السُُُوداينم. 
جمموعُُُة لُُُُوازم  2 000كاملُُُة، وجمهُُُسة   عربُُُة 130واً، جديُُُداً يُُُدوياً جُُُرار  40و ومسُُُتلسماوا،

من األدوات السراعية ملختلُ  األعمُال السراعيُة املنتشُرة ق عة  10 000لسراعة األرز، وأكثر من 
 . ورد مليون 445 قدرها زراعية استمانات نحتومُ الولد.  عرب
 وحُدة إنشُاا يف ُتاريُة، أل ُراض السراعيُة املنتجُات تعسيُس سيا  يف ،احلكومة شرعتو   -69
 600بقيمُُة اً اسُُتثمارياً مشُُروع 25علُُ  وافقُُت سيُُس االسُُتثمار ايُُا  يف الق ُُاع السراعُُ . و تع

مليون  30ايا  مولر  عل  مدر السنوات العشر املقولة. واستثمر الق اعأمريلك  مليون دوالر 
 . 2013دوالر خول عام 

وسُُُُُاعدت هُُُُُذه التُُُُُدابر و رهُُُُُا الق ُُُُُاع السراعُُُُُ  وأثُُُُُرت يف اآلن نيسُُُُُ  علُُُُُ  عُُُُُدد  -70
عُُُدد  2015يف تشُُرين األول/أكتُُُوبر اوح ر تُُُ. و ال يسُُُت يعون تُُنمني  ُُُذاسهماألشُُخا  الُُُذين 

علُُُُُ   شُُُُُخص 560 000و 300 000 بُُُُُنيهُُُُُذه الءُُُُُاسقة األشُُُُخا  الُُُُُذين يعُُُُُانون مُُُُُن 
 من انيا .اً بلدية من أشد الولديات تءرر  37 مستور



A/HRC/WG.6/26/HTI/1 

15 GE.16-14757 

 الحق في التعليم -ناف 
لألطيُُُُال احملُُُُرومني، ال سُُُُيما يف اً جمانيُُُُاً مدرسُُُُياً نيُُُُذت احلكومُُُُة بُُُُرام  تتُُُُيح تعليمُُُُ -71

 ا ُاين التعلُيم برنام  ف نمن مث، لتعليم األساس  يف املقام األول. عل  مستور ااملناط  الرييية، 
التعلُيم االبتُداس ، يتُيح  مسُتور علُ  2011 عُام يف احلكومُة أطلقتُ  الُذي، للجميُا واإللسام 

 برنُُُام  تعسيُُُس وجُُُررألعُُُداد متسايُُُدة مُُُن األطيُُُال يف سُُُن املدرسُُُة مُُُن االلتحُُُا  بصُُُيوفها. 
 وجوُة مُن باالسُتيادة للجميُا التعلُيم برنُام  يف مسُجل طيُل للكل يتيح الذي املدرسيةامل اعم 
درسُُ  ا ُُاين امل للنقُُل نظُُام وُوفُُا. املدرسُُ  التسُُرس معُُدل مُُن احُُد أجُُل مُُناً يوميُُ سُُاخنة

 حيُلوأُ  للتعلُيم الُوطو الصُندو  قُانون مشروع باملثل فاووُ لتيسر وصول التوميذ إىل املدرسة. 
 .2012 أ س س/غس يف النواس جملس وأقره الربملان إىل
ُُُُُُُُوطو والتُُُُُُُُدري  املهُُُُُُُُو، لألرقُُُُُُُُام الصُُُُُُُُادرة عُُُُُُُُاً واسُُُُُُُُتياد، وفقُُُُُُُُ -72 ن وزارة التعلُُُُُُُُيم ال
يف مقاطعُُُُُات الولُُُُد العشُُُُُرة مُُُُن برنُُُُُام  التعلُُُُيم للجميُُُُُا اً تلميُُُُذ 1 081 412 جمموعُُُُُ  مُُُُا

 2014-2013. وارتيُُُُُُُا هُُُُُُُذا العُُُُُُُدد يف العُُُُُُُام الدراسُُُُُُُ  2012-2011الدراسُُُُُُُ   للعُُُُُُُام
يف اً تلميُُُُُُذ 879 475يف العاصُُُُُمة واً تلميُُُُُذ 586 499 )مُُُُُنهماً تلميُُُُُذ 1 465 974 إىل

 295 000ي مدرسُة، أ 1 389زعُت مسُتلسمات مدرسُية علُ  أكثُر مُن املناط  الريييُةم. ووُ 
 .مدرساً  7 853و تلميذ
 2012 منُُذ كُُانون األول/ديسُُمرب مKore etidyanوبُُدأ العمُُل بربنُُام  يكُُور إيتيُُدياني ) -73

  ُُُُُورد 18 000 قُُُُُدرهاً ماليُُُُُاً مولغُُُُُ الربنُُُُُام  هُُُُُذا ويتُُُُُيحملسُُُُُاعدة طُُُُُوس انامعُُُُُة الوطنيُُُُُة. 
سُُُتياد وا. الواحُُُدة األكادمييُُُة السُُُنة يف دراسُُُية منحُُُة شُُُلكل يف مسُُُتح ، طالُُُ  للكُُُل هُُُايي
 هُذا وارتيُا. 2014 ينُاير/الثُاين كُانون  اية إىل الربنام  هذا من طال  22 000جمموع   ما

 .اآلن حىت سطو 31 408 إىل العدد
يف  62مُُا نسُُوت   2014-2013لليُُرتة أثنُُاا التعُُداد املدرسُُ  وسُُجلت وزارة التعلُُيم  -74
مُُُُُُن  يف املاسُُُُُُة 78.6نهُُُُُُا ممُُُُُُن االلتحُُُُُُا  باملدرسُُُُُُة علُُُُُُ  املسُُُُُُتور مُُُُُُا قوُُُُُُل املدرسُُُُُُ ،  املاسُُُُُُة
 سُُُنوات، 5و 3 مُُُا بُُُنياً تلميُُُذ 755 388 أعمُُُار وتُُُرتاوحمُُُن اليتيُُُات.  يف املاسُُُة 85.1و اليتيُُُان
 هُُُُُُُُذه عُُُُُُُُدد ويولُُُُُُُُر. املدرسُُُُُُُُ  قوُُُُُُُُل مُُُُُُُُا التعلُُُُُُُُيم  يفنيمسُُُُُُُُجلاً تلميُُُُُُُُذ 468 088 مُُُُُُُُنهم

 .مرؤسسة 10 835 املرؤسسات
ويولُُر عُُدد املرؤسسُُات، كمُُا هُُو احُُال بالنسُُوة ملرؤسسُُات التعلُُيم األساسُُ ، حبسُُ   -75

 16 036هُُا األوىل والثانيُُة والثالثُُة  من احُُلمرؤسسُُة علُُ  مسُُتور املر  17 036اد نيُُس التعُُد
 4 214األوىل والثانيُُُة مُُُن التعلُُُيم األساسُُُ ، يف حُُُني تتُُُيح  تنيمرؤسسُُُة علُُُ  مسُُُتور املُُُرحل

 مُن يف املاسُة 51مدت  تسا سُنوات كاملُة. ويوجُد اً أساسياً ، تعليميف املاسة 24.7مرؤسسة، أو 
األوىل والثانيُُة مُُن التعلُُيم األساسُُ .  املُُرحلتني يف التلميُُذات مُُن يف املاسُُة 49 مقابُُل التوميُُذ
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يف  75.6 قُدرهاً ثة، فقد عر  املعدل الصايف لولتحا  باملدرسة ارتياعبالنسوة للمرحلة الثال أما
 .وناتبالنسوة لل يف املاسة 75.4و بالنسوة للونني املاسة
اً تلميُُُُُُُذ 663 061مرؤسسُُُُُُة تعليميُُُُُُة يرتادهُُُُُُا  4 845تُُُُُُاح التعلُُُُُُيم الثُُُُُُانوي يف ويُ  -76
 إىل املرؤسسُُات هُُذه مُُن يف املاسُُة 5وتنتمُُ  اً. تلميُُذ يف املاسُُة 54تلميُُذة و يف املاسُُة 46 مُُنهم
 .التوميذ من يف املاسة 29 ويرتادها العام، الق اع
لتابعُُُة لُُُوزارة االجتمُُُاع  اولُُُري يف الوقُُُت الُُُراهن تعسيُُُس ننُُُة التعلُُُيم ايُُُا  والُُُدعم  -77

ملدرسُُُ ،  ُُُي هم التعلُُُيم  واللجنُُُة هيلكُُُل ملكلُُُ  ب دمُُُا  األطيُُُال والشُُُواس ذوي اإلعاقُُُة يف 
راكة بُني ملكتُ  وزيُر الدولُة امللكلُ  ب دمُا  األشُخا  ذوي اإلعاقُة، واملعهُد وذلد بيءُل شُ

 . يف فرنساوالتعليم ايا  املعاقني الوطو العايل للتدري  والوح  لتعليم الشواس 
  األشُخا  ذوي اإلعاقُة، فُمن شُراكة مُا ا دمُ وعمل ملكت  وزيُر الدولُة امللكلُ  ب -78

وع تعسيُس اإلطُار القُانوين لألشُخا  ذوي اإلعاقُة يف منظمة الدول األمريلكيُة، ومُن خُول مشُر 
هايي، وباالشرتاك ما ننة التعليم ايا  والدعم االجتماع ، عل  تنظُيم دورات تدريويُة طُوال 

مُن ق ُاع التعلُيم يف مقاطعُة اً يُموف 180لياسُدة  2015يلول/سُوتمرب شهري غس/أ سُ س وأ
القصُُور يف التعامُُل مُُا التوميُُذ ذوي  الغُرس مُُن أجُُل مسُُاعدوم علُُ  التصُُدي ملختلُُ  أوجُُ 

أسُُابيا عديُُدة وسُُاعدت قُُد نُظمُُت هُُذه الُُدورات التدريويُُة و  اإلعاقُُة وتيسُُر عمليُُة مُُرافقتهم.
مُُُُن ق ُُُُاع التعلُُُُيم بشُُُُنن اإلعاقُُُُة والتعلُُُُيم انُُُُاما، ملُُُُا يتيُُُُ  وحُُُُ  اً موفيُُُُ 180علُُُُ  توعيُُُُة 

 األشخا  ذوي اإلعاقة يف التعليم.
لتوعيُُة بشُُنن الُُنه  انامعُُة والتعلُُيم ايُُا  فُُمن برنُُام  وتُُدخل دورات التُُدري  وا -79

لكلُُُُ  بُُُُُدم  زارة التعلُُُُيم وملكتُُُُ  وزيُُُُر الدولُُُُة املع  كُُُُل مُُُُُن و بني وفُُُُشُُُُامل لتُُُُدري  املُُُُدر  
العُايل للتُدري  والوحُ  لتعلُيم اليرنس  بدعم تقو من املعهد الوطو األشخا  ذوي اإلعاقة، 

 الشواس ذوي اإلعاقة والتعليم ايا .

 لحق في السكن الالئق والخدمات االجتماعية األساسيةا -الم 
 العامُُُة واملوُُُاين املسُُُاكن بنُُُاا وحُُُدة 2011 نُُُوفمرب/الثُُُاين تشُُُرين يف احلكومُُُة أنشُُنت -80
 بُني اليُرتة يف يدوُشُ. السُلكنو  اإلسلكانسياستها املتصلة ب تنييذ بغرضم واملواين املساكن وحدة)

العديُُد مُُن وحُُدة سُُلكنية يف مثُُانون و  تُُانثنوا وسُُتماسة ألُُ  جمموعُُ  مُُا 2016و 2013 عُُام 
 . السلكنية الوحدات هذهمقاطعات الولد. وتدير الشركة العامة للنهوض بالسلكن االجتماع  

هُُذا السُُيا ، تشُُييد ألُُ  وحُُدة يف ونُيُُذ باملثُُل برنُُام  لُُدعم ق ُُاع السُُلكن. ويتوقُُا،  -81
ت السُُُُلكن األلُُُُ  هُُُُذه سُُُُلكنية يف مقاطعُُُُة الشُُُُمال الشُُُُرق . وقُُُُد ُشُُُُيدت مُُُُن بُُُُني وحُُُُدا

  رو .  وحدة سلكنية يف بلد) واناميني وتريي 500 باليعل



A/HRC/WG.6/26/HTI/1 

17 GE.16-14757 

 بالبشر االتجار -ميم 
 30صُدر، يف سُيا  ملكافحُة االُتُار بالوشُُر، قُانون ملكافحُة االُتُار باألشُُخا  يف  -82

انريُُُُُدة مُُُُُن  103العُُُُُدد ، وُنشُُُُُر يف 2014حسيران/يونيُُُُُ   2، وأُقُُُُُر يف 2014نيسُُُُُان/أبريل 
سُنة و رامُة فُُد مُرتلكا االُتُُار  15ا القُانون علُ  عقوبُُة بالسُجن أقصُُاها هُُذ ويُنص. ةالر يُ

لتنييذ هذا القانون، ننة ملكافحة االُتار باألشخا  اً بالوشر واملتواطتني معهم. وأنشتت، تيسر 
 12يف  انريُدة الر يُةمن  152العدد يف  والصادر، 2015متوز/يولي   22ملوج  األمر املرؤر  

 عُن ممثلُني تسُعة ذلد يف نملاً، عءو  اثو عشر من اللجنةهذه  وتتنل . 2015غس/أ س س 
 ومُا. املُواطن محايُة ملكتُ  مُن وعءو اإلنسان، حقو  ق اع عن وممثون حلكومية، مرؤسسات

 علُ  بعملهُا، وع فُلو الءُرورية املُوارد العامُة، امليسانيُة سُيا  يف متلُد، ال اللجنُة ف ن ذلد،
 شخا . باأل االُتار قانون صدور توقا من الر م
 شخا يف جمال ملكافحة االُتار باألتدوم سنتني  2015فعت خ ة عمل يف عام ووُ  -83
 مُُُن 4 للمُُُادةاً وفقُُُ للجنُُُة املختليُُُة املهُُُام اعتوارهُُُا يف اي ُُُة هُُُذه وتنخُُُذ. م2015-2017)

  هُُ   ُُاور أربعُُة حُُول وتُُدور ،)قُُانون ملكافحُُة االُتُُارم باألشُُخا  االُتُُارملكافحُُة  قُُانون
سعُُومني، ومحايُُة الءُُحايا مُُن النُُاحيتني امل اننُُاة ومقافُُاة والتُُدري ، التوعيُُة طريُُ  عُُن الوقايُُة

 شراكات ما املرؤسسات الوطنية والدولية عل  السواا.إقامة االجتماعية والقءاسية، و 
 2015الثُُُُُاين/نوفمرب تشُُُُرين  17و 16ظمُُُُت دورة تدريويُُُُة بشُُُُُنن االُتُُُُار يُُُُُوم  ونُ  -84

ىل ذلُد إ باإلفُافةونُظمُت  لياسدة أفراد الشرطة، والقءاة، وأعءُاا منظمُات حقُو  اإلنسُان.
لياسُدة القءُاة واملُدعني العُامني يف  2016شُوا /فرباير  26إىل  24دورة تدريوية يف اليُرتة مُن 

رسُة العليُا للقءُاا، بوك ، فُمن شُراكة مُا املد ي، وكروا دبرانس -أو  -وور الوالية القءاسية ل
 .بالوشر االُتارملكافحة تعميم قانون ، هدفها اليونيسي و  واملنظمة الدولية للهجرة،

، وأعءُُاا مُُن معهُُد ُتُُارأفُُراد مُُن الشُُرطة، فُُمن انهُُود املوذولُُة مللكافحُُة اال وانتشُُر -85
ويف امل ُار  ،الرعاية االجتماعية والوحو  يف كل نقا  احدود بُني هُايي وانمهوريُة الدومينيلكيُة

 . برانس -أو  -وور الدويل توسان لوفرتور ل
االُتُُار دعُُاور فُُد ثوثُُة أشُُخا  بتهمُُة  ملكافحُُة ورُفعُُت يف أعقُُاس اعتمُُاد قُُانون -86

االُتار باألشخا  إىل ثو   اكم خمتلية ه   فور ليرب) )مقاطعة الشمال الشرق م، وجرمي  
تربسُُة مُُُتهم  عُُُن هُُُذه الُُدعاورومتخءُُت . )مقاطعُُة  ُُران دانُُُسم، وهيُُنض )مقاطعُُُة الوسُُ م

اإلدانُُة الُُي أصُُدرها رسُُيس احمللكمُُة االبتداسيُُة يف فُُور ليُُرب) ، كُُان مُُن بينهُُا واحُُد، وإدانُُة اثنُُني
 .2016أيار/مايو  3 يف
 غس/ 29يُُُُُنص القُُُُُانون انديُُُُُد الصُُُُُادر يف لغُُُُُرض ملكافحُُُُُة االُتُُُُُار باألطيُُُُُال، و  -87

ُُُُةاملعُُُُدل لقُُُُانون التوُُُُو  2013أ سُُُُ س  ُُُُاين/نوفمرب 15 ،)انريُُُُدة الر ي ، 2013 تشُُُُرين الث
االسُُُُتعانة تُُُُدمات يتعُُُُني علُُُُ  الوالُُُُدين املتونيُُُُني اً مُُُُن اآلن فصُُُُاعدعلُُُُ  أنُُُُ  م، 213 العُُُُدد
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هيتُُة أجنويُُة أو  بنهنُُا التوُُو املعتمُُدةالُُة كتُعُُرَّ  و هبُُذا القُُانون،  وكُُاالت التوُُو املعتمُُدة. وعمُُوً 
ت علُُُ  اعتمُُُاد بلُُُدها األصُُُل  وُرخُُُص هلُُُا بالعمُُُل يف  ليُُُة متخصصُُُة يف جمُُُال التوُُُو حصُُُل

ر باألطيُُال ألهنُُا تشُُارك يف عمليُُة االُتُُا ملكافحُُة يف املعتمُُدة الوكُُاالت هُُذه وتسُُاهمهُُايي. 
الُُي سُُرة األ يف متابعُُة ورصُُد انُُدما  ال يُُلمُُا الوالُُدين املتونُُني احملتملُُني، ويف التعامُُل التوُُو و 
 ين سنوات.عل  مدر مثاو ي   ويف بيتت   تونت 
املرؤسسُُة امللكليُُة حبمايُة ال يُُل، مُا مديريُُة اهلجُُرة وهُو ا معهُُد الرعايُة والوحُُو ، ووقَُّ -88

   متُُُوز/ 25التابعُُُة لُُُوزارة الداخليُُُة علُُُ  بروتوكُُُول اتيُُُا  مُُُا وكالُُُة محايُُُة ال يُُُل يف  واملهُُُاجرين
 هُُذا أحلكُام وملوجُ نتقُال القاصُرين إىل بلُُدان أجنويُة. الأفءُل مراقوُُة مُن أجُل  2012يوليُ  

إذن مسو  من معهد الرعاية والوحو .  دونهايي  من بايرو  طيل ألي سمحيُ  ال الربوتوكول،
 بُدخول تسُمح وثيقُة أي مراقوُة يف والوحُو  الرعايُة معهُدمُا  اهلجُرة مديرية تشارك أن وينوغ 

 أن مُن والتنكُد صُحة الوثيقُة، مُن بُالتحق  وذلُد ،أي مرافُ  لُ و  قاصُر أي عوور أو خرو  وأ
صُُُدره معهُُُد رة يُ باملغُُُاداً إذنُُُ يمُُُلم األم أو األس) ال ويعيُُُني بوالديُُُ  املصُُُحوس  ُُُر القاصُُُر

 يفيف الواقُا  اهلجُرة مديريُةالرعاية والوحو . وينتشُر موفيُو معهُد الرعايُة والوحُو  أو ميتشُو 
 .احدودية املناط  عيا
عمليُُُات احُُدود ملنُُا تعسيُُس مراقوُُة ز لُُواا محايُُة القاصُُرين. وسُُاهم هُُُذا اللُُواا يف وتعُُسَّ  -89
خمُُاطر االُتُُار باألطيُُال. وُتُُري هُُذه اإلجُُرااات بالتعُُاون مُُا احُُد مُُن و  ة ُُر املشُُروع عوُُورال

 معهد الرعاية والوحو .

 حقوق المرأة -نون 
 المرأة ضد العنف مكافحة -1 

جهودهُُُا الراميُُُة إىل ملكافحُُُة العنُُُ  فُُُد النسُُُاا واليتيُُُات، اختُُذت احلكومُُُة، فُُُمن  -90
بشُُُنن  ارإطُُُ قُُُانونمشُُُروع  التُُُدابر هُُُذه وتتءُُُمنغليُُُات خمتليُُُة. وفُُُعت مُُُن التُُُدابر و اً عُُُدد

وإنشُاا مديريُة للشُرؤون القانونيُة  عليُ ،عاقوة والقءُاا املالعن  فد النساا واليتيات و  الوقاية من
باي ُُُة الوطنيُُُة الثانيُُُة مللكافحُُُة اً . وبُُُدأ العمُُُل أيء2013ُُُفُُُمن وزارة املُُُرأة يف نيسُُُان/أبريل 

ُُُر 2016إىل عُُُام  2012العنُُُ  فُُُد النسُُُاا واليتيُُُات يف اليُُُرتة مُُُن عُُُام  قُُُانون األبُُُوة   وأُق
  وافتُُُُتح ملكتُُُ  ملكافحُُُة 2014حسيران/يونيُُُ   4يف  انريُُُدة الر يُُُةشُُُر يف نُ واألمومُُُة والونُُُوة و 

 والشُرطة املُرأة وزارة شُاركوتت. 2013الثُاين/نوفمرب تشُرين  25العن  فد النساا واليتيُات يف 
 .امللكت  هذا إدارة يف الغرس مقاطعة يف الوطنية
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 ة في مخيمات المشردين داخلياأعنف ضد المر ال منع -2 
، بعثة األمم املتحُدة يف هُاييشراكة ما هيتة األمم املتحدة للمرأة، و باختذت احلكومة،  -91

وصندو  األمم املتحدة للسلكان تدابر للحد من العن  فد النساا واليتيُات يف ثوثُة خميمُات 
 .2 ملا دو، وخميم  ول  دو بيتيونييل، وخميم داللمشردين داخليا  خميم كار 

 الدعم المقدم إلى الشرطة لمكافحة العنف ضد المرأة -3 
، مُُُن رعايُُُة الءُُُحاياإجُُُرااات سُُُني قحيف إطُُُار ونسُُُاا،  رجُُُاالً  ،اسُُُتياد أفُُُراد الشُُُرطة -92

عووة عل   دورات تدريوية خمتلية بشنن رعاية النساا فحايا العن  يف مراكس الشرطة. وأنشتت،
تيُُُات ذلُُُد، تنسُُُيقية لشُُُرؤون املُُُرأة داخُُُل الشُُُرطة الوطنيُُُة. وأنشُُُ  مُُُنور منُُُوذج  للنسُُُاا والي

 يف اننُُُُوسالوطنيُُُة  شُُُولكتان لتيعيُُُل اي ُُُةُوفُُُُعت شُُُرطة  و فُُُحايا العنُُُ  يف سُُُوعة مراكُُُس 
الشُُرق  والشُُمال الشُُرق . واسُُتياد موفيُُون وعُُاملون صُُحيون مُُن بُُرام  تدريويُُة. واسُُتيادت، 

لتعسيُُس عُُدد الشُُرطيات يف  2014شُُرطية مُُن دورة تدريويُُة يف عُُام  450باإلفُُافة إىل ذلُُد، 
 علُُُ  اسُُُتياد عُُُووةو . 2016شُُُرطية ختُُُرجن يف أيار/مُُُايو  186الشُُُرطة الوطنيُُُة، إفُُُافة إىل 

 الشُرطة داخُل اننسُانية بالشُرؤون امللكليُة االتصُال جهة باعتوارهم الشرطة، أفراد من عدد ذلد
 .الوطنية

 القرار صنع عمليات في المرأة مشارنة -4 
علُُ  أن تلكُُون املُُرأة ممثلُُة يف اإلدارة عمُُل ليُُت بالنشُُتت ننُُة متعُُددة الق اعُُات وكُ أُ  -93

علُُ  األقُُل. وأنشُُ  إفُُافة إىل ذلُُد ملكتُُ  للمسُُاواة اننسُُانية يف  يف املاسُُة 30العامُُة بنسُُوة 
 االمتثُُال فُُمان عُُناً أيءُُ مسُُرؤول امللكتُُ  وهُُذا. 2013كُُانون األول/ديسُُمرب   2الربملُُان يف 

يف  30ما متوس    2016وية للنساا يف احلكومة يف غذار/مار  املت النسوة وبلغت. ةاحص هلذه
 . املاسة
علُُُ  قحُُُدي  الويانُُات عُُُن النسُُُاا يف ايدمُُة املدنيُُُة. وترمُُُ  اً املُُُرأة حاليُُوتعمُُل وزارة  -94

إىل زيُُُُادة عُُُُدد النسُُُُاا يف  2020-2014خ ُُُُة عملهُُُُا بشُُُُنن املسُُُُاواة بُُُُني اننسُُُُني لليُُُُرتة 
فُُُرض  2015االنتخابُُُات الولديُُُة يف عُُُام وهلكُُُذا فقُُُد شُُُهدت املرؤسسُُُات الرسيسُُُية يف الولُُُد. 

 ذلُُد علُُ  اسُُتيادت عُُووةو قُُل يف كُُل جملُُس بلُُدي. دم  امُُرأة علُُ  األشُُر  إلسامُُ  يقءُُ  بُُ
 .قانوين دعم من الولدية لعءوية مرشحات نساسية جمموعات ست
اً. قافُُي 660قافُُية مُُن بُُني مُُا جمموعُُ   100 سُُوروال يوجُُد يف السُُل ة القءُُاسية  -95

اً طالوُُاً يقافُُ 67 للقءُُاا العليُُا املدرسُُة مُُن وختُُر . امُُرأتني مُُن للقءُُاا األعلُُ  ا لُُسويتُُنل  
 .طالوة قافية 33 بينهم ،2016-2014 فو  من
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 مكافحة التمييز القائم على أساس نوع الجنس -5 
علُ  اي ُُة احلكوميُة بشُُنن املسُاواة بُُني  2013وافُ  منتُدر املُُديرين العُامني يف عُُام  -96

 سنة.  20 ملدة الرجل واملرأة
ونيُُذت وزارة الصُُحة بُُرام  خمتليُُة ترمُُ  إىل احُُد مُُن التمييُُس القُُاسم علُُ  أسُُا  نُُوع  -97

انُُُُنس وراعُُُُت يف ذلُُُُد أصُُُُحاس االحتياجُُُُات اياصُُُُة، ال سُُُُيما تعسيُُُُس التحصُُُُني الُُُُروتيو 
وجعُل االستشُارات ال ويُة قوُل الُوالدة جمانيُة يف املرؤسسُات ، اإل ُاسللحوامل والنسُاا يف سُن 

 الصحية العامة.
هبُد   املهرجانُات شُعوية مثُلُتمعُات تنظيم تواصل وزارة املرأة محلتها للتوعية خول و  -98

جسُُُدي  ي قحُُُت شُُُعار  ارأة ومنُُُا العنُُُ  فُُُدهجسُُُد املُُُ غولىل أخ ُُُار اسُُُتإليُُُت االنتوُُُاه 
ودور  يف إطار شُراكة مُا وزارة التعلُيم ونظمت وزارة املرأة عووة عل  ذلد محلة توعية ي.كرامي

 النشر بشنن القوال  النم ية يف اللكت  املدرسية. 

 قوق الطفلح -سين 
 التغطية الصحية  -1 

بيءُل الربنُام  املوسُا للتحصُني الُذي يرمُ  إىل اً حرزت إجرااات وزارة الصحة تقُدمأ -99
طيُُُال. فقُُُد بلُُُر قحصُُُني عمُُُوم األطيُُُال. و حُُُت بُُُرام  أخُُُرر بتحسُُُني التغ يُُُة الصُُُحية لأل

فُُُُد  يف املاسُُُُة 75.8، ومعُُُُدل 2013يف عُُُُام  يف املاسُُُُة 72.7السُُُُل معُُُُدل التحصُُُُني فُُُُد 
فُُد  يف املاسُُة 85.3، و3فُُد شُُلل األطيُُال فتُُة  يف املاسُُة 87.5و احصُُوة واحصُُوة األملانيُُة،

. 32واللكُُُُساز فتُُُُة ها  فُُُُد اينُُُُا  والشُُُُ يف املاسُُُُة 80.6، و1فتُُُُة  واللكُُُُسازوالشُُُُها  اينُُُُا  
 هبُُُد  مقاطعُُُة 18 يف مستشُُُييات مثانيُُُة يف كوبيُُُة وحُُُدة 43 انتشُُُرت ذلُُُد، علُُُ  ةوعُُُوو 
 وإعُُادة بنُُاا خُُول مُُن العمُُل هُُذا تعُُسز وقُُد. الصُُحية املراكُُس هُُذه يف ةالصُُحي التغ يُُة قحسُُني
 8و شُُُقو ، هبُُُاكانُُُت   28 بينهُُُا مُُُن ،2010 عُُُام زلُُُسال جُُُراا تءُُُررت مرؤسسُُُة 38 تنهيُُُل

 باللكامل. ان اهنارتامرؤسستاً، و اهنارت جسسي
 2011وُشيدت اهلياكل األساسية ملراف  صحية وأعيُد تنهيُل أخُرر يف اليُرتة مُن عُام  -100

 وتسُعةاً، صُحياً مركُس  وثوثُون وتسُعة مستشُييات، سُتة حُوايلاً أيءُ ت. وُشيد2015إىل عام 
ملعانُة اإلسُهال احُاد، اً وثوثُة وأربعُون مركُس ، األساسُية ال ارسُة التوليدية والوليديُةلرعاية ل مراكس
 مرؤسسة متخصصة يف ا االت ذات الصلة بالصحة.  ةعشر  واثنتا
اً منهُُا سُُتة مستشُُُييات، وسُُتة وثوثُُون مركُُُس اً، صُُُحياً ولُُري بنُُاا سُُُتة ومخسُُني مركُُس  -101
ال ارسُة، وإحُدر عشُرة مرؤسسُة متخصصُة. األساسُية  وليديُةوثة للرعاية التوليدية والوثاً، صحي

اً مركُُُس  ومخسُُُون وسُُُتة مستشُُُي ، عشُُُر سُُُتة بينهُُُا مُُُناً، صُُُحياً مرفقُُُ 97 تنهيُُُلثُُُل بامل أُعيُُُدو 
 اإلشُُارة وُتُُدر. متخصصُُة مرؤسسُُة عشُُرة وأربُُا الُُدم، لنقُُل مراكُُس وسُُوعةاً، ومستوصُُياً صُُحي
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ارة إسُعا ، وسُتني سُي اثنتُني املركُس هُذا وميلُد. اإلسعا  لسيارات وطو مركس إنشاا إىلًا أيء
إسُعا . ونظمُُت احلكومُة اهلايتيُة يف إطُار براجمهُا الصُُحية دورات  مروحيُةوسُييني إسُعا ، و 
 يف جمال الصحة ا تمعية املتعددة األ راض. عاموً  3 938تدريوية استياد منها 

 الشوارع أطفال حالة -2 
ُُُُومُُُُن مث، فقُُُُد . يف هُُُُايي مرتيُُُُا   أطيُُُُال الشُُُُوارععُُُُدد  -102 ُُُُاين/ 12يف تح افُت    تشُُُُرين الث

صُُُعوة. اً أوفُُُاع ونطيُُُل يعيشُُُ 400 لرعايُُُة يف مقاطعُُُة الغُُُرساسُُُتقوال مركُُُس  2013نُُُوفمرب 
ويءُُم هُُُذا املركُُس مدرسُُُة ابتداسيُُة ومهنيُُُة، وهياكُُل أساسُُُية ريافُُية وطويُُُة، ويرمُُ  إىل تُُُدري  

 .واجتماعياً اً نيسي ودعمهماألطيال 
شُُوارع يف إطُُار برنُُام  وقُُد سُُايت زيُُادة عُُدد املدرسُُني يف تعسيُُس غليُُة رعايُُة أطيُُال ال -103

تابعُُة مراكُُس  أربعُُة يف مُُن أطيُُال الشُُوارع طيُُوً  597قُُُدم الُُدعم إىل  هلكُُذا،التعلُُيم للجميُُا. و 
 . مقاطعات الندما  االجتماع  يف ثو ربنام  ال

 طاق واسعن على لألطفال االقتصادي واالستغالل لألطفال، المنزلي العمل مكافحة جهود -3 
تعسيُُس التعُُاون تُعُُ  برعايُُة معهُُد الرعايُُة والوحُُو  أفرقُُة عاملُُة حمايُُة ال يُُل بُشُُلكلت  -104

 املنظمات  ر احلكومية.و بني الدولة 
للسلكان اإلبومل حبُاالت االعتُداا تصاالت اهلاتيية ا انية ال ارسة يتيح وأنش  مركس لو -105

ومركُس انتقُايل مللكافحُة  ،افُنةاح جمموعُة مُن األسُر ثُلبامل أنشتتو واإليال واالُتار باألطيال. 
 ذلُد علُ  عُووة وجُررواستغول األطيُال علُ  وجُ  ايصُو .  ،العمل املنسيل، وسوا املعاملة

حبسُُُ   لألطيُُُال املتاحُُُة ايُُُدمات ملعيُُُاراً وفقُُُ دليُُُل يف نيتوُصُُُ ،األطيُُُال دور عيُُُا قحديُُُد
 عُُووة قُُررت  و . منهجُُ للتيتُُيض بشُُلكل  الُُدورهُُذه ءُُا وخت. واحمُُراا وايءُُراا الصُُيراا واناأللُُ
 دور أطيال جديدة. إنشاا وق  ذلد عل 
. ويتماشُُ  2013تشُُرين الثُُاين/نوفمرب  15يف  انريُُدة الر يُُةوصُُدر قُُانون التوُُو يف  -106

قُُر مرسُُوم التصُُدي  علُُ  هُُذا القُُانون مُُا اتياقيُُة الهُُاي بشُُنن التوُُو علُُ  الصُُعيد الُُدويل. وأُ 
ُُُُُُُُُة يف  هُُُُُُُُُذه ُُُُُُُُُ   27االتياقي هُُُُُُُُُاي يف كُُُُُُُُُانون وأودع صُُُُُُُُُد التصُُُُُُُُُدي  يف ال 2012متوز/يولي

 .2013األول/ديسمرب 
ألحلكُام اتيُُاقيي منظمُُة العمُُل اً نشُتت ننُُة ثوثيُُة ملتابعُُة تنييُذ هُُذين الصُُلكني وفقُُوأُ  -107

ة يف هُُُايي إىل ر عتُُُرب خ ُُُ. وقُُُُدمت باليعُُُل قاسمُُُة باألعمُُال الُُُي تُ 182و 138الدوليُُة رقمُُُ  
 وزارة العمل.

 400 000 بتعُداد ،تعاون مُا معهُد الرعايُة والوحُو ، بالة أجروا وزارة العملحت دراسو    -108
يف املنُازل حالُة اً حُالتهم خُدم 207 000 بيُنهماً، عام 18و 5طيل يولغون من العمر ما بني 

 ال ميلكن قووهلا.
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 لالطف حقوق لجنة إلى الدوري التقرير تقديم -4 
مُُُن اتياقيُُُة حقُُُو   44للمُُُادة اً االتياقيُُُة وفقُُُقُُُُدم التقريُُُر الُُُدوري األول عُُُن تنييُُُذ  -109

 حقُُو  ننُُة إىل وأُرسُُل، 2013 نُُوفمرب/الثُُاين تشُُرين يف الُُنص علُُ  التصُُدي  جُُررو ال يُُل. 
 الُُُدوريني التقريُُُرين يفاً أيءُُُ النظُُُر وجُُُرر. ايارجيُُُة الشُُُرؤون وزارة طريُُُ  عُُُن جنيُُُ  يف ال يُُُل

 .2016الثاين/يناير كانون   8ثاين والثال  نمهورية هايي يف ال

 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة -عين 
، 2007بُُُدأ ملكتُُُُ  وزيُُُُر الدولُُُة إلدمُُُُا  األشُُُُخا  ذوي اإلعاقُُُة عملُُُُ  منُُُُذ عُُُُام  -110

 الدولُُة وزيُُر ملكتُُ  وعمُُلويتلكيُُل بوفُُا سياسُُات وبُُرام  إلدمُُا  األشُُخا  ذوي اإلعاقُُة. 
ُُُُُدم  امللكلُُُُُ  كُُُُُانون   31إىل  2012وي اإلعاقُُُُُة يف اليُُُُُرتة مُُُُُن غذار/مُُُُُار  ذ األشُُُُُخا  ب

، بالتعاون ما الدولة وا تما املدين مُن أجُل تعسيُس قدراتُ  املرؤسسُية وقُدرات 2014الثاين/يناير 
انمعيُُُات العاملُُُة يف جمُُُال اإلعاقُُُة  وتيسُُُر إملكانيُُُة حصُُُول عُُُدد أكُُُرب مُُُن األشُُُخا  ذوي 

ومواشُُُُرة وعلُُُُ  الءُُُُمان االجتمُُُُاع ، وفُُُُر  العمُُُُل ، اإلعاقُُُُة علُُُُ  التعلُُُُيم والتُُُُدري  املهُُُُو
األعمال احرة  وتشجيا وتعسيس ت وير اهلياكل األساسية املادية املتاحة لألشخا  ذوي اإلعاقُة  
وتعسيس اإلطار القانوين خدمُة ملصُاحهم  وتيسُر احصُول علُ  الرعايُة الصُحية وخُدمات إعُادة 

 التنهيل لعدد أكرب منهم.
األشخا  ذوي اإلعاقة يف احياة اليومية،   الدولة اختاذ تدابر لتيسر إشراك عل ويتعني -111

األشُُُُُخا  ذوي بشُُُُُنن إدمُُُُُا   2012غذار/مُُُُُار   13وذلُُُُد ملوجُُُُُ  القُُُُُانون الصُُُُُادر يف 
 . اإلعاقة يف ا تما

واسُتنسُُُط ب ريقُُُة بُُُراي، بيءُُُل دعُُُم مُُُن  ةوليُُُاللكريوقُُُد تُُُُرجم هُُُذا القُُُانون إىل اللغُُُة  -112
نسُخة اً ت أيءُمنظمة الدول األمريلكية، ودعم مايل من الوكالة األمريلكية للتنمية الدولية. وصُدر 

 أ ُاا عيا يف وُوزعت اليرنسية،بو  اللكريول بلغة نسخة غال  ثوثة. ووزعت نصوتية هلذا القانو 
 .2015 عام يفعشرة غال  نسخة أخرر  وطوعت. الولد
واعتمد جملُس النُواس مشُروع قُانون يرمُ  إىل إنشُاا صُندو  التءُامن الُوطو إلدمُا   -113

األشخا  ذوي اإلعاقة وذلُد اسُتجابة ملت لوُات هُذا القُانون. وينتظُر هُذا املشُروع يف الوقُت 
 الراهن التصويت علي  عل  مستور جملس الشيو .

إلعُادة تنهيُل األشُخا  ذوي لثمانية اا لس الوطو أعءاا وصدر أمر رساس  بتعيني  -114
ومل  بُُُذلد واليُُة ا لُُُس ملُُدة سُُُنتني أخُُُريني.اً ، جمُُُدد2013يف تشُُُرين األول/أكتُُوبر  ،اإلعاقُُة
 .2015يف عام الي انقءت مدوا والية هذا ا لس بعد  ُُتدد 
انون كُُ  9وأنشُُتت اللجنُُة املشُُرتكة بُُني الُُوزارات املعنيُُة باإلعاقُُة ملوجُُ  األمُُر املُُرؤر   -115

. وُكليُُُت هُُُذه اللجنُُُة بءُُُمان تنسُُُي  ومواامُُُة السياسُُُات العامُُُة يف جمُُُال 2014الثاين/ينُُُاير 
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إىل املرافُُُ  الرسيسُُُية وايُُُدمات العامُُُة. و حُُُت  اإلعاقُُُةاإلعاقُُُة مُُُن أجُُُل تيسُُُر وصُُُول ذوي 
اللجنة املشرتكة ب جراا قحقي  داخل اإلدارة العامة من أجل قحديد عُدد األشُخا  ذوي اإلعاقُة 

 ذوي األشُخا  توفيُ  عمليُة تيسر عل اً أيء اللجنة وعملتعاملني يف مرؤسسات الدولة. ال
 ب نيُاذ االلتُسام بءُرورة الُوزارات خمتل  ذكَّر الذي 15 رقم احلكوم  التعميم إصدار بعد اإلعاقة
 القُُُرار، ذلُُُد أعقُُُاس يف وجُُُرر،. اإلعاقُُُة ذوي األشُُُخا  إدمُُُا  قُُُانون صُُُوحيات الُُُوزارات
وفييتُُني يف ملكتُُ  اسُُتحدا  إلدارة العامُُة، ملُُا يف ذلُُد ا يف اإلعاقُُة ذوي األشُُخا  توفيُُ 

 رسيس الوزراا.
 أجُل من واحلكومة واملوفيني، العمل، أرباس عن ممثلني من تتنل  ثوثية ننة وأنشتت -116
 ملكتُُُ  توصُُُيات التنقُُُيح هُُُذا يف االعتوُُُار بعُُُني اللجنُُُة تنخُُُذ وسُُُو . العمُُُل قُُُانون قحُُُدي 
     اإلعاقُُُُة ملواامُُُُة هُُُُذا القُُُُانون مُُُُا قُُُُانون غذار/ ذوي األشُُُُخا  بُُُُدم  امللكلُُُُ  الدولُُُُة وزيُُُُر
 .2012مار  
املعهُد اهلُايي إلعُادة التنهيُل بيءُل التعُاون مُا  2014وأنشنت وزارة الصحة يف عام  -117

 املهُو التُدري  يف وسيشُارك للسُلكان، التنهيُل إعُادة خُدمات املعهُد هذا ويتيح الربازيل وكوبا.
 .التنهيل إعادة جمال يف

 حلكُُوم  مسُُرؤول 500 مُُن أكثُُرتنهيُُل  2015و 2012 عُُام  بُُني اليُُرتة يفر جُُر  -118
 قُانون تنييُذ بشُنن ،الدوليُة للتنميُة األمريلكيُة والوكالُة األمريلكية الدول منظمة من بدعم وقاض،
 إطُُار يف اإلعاقُُة ذوي األشُُخا  حقُُو  ومحايُُة تعسيُُس ونظُُام اإلعاقُُة، ذوي األشُُخا  إدمُُا 

 ومنظمة الدول األمريلكية، وتنييذ السياسة العامة بشنن اإلعاقة. املتحدة، األمم اتياقيات
 بشُُُنن تُُُدريا منُُُوذ  إلدمُُُا  اياصُُُة املرؤسسُُُات وبعُُُض الدولُُُة بُُُني راكةوأُقيمُُُت شُُُ -119

 أجراهُُا ةراسُُد ُتربُُة و حُُت. الونُُاا فنيُُ  تُُدري   هُُا إىل املوُُاين يف من الشُُامل الوصُُول إملكانيُُة
 فنيني يف العديد من جماالت الوناا. بتنهيلم الينيني تدري  مركس) تيد هايي مركس
ليُر  العمُل اً ملكت  وزير الدولة امللكل  بُدم  األشُخا  ذوي اإلعاقُة معرفُ ونظم -120

ي نيُذ بالتعُاون مُا ذو ُح هُذا النشُا ، الُ. 2013أيلول/سوتمرب  17لياسدة ذوي اإلعاقة يف 
 شُُارك. و ذوي اإلعاقُُة مُُن احصُُول علُُ  عمُُلمُُن اً شخصُُ 20لنحُُو  ا تمُُا املُُدين،منظمُُات 

 شُُُُركات يف تدريويُُُُة دورة يف 2016-2015 اليُُُرتة يف اإلعاقُُُُة ذوي مُُُُناً شخصُُُ عشُُُُر أربعُُُة
 .اإلعاقة ذوي األشخا  بدم  امللكل  الدولة وزير ملكت  بوساطة
لُُ  إدمُُا  األشُُُخا  ذوي ُوفُُا برنُُام  يسُُم  يمنحُُة ذوي اإلعاقُُُةي للمسُُاعدة عو  -121
مسُُتييد.  2 000وايل حُُ دعمالُُاألمُُر الُُذي  ُُح للدولُُة بتقُُدم اً، واقتصُُادياً اجتماعيُُ اإلعاقُُة

 خميمُُُات يف مُُُنهم الُُُوعض يعُُُيض اإلعاقُُُة، ذوي مُُُناً شخصُُُ 50 ذلُُُد علُُُ  عُُُووةواسُُُتياد 
 .2014 عام إىل 2013 عام من اليرتة يف موسمة جديدة مساكن مناً، داخلي املشردين
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يف سُُُُُُُعيها إىل قحسُُُُُُُني تنقُُُُُُُل  ،2015واختُُُُُُُذت احلكومُُُُُُُة يف تشُُُُُُُرين الثُُُُُُُاين/نوفمرب  -122
األشُُخا  ذوي اإلعاقُُة مُُن األمُُاكن العامُُة وإليهُُا، عُُدة موُُادرات منهُُا إعُُادة تصُُميم نقُُا  

تعُُديل بعُُض شُُركات النقُُل العامُُة مثُُل شُُركة و  وقُو  احُُافوت ملسُُتخدم  اللكراسُُ  املتحركُُة،
هلياكل حافووا. وُشيدت ممرات منحدرة يف املرؤسسات واملواين العامُة مثُل ي Dignitéيياللكرامةي 

ومُُن أجُُل تعمُُيم هُُذه التُُدابر، ُوفُُا  املُُدار ، واملستشُُييات، والولُُديات، والُُوزارات و رهُُا.
مشروع قانون بشنن معاير الوصول الشامل للويتة العمرانية كما تُنص علُ  ذلُد أحلكُام اليصُل 

 .2012غذار/مار   13صادر يف الرابا من القانون ال

 األشخاص المشردون داخلياً  -فاء 
اً، شخص 61 302اً عدد الذين يتاجون سلكنبلر  2016حسيران/يوني   30إىل  اية  -123
اً داخليُُاً مشُرد 1 536 447 مقارنُة مُااً موقعُُ 33أسُرة معيشُية، يتوزعُون علُ   16 497أو 

 االخنيُُاض هُُذا قحقُُ  وقُُدموقُُا.  1 500مُُن  علُُ  مُُا يقُُرسكُُانوا مُُوزعني يف أعقُُاس السلُُسال  
تُُُُُُوطني، ملُُُُُُا يف ذلُُُُُُد النييُُُُُُذ بُُُُُُرام  العودة/إعُُُُُُادة وت السُُُُُُلكن معونُُُُُُة برنُُُُُُام  بيءُُُُُُل اللكوُُُُُُر
الُُُذي نُيُُُذ بُُُدعم مُُُن برنُُُام  األمُُُم املتحُُُدة اإلمنُُُاس ، وملكتُُُ  األمُُُم املتحُُُدة  16/6 املشُُُروع

 لية.يدمات املشاريا، واملنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدو 
وعملُُُت اً. حيُُُ 16علُُُ  إ ُُُو  سُُُتة خميمُُُات وإعُُُادة تنهيُُُل  16/6شُُُروع املوعمُُُل  -124

اً، ثو  طُُر   دفُُا منحُُة للسُُلكن ملُُدة عُُام للمشُُردين داخليُُلُُاً الدولُُة يف هُُذا السُُيا  اسُُتناد
محُُراا، عومُُة دعُُم إلزالُُة األنقُُاض، يف أعقُُاس السلُُسال، وإعُُادة بنُُاا املنُُازل الُُي قحمُُل تقُُدم و 

املنُُازل الُُي ميلكُُن إصُُوحها حبسُُ  األفُُرار الُُي أي عومُُة صُُيراا، وتُُرميم املنُُازل الُُي قحمُُل 
 منحُة املخيمُات مغُادرةفءُلت  أسُرة للكُل قُُدمت اأُلسُر،اختارتُ   الذي احل كاناً  وأيحقتها. 
 اً مولغُُُ أنيقُُُت الدولُُُة أناً أيءُُُ بالُُُذكر وجُُُدير. هُُُايي  ُُُورد 20 000 قُُُدرها توطينهُُُا إلعُُُادة
 .عومة محراا قحمل الي املنازل بناا إلعادة أمريلك  دوالر 6 000 يعادل
وال متُُُُار  احلكومُُُُة اإلخُُُُوا القسُُُُري. وُسُُُُجلت مُُُُا ذلُُُُد بعُُُُض حُُُُاالت اإلخُُُُوا  -125

القسُري يف خميمُات ُشُيدت يف أمُُاكن ميللكهُا خُوا ، وهُ  حُُاالت ُنسُوت إىل بعُض األفُُراد. 
 فُُُد القسُُري اإلخُُُوا تنييُُذ بوقُُُ  االبتداسيُُة احملُُُاكم يف العُُامني للمُُُدعني تعليمُُات وصُُدرت
 .داخلياً  املشردين

 الهوية الوطنيةو  المدنيةحالة ال -صاد 
ُُُُدأت عمليُُُُة قحُُُُدي  السُُُُجل اهلُُُُايي  -126 ُُُُة ب ُُُُد اهلويُُُُة يف املدنيُُُُة للحال تشُُُُرين  14وقحدي

 إىل ترمُُُ  رتُُُداب السُُُيا  نيُُُس يف اهلويُُُة لتحديُُُد الُُُوطو امللكتُُُ  واختُُُذ. 2012الثُُُاين/نوفمرب 
 لكتُُ م وأطلُُ الُُوالدة. نُُذ م اهلايتيُُة اهلويُُة وقحديُُد الوطنيُُة اهلويُُة ب اقُُات توزيُُا عمليُُة قحسُُني
. العمُُُل ووزارة التعلُُُيم وزارة مُُُا بالتعُُُاون القاصُُُرين، التوميُُُذ هويُُُة قحديُُُد برنُُُام  باملثُُُل اهلويُُُة
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ُُُُات ووزعُُُُت ،الولُُُُديات يف  ُُُُررين تعيُُُُني مثُُُُل أخُُُُرر إجُُُُرااات واخُتُُُُذت  علُُُُ  إرشُُُُادية كتيو
     يُُة عُووة علُُ  ذلُُد غليُُة يف أيُُار/الوطن احمليوفُُات داسُُرة وفُعتو . املدنيُُةالُُة اح سُُجل مُوفي 
 املدنية.شهادات احالة سر حصول هايتي  الشتات عل  لتي 2013مايو 
، 2010وبُُدأ تنييُُذ مشُُروع توثيُُ  األشُُخا  الُُذين يعيشُُون يف املخيمُُات منُُذ عُُام  -127

مُن أجُل التصُدي ملشُلكلة تسُجيل  ،ميوفية األمم املتحدة السُامية لشُرؤون الوجتُنيبدعم من 
مُُيود شُُخص احصُُول علُُ  شُُهادة  11 000اسُُت اع أكثُُر مُُن  2010منُُذ عُُام املواليُُد. و 

 وحالة مدنية. 
مُُُن أجُُُل متلكُُُني اهلُُُايتيني الُُُذين ليسُُُت  2014كُُُانون الثاين/ينُُُاير   8وصُُُدر أمُُُر  يف  -128

. وأُطلُُُ  ملُُُوازاة ذلُُُد 2019وذلُُُد إىل  ايُُُة عُُُام  ،ن احصُُُول عليهُُُالُُُديهم شُُُهادة مُُُيود مُُُ
إىل  2014برنام  قحديد وتوثي  هوية اهلايتيني يف انمهورية الدومينيلكية يف اليرتة مُن متوز/يوليُ  

  ُُُُ ُُُُام  2015حسيران/يوني ُُُُة  29 402. وصُُُُدرت بيءُُُُل هُُُُذا الربن  وأكثُُُُرمُُُُن ب اقُُُُات اهلوي
 .سير جواز 3 000 من

 خالصة ال  
احلكومُُُة العديُُُد مُُُن املوُُُادرات، علُُُ  النحُُُو املوُُُني يف خمتلُُُ  املوافُُُيا، بُُُني  أطلقُُُت -129
ُُُة حقُُُو  اإلنسُُُان يف هُُُايي. وعلُُُ  الُُُر م  2016و 2011عُُُام   مُُُن مُُُن أجُُُل قحسُُُني حال

يف وفُُُُا وتنييُُُُذ اً اتسُُُاقيت لُُُُ  تنييُُُُذ بعُُُُض التوصُُُيات التقُُُدم احملُُُُرز وانهُُُود املوذولُُُُة، فُُُ ن 
 السياسات العامة.

تسع  إىل العمل من أجل قحسني حالة حقو  اإلنسُان وحلكومية توجد إرادة سياسية و  -130
بعُُد السلُُسال، واسُُتمرار إعُُادة الونُُاا وقحُُديات  ،امليسانيُُةاملتعلقُُة بقيُُود الم مُُن علُُ  الُُر  هُُايي يف

 التعلُيم، يف احُ  جمُال يف تقُدم املثال سويل عل  قحق فقد . 2015انتخابات عام ما بعد أزمة 
ال تُُُسال باملثُُُل و اً. مسُُُتداماً ماليُُُاً جهُُُديت لُُُ  مم ُُُا  ،للجميُُُا التعلُُُيم برنُُُام  تنييُُُذ ذلُُُد يف ملُُُا

بُُُذل جهُُود إفُُافية. وتتءُُمن هُُُذه األمثلُُة قحسُُني فُُرو  االحتجُُُاز،  تسُُتلسمجمُُاالت أخُُرر 
امل ُُول قوُُل احملاكمُُة  احُُوس االحتيُُاط ملكافحُُة ، و القءُُايا املرتاكمُُة يف احملُُاكمعُُدد وتقلُُيص 

  قلة املوارد املالية.اً وتعسيس قوات الشرطة، الي تواج  أيء ،سجونالالذي يستلسم بدوره بناا 
حافظت عهورية هايي، فيما يتعل  بالتعاون ما اآلليات الدولية، عل  عوقُات ممتُازة و  -131

اً اا الدوليني وتعاونت معهم تعاونايرب  ةعل  استءافهايي . ودأبت املعنيةما املرؤسسات الدولية 
بُُني مسُُاعدة تُعُُرُض عليهُُا عُُن طريُُ  التعُُاون الُُدويل يف إطُُار التنييُُذ ح  كمُُا أهنُُا سُُرت اً.  تامُُ
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