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  املنهجية والعملية التشاورية  -أوالً   
 عن جملـس    ٢٠٠٧يونيه  /حزيران ١٨ الصادر يف    ٥/١أُعدَّ هذا التقرير وفقاً للقرار        -١

 ١٥ املـؤرخ    ٦٠/٢٥١حقوق اإلنسان املُنشأ مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحـدة           
  .٢٠٠٦ مارس/آذار
 كنقطة االنطالق لصياغة هذه الوثيقة، حيث إن        ١٩٨٦فرباير  /شباط ٧وُحدِّد يوم     -٢

 سنة باللجوء   ٢٩اليت ظلت متارس السلطة ملدة      " ايلفعائلة دي "هذا التاريخ يوافق هناية حكم      
  . باحلريات األساسية وتنال من حقوق اإلنسانختلإىل ممارسات 

مشتركة بني املؤسسات تتكون من مـوظفني ميثلـون         وقد أعدَّت هذا التقرير جلنة        -٣
وقد جرى أيضاً إشراك اجلهات صاحبة املصلحة يف مراحل عديـدة مـن             . خمتلف الوزارات 

، نظمت حكومة هاييت باالشتراك     ٢٠٠٩مايو  /أيارففي  . عملية االستعراض الدوري الشامل   
حتادية، حلقة عمل ُدعـي  مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وحكومة مجهورية الربازيل اال      

إىل املشاركة فيها ممثلون عن مؤسسات عامة ومنظمات رئيسية للدفاع عن حقوق اإلنسان             
  .يف البلد بغية إطالعهم على رهانات االستعراض الدوري الشامل وآلياته

مث ُشكِّلت جلنة خمصصة، تتألف من موظفني شاركوا يف حلقة العمل، حتت إشراف               -٤
 ١٧وعقدت هـذه اللجنـة      . ارجية ومبساعدة وزارة العدل واألمن العام     وزارة الشؤون اخل  

وُدعيت منظمات الـدفاع عـن      . جلسة عمل قبل أن تتوصل إىل وضع صيغة أوىل للتقرير         
حقوق اإلنسان إىل إبداء رأيها خبصوص خطة العمل األولية مث خبـصوص الـصيغة األوىل               

مة من هذه املنظمات لدى وضع الـصيغة        وقد روعَيت التوصيات واملقترحات املقدَّ    . للتقرير
  . هلذا التقرير األولالنهائية

، الذي أحلق الدمار مبباين الـوزارات،       ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين  ١٢غري أن زلزال      -٥
وحتديداً مبىن وزارة الشؤون اخلارجية، أدى إىل إتالف مجيع الوثائق واحملفوظـات املتعلقـة              

  .بالتقرير األول
، أُعيد تشكيل اللجنة الستئناف صـياغة التقريـر،         ٢٠١١يناير  /الثاينكانون  ويف    -٦

وقد أُدِخلَت تعديالت هامة على التقرير بـصيغته اجلديـدة          . وذلك انطالقاً من نقطة الصفر    
  .ملراعاة الوضع اجلديد الذي خلَّفه الزلزال

ماية حقوق  وأُحيلت نتائج هذه األعمال إىل اجلمعيات والرابطات الرئيسية املعنية حب           -٧
         /حزيـران  ١٦وُنظِّمـت يف  . اإلنسان يف البلد، وإىل الربملان وجهاز القضاء للتعليق عليهـا   

 استشارة وطنية شارك فيها عدد كبري من منظمات اجملتمـع املـدين الوطنيـة               ٢٠١١يونيه  
  .تقريروروعي بعض التوصيات اليت قدمتها هذه املنظمات يف الصيغة النهائية لل. واإلقليمية

وتلقت اللجنة توصيات من كل من جملس احلكومة ورئيس اجلمهوريـة بعـد أن                -٨
  .أحالت إليهما الصيغة النهائية للموافقة عليها
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  اإلطار املعياري والدستوري حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -ثانياً   
ـ           -٩ اييت يف حرصاً على النهوض باحترام حقوق اإلنسان، يتضمن دستور مجهوريـة ه

وُيقرُّ الدستور مبـدأ علـو   . ١٩٤٨ إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لسنة      ديباجته إشارةً 
وقد أنشأت حكومـة    . االتفاقيات الدولية اليت تكون هاييت طرفاً فيها على التشريعات احمللية         

لدسـتور  هاييت أيضاً جمموعة من املؤسسات ُعهَِد إليها بكفالة إعمال احلقوق اليت ُيكرسها ا            
  .والصكوك الدولية والقوانني احمللية

  اإلطار املعياري  -ألف   

  على الصعيد احمللي  -١  

  دساتري هاييت وحقوق اإلنسان  )أ(  
 بـبعض    أحكاماً ختـل   ١٩٨٧ت دستور عام    تضمنت ثالثة من الدساتري اليت َسبِقَ       -١٠

ايل كتور فرانسوا ديف  د نصَّب ال  ١٩٦٤فدستور عام   . احلقوق املدنية والسياسية ملواطين هاييت    
رئيساً مدى احلياة، مث متكَّن ابنه من خالفته يف احلكم مع االحتفاظ بنفس السلطات اسـتناداً         

  .١٩٧١إىل تنقيح أُدِخلَ على هذا الدستور يف عام 

  ١٩٨٣دستور عام   )ب(  
فقد أُبقي على الرئاسة مدى     .  دون تعديالت هامة ُتذكَر    ١٩٨٣اعُتِمَد دستور عام      -١١
  .ياة مع إدخال بعض التعديالت اليت هتدف إىل ختفيف الضغوط الشعبية على النظام القائماحل

  ١٩٨٧دستور عام   )ج(  
وقد أوىل  ". ايلديف"ل به حالياً، بعد انتهاء حكم       ، املعمو ١٩٨٧اعُتِمَد دستور عام      -١٢

ء نظام   نادى بإنشا  ١٩٨٧فدستور عام   . واضعو الدستور عناية خاصة حلماية حقوق اإلنسان      
  .سياسي يقوم على أساس احترام احلريات األساسية وحقوق اإلنسان

             إضافة إىل إلغاء مجيع القوانني اليت ُتجيز القمـع الـسياسي، ُيخـصص دسـتور                 -١٣
وبالتايل، ُيقـرُّ الدسـتور     .  فصوالً عديدة للحقوق األساسية ألفراد شعب هاييت       ١٩٨٧عام  

  :ويكفلهااحلقوق واحلريات التالية 
 ؛احلق يف احلياة •

 ؛احلق يف الصحة •

 ؛احلق يف التعليم •
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 ؛احلق يف اإلعالم •

 ؛احلق يف األمن •

 ؛احلق يف امللكية •

 ؛احلرية الفردية •

 ؛حرية التعبري •

 ؛حرية الوجدان •

 ؛تكوين اجلمعياتوحرية التجمع  •

 ؛حرية العمل •

  .املثول الشخصي أمام القضاء •

  اإلنساناإلطار القانوين حلقوق   )د(  
هناك نصوص تشريعية عديدة ُتجسِّد احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف الدستور             -١٤

  :وتعززها، ومن بينها النصوص التالية
 الذي مينح املرأة املتزوجة مركـزاً       ١٩٨٢أكتوبر  /تشرين األول  ٨مرسوم    )أ(  

  قانونياً يتماشى مع أحكام الدستور، وُيلغي مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛
   الذي ينظم عمل األحزاب السياسية؛١٩٨٦يوليه /متوز ٣٠رسوم م  )ب(  
   الذي ُيلغي هنائياً عقوبة اإلعدام؛١٩٨٨يوليه /متوز ٤مرسوم   )ج(  
 ١٨ املتعلق بتنظيم القضاء واملنِقح ملرسوم ١٩٩٥أغسطس /آب ٢٢مرسوم   )د(  

   املتعلق بتنظيم احلق يف املثول الشخصي أمام القضاء؛١٩٨٥سبتمرب /أيلول
 الذي ُيحدِّد نظام عمل مكتـب       ١٩٩٥أكتوبر  /تشرين األول  ١٦مرسوم    )ه(  

  واختصاصاته؛) أمني املظامل(الدفاع عن املواطن 
   املنظِّم ملهنة القضاء؛٢٠٠٧أغسطس /آب ٢قانون   )و(  
   املتعلق بإحداث اجمللس األعلى للقضاء؛٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين ١٣قانون   )ز(  
   املتعلق بإحداث حماكم ابتدائية جديدة؛٢٠٠٣يو ما/أيار ٣قانون   )ح(  
  ؛١٩٦١أكتوبر /تشرين األول ٦قانون العمل الصادر يف   )ط(  
 املتعلق بإنشاء وتنظـيم معهـد التـأمني        ١٩٦٧أغسطس  /آب ٢٨قانون    )ي(  

االجتماعي يف هاييت الذي ُحول فيما بعد إىل مكتب التأمني على حوادث الشغل واملـرض               
  واألمومة؛
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 املتعلق بإنشاء املؤسسة الوطنية للتـأمني       ١٩٦٧أغسطس  /آب ٢٨انون  ق  )ك(  
  .على الشيخوخة

  على الصعيد اإلقليمي  -٢  
 مجهورية هاييت طرف يف الصكوك املعتمدة على املستوى اإلقليمي من منظمة الدول             -١٥

  :األمريكية، ومنها الصكوك اآلتية
املـصدق  (قوق السياسية للمـرأة     اتفاقية البلدان األمريكية املتعلقة مبنح احل       )أ(  
  ؛)١٩٥٧أغسطس /آب ٥عليها يف 
 ١٨املـصدق عليهـا يف      (االتفاقية األمريكية املتعلقة حبقـوق اإلنـسان          )ب(  

  ؛)١٩٧٩أغسطس /آب
اتفاقية البلدان األمريكية ملنع العنف املسلط على املـرأة واملعاقبـة عليـه               )ج(  

  ؛)١٩٩٦أبريل /نيسان ٣املصدق عليها يف (واستئصاله 
اتفاقية البلدان األمريكية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد األشخاص             )د(  

  ؛)٢٠٠٩مايو /أيار ٢٩املصدق عليها يف (ذوي اإلعاقة 
 باختصاص حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان       هاييتعالوة على ذلك، تعترف       -١٦

  .انوتتعاون عن كثب مع جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنس

  على الصعيد الدويل  -٣  
وقعت مجهورية هاييت اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وهي طرف يف العديد مـن               -١٧

  الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان واملعتمدة يف إطار األمم املتحـدة، ومـن بينـها              
  :الصكوك التالية

 ٢٣ عليـه يف     املـصدق (العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية         )أ(  
  ؛)١٩٩٠نوفمرب /تشرين الثاين

ـ  ( التمييز ضد املرأة     اتفاقية القضاء على مجيع أشكال      )ب(    ٧ يف   ااملصدق عليه
  ؛)١٩٨١أبريل /نيسان

  ؛)١٩٥٧يوليه /متوز ٣١املصدق عليها يف (اتفاقية احلقوق السياسية للمرأة   )ج(  
 ٢املصدق عليها يف  (ري  اتفاقية حظر االجتار باألشخاص واستغالل دعارة الغ        )د(  

  ؛)١٩٥٧سبتمرب /أيلول
  ؛)١٩٩٤ديسمرب /كانون األول ٢٣املصدق عليها يف (اتفاقية حقوق الطفل   )ه(  
املصدق عليها  (االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة            )و(  

  ؛)١٩٧٢ديسمرب /كانون األول ١٩يف 



A/HRC/WG.6/12/HTI/1 

GE.11-15083 6 

اص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختيـاري      االتفاقية املتعلقة حبقوق األشخ     )ز(  
  ؛)٢٠٠٩يوليه /متوز ٢٣املصدق عليهما يف (

تـشرين   ١٥املـصدق عليهـا يف   (اتفاقية مكافحة التمييز يف جمال التعليم    )ح(  
  ؛)١٩٨٤أكتوبر /األول

  ؛)١٩٥٧يوليه /متوز ٣١املصدق عليها يف (اتفاقية حتصيل النفقة يف اخلارج   )ط(  
            /آب ٢١املـصدق عليهـا يف      ( جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة        اتفاقية منع   )ي(  
  ؛)١٩٥٠أغسطس 
 بشأن حظر أسوأ أشـكال عمـل        ١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )ك(  

  ؛)٢٠٠٧يوليه /متوز ١٩املصدق عليها يف (األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها 
        املصدق عليهـا   ( بإلغاء العمل اجلربي     اتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقة      )ل(  

  ؛)١٩٥٧سبتمرب /أيلول ٢٦يف 
املصدق عليها  ( املتعلقة بتفتيش العمل     ٨١اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )م(  

  ؛)١٩٥١يوليه /متوز ٢٣يف 
 املتعلقة باحلرية النقابية ومحاية حـق       ٨٧اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )ن(  
  ؛)١٩٧٩فرباير /شباط ١٦صدق عليها يف امل(التنظيم 

 املتعلقة بالتعويض عن حوادث العمل      ١٧اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )س(  
  ؛)١٩٥٤مايو /أيار ٢٠املصدق عليها يف (

املـصدق  ( املتعلقة باألمراض املهنيـة   ٤٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )ع(  
  ؛)١٩٥٤يونيه /حزيران ١٨عليها يف 
 املتعلقة بالتأمني الصحي لعمال الزراعة ٢٥اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم    )ف(  

  ؛)١٩٥٤مايو /أيار ٢٠املصدق عليها يف (
 املتعلقة باحلد األدىن لسن االستخدام     ١٣٨اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )ص(  

  ).٢٠٠٩يونيه /حزيران ٣املصدق عليها يف (

  اإلطار املؤسسي  -باء   
 من أجل إرساء دولة القانون، وذلك ١٩٨٦لت هاييت اجلهود اليت بدأهتا يف عام واص  -١٨

وميارس بعض هذه املؤسسات صالحيات تتعلق حبماية حقـوق   . بإنشاء املؤسسات وتعزيزها  
  :اإلنسان، ومن بينها املؤسسات التالية
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          ، املنـشأ مبوجـب الدسـتور يف        )أمني املظامل (مكتب الدفاع عن املواطن       )أ(  
          ترتكبـها ماية مجيع األفراد من كافة التجاوزات الـيت ميكـن أن            حب واملكلّف ١٩٨٧عام  

  اإلدارة العامة؛
تـشرين   ٨الوزارة املعنية بوضع املرأة وحقوقها، املنشأة مبوجب مرسـوم            )ب(  

ضع املرأة  ، وهي اجلهاز املركزي املعين بتصور سياسات الدولة املتعلقة بو         ١٩٩٤نوفمرب  /الثاين
وتتمثل مهام الوزارة الرئيسية يف العمل من أجل        . وحقوقها وحتديد هذه السياسات وتنفيذها    

جمتمع يقوم على أساس املساواة بني اجلنسني، وتوجيه عملية صـياغة الـسياسات العامـة               
  وتنفيذها على الصعيد الوطين مع احلرص على احترام مبدأ املساواة بني اجلنسني؛

 مـن أجـل النـهوض    ١٩٩٤نوفمرب /تشرين الثاينلبيئة املنشأة يف  وزارة ا   )ج(  
  بالتنمية املستدامة وتشجيع محاية البيئة؛

أمانة الدولة إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة املنشأة مبوجب أمر رئاسـي             )د(  
، واليت تتمثل مهمتها الرئيسية يف الوقاية من العجز والعمل علـى            ٢٠٠٧مايو  /أيارصادر يف   
  شخاص الذين يعانون من إعاقة ما؛إدماج األ
، ٢٠٠٥املكتب الوطين لتحديد اهلوية، املنشأ مبوجب مرسوم صادر يف عام            )ه(  
  تحديد هوية أفراد شعب هاييت ومسك السجل الوطين للهوية؛ب واملكلّف
 ١٩٩٥مارس /آذارالوكالة الوطنية للهجرة املنشأة مبوجب مرسوم صدر يف         )و(  

لرئيسية يف رعاية األفراد املطرودين من اخلارج والعائـدين إىل هـاييت            واليت تتمثل مهمتها ا   
  ألسباب اقتصادية؛

اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات، والوحدة املركزية لالستخبارات املالية،          )ز(  
 على التوايل، من أجل  ٢٠٠٤ و ٢٠٠١ يف عام    أنشئتووحدة مكافحة الفساد، وهي أجهزة      

ل دون التمتع احلر ببعض حقوق اإلنسان، مثل الفـساد وتبيـيض            التصدي للجرائم اليت حتو   
  .األموال واالجتار غري املشروع باملخدرات

  تدابري السياسة العامة   -جيم   

  ورقة االستراتيجية الوطنية للنمو واحلد من الفقر  -١  
 يف ديباجته على العديد من املبـادئ املتـصلة بـاحلقوق            ١٩٨٧ينص دستور عام      -١٩

من أجل قيـام دولـة   "ن عِلفريد يف الديباجة أن الدستور أُ     . ية واالجتماعية والثقافية  االقتصاد
ولتهيئة الظروف االقتصادية الـيت     . "هايتية عادلة اجتماعياً وحرة اقتصادياً ومستقلة سياسياً      

  .تسمح تدرجيياً باملمارسة الكاملة هلذه احلقوق، اعتمدت دولة هاييت جمموعة من التدابري
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، وتعترب  ٢٠٠٧ ورقة االستراتيجية الوطنية للنمو واحلد من الفقر يف عام           أُِعدَّت وقد  -٢٠
من أكمل الصكوك اليت تعكس صورة كاملة عن الرؤى والوسائل الكفيلة بإخراج البلد من              

وهذه الورقة هي نتاج عملية تشاركية واسعة النطاق مشلـت خمتلـف            . دوامة الفقر والبؤس  
وشكلت الورقة إطاراً مرجعياً يف     .  أكثر متثيلية  ا وهو ما يضفي عليه    مكونات اجملتمع اهلاييت،  

جمال السياسة العامة يعطي األولوية لشواغل املواطن واهتماماته ويراعي الطلبات األساسـية            
  .للسكان، غري أهنا مل حتقق النتائج املرجوة بسبب نقص املوارد املالية

لعمل احلكومي موجهـاً علـى سـبيل    ، كان ا٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١٢حىت    -٢١
األولوية حنو بلوغ منو متسارع وتنمية اجتماعية يكفالن بوجه خاص احلد من الفقر بوجهيه              

 حتسن ملحوظ يف تقدمي اخلدمات، وال سـيما مـن حيـث             ُسجِّلوفيما  . املادي واإلنساين 
عددة، سامها يف   الكمية، فإن زيادة عدد السكان واخنفاض معدل النمو، الناجتني عن عوامل مت           

  . عدم استدامة املكتسبات
 كـانون   ١٢مث تغريت احلالة وكذلك أولويات احلكومة تغرياً تاماً بعـد زلـزال               -٢٢
فقد حلقت بالعاصمة واملدن اجملاورة أضرار كبرية وواجهت احلكومـة          . ٢٠١٠يناير  /الثاين

يعية اليت مل يشهد هلا تاريخ وعقب هذه الكارثة الطب . انتشاراً واسعاً ملخيمات املشردين داخلياً    
ب إعادة النظر يف األهـداف      ج مما استو  ت احلالة االجتماعية واالقتصادية،   البلد مثيالً، تدهور  

  . املرسومة، وإعادة حتديد األولويات يف ضوء ما حيتاجه البلد من جهد إلعادة اإلعمار
 هاييت، وهـي    عت خطة العمل من أجل إعادة اإلعمار الوطين وتنمية        ِض، وُ وهكذا  -٢٣

خطة تشمل ستة جماالت عمل رئيسية، هي التعليم، واملاء واإلصحاح، والنقـل، والطاقـة،              
 دوالر خـالل    ماليري ٣,٩بنحو  البلد  وقدِّرت احتياجات   . والزراعة، وتنمية القطاع اخلاص   

   . مليار دوالر إلعادة اإلعمار يف املدى الطويل١١ الزلزال، وتاألشهر الثمانية عشر اليت تل

  اللجنة املؤقتة إلعادة اإلعمار  -٢  
بغية تنفيذ خطة العمل من أجل إعادة اإلعمار الوطين وتنمية هاييت، أنشئت، مبوجب     -٢٤

 اللجنة املؤقتة إلعادة إعمار هاييت،    ،٢٠١٠أبريل  / نيسان ١٥قانون حالة الطوارئ الصادر يف      
ويف هـذا اإلطـار،     .  تنفيذها املكلفة بتخطيط مشاريع التنمية واألولويات وتنسيقها وتيسري      

. تعطي اللجنة موافقتها على مقترحات املشاريع بعد تقييم مدى توافقها مع اخلطة اإلمنائيـة             
ويرأس هذه اللجنة رئيس الوزراء السيد جون ماكس بلريف والرئيس الـسابق للواليـات              

ة يتكـون   ويدير اللجنـة جملـس إدار     . املتحدة األمريكية، السيد ويليام جفرسون كلينتون     
  . وأعضاء أجانب يهتمون بإعادة إعمار هاييتهايتينيبالتساوي بني أعضاء من 

وتراعي اللجنة، يف إطار تقييمها ملشاريع إعادة اإلعمار اليت حتـال إليهـا، املزايـا                 -٢٥
 اليد العاملة احمللية كمعيـارين      ومدى استخدامها االجتماعية واالقتصادية للمشاريع املقترحة     

  .موافقة على املشروعأساسيني لل
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  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  -ثالثاً   

  احلق يف احلياة  -ألف   
وقد . ، احلق يف احلياة ويلغي عقوبة اإلعدام٢٠ و١٩يكرس دستور هاييت، يف مادتيه   -٢٦

 ٤استعيض عن هذه العقوبة بعقوبة األشغال الشاقة مدى احلياة مبوجب املرسوم الـصادر يف               
 إىل إدانة أفراد من القوة ٢٠٠٢ ويف ٢٠٠١وأفضت حماكمات جرت يف  . ١٩٨٨يوليه  /متوز

وجتنباً الستمرار هذه املمارسات، تعمل     . العامة الرتكاهبم جرمية اإلعدام خارج نطاق القضاء      
دولة هاييت، يف إطار التعاون الدويل، على تعزيز قدرات املفتشية العامة للشرطة الوطنيـة يف               

املسألة، وذلك بإدراج دروس إلزامية تتعلق حبقوق اإلنسان يف برنامج          هاييت وتوعية أفرادها ب   
  . التدريب التابع ألكادميية الشرطة

  حرية التعبري  -باء   
          حرية التعبري هي مكسب ال جدال فيه من املكاسب اليت حققهـا جمتمـع هـاييت                  -٢٧
. التعبري والرأي تضمن حرية من الدستور ٢٨ويشار يف هذا الصدد إىل أن املادة . ١٩٨٧منذ 

. وتتمتع صحافة هاييت حبرية تامة    . وهي من أكثر احلقوق اليت حتظى باالحترام يف هاييت اليوم         
         .، متت حماكمة املسؤولني عن اغتيال الصحفي برينيول لينـدور، وإدانتـهم         ٢٠٠١ويف عام   

هري جـون دومينيـك يف      وال يزال التحقيق جارياً فيما يتعلق بقضية اغتيال الصحفي الـش          
  . ٢٠٠٠أبريل /نيسان

  حرية الدين وتكوين اجلمعيات  -جيم   
). ٣١ و ٣٠املادتـان   (يكفل دستور هاييت أيضاً حرية الدين وتكوين اجلمعيـات            -٢٨

شعائر فهناك يف هاييت من ميارس      . وميكن ممارسة مجيع الديانات واملذاهب الدينية بكل حرية       
محالت توعية وتعزيز وحدات الـشرطة املنتـشرة يف         ( تدابري   وقد اختذت .  دون متييز  الفودو

حلماية أتباع هذا املذهب الديين من أعمال القتل الغوغائي على إثر اهتامـات             ) املناطق املعنية 
مايو /مبمارسة الشعوذة وجهت إىل بعض هؤالء األتباع يف ظل تزايد حاالت الكولريا يف أيار             

 ما خيتارونه من مجعيات شريطة احترام القواعد املعمول وحيق جلميع املواطنني تكوين. ٢٠١١
  .  حزباً سياسياً معترفاً به٥٠هبا، ويذكر على سبيل املثال أن البلد يعد اليوم أكثر من 
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  مكافحة السخرة واالجتار بالبشر  -دال   
فاسـتغالل األطفـال يف     . متثل السخرة أحد التحديات الرئيسية بالنسبة إىل هاييت         -٢٩

 يف املائة منهم    ٦٠ طفل،   ١٧٣ ٠٠٠كممارسة شبيهة بالسخرة، يشمل حنو       املرتلية،   اخلدمة
  :وقد اختذت تدابري عديدة ملواجهة هذه الظاهرة. من اإلناث

على الصعيد التشريعي، حيظر القانون املتعلق مبنع مجيع أشكال التعـسف والعنـف            •
طفال والقضاء عليها، الـذي     وإساءة املعاملة أو املعاملة الالإنسانية اليت تستهدف األ       

، استخدام األطفال دون الثانية عشرة من العمر يف العمـل        ٢٠٠٣بدأ نفاذه يف عام     
إضافة إىل ذلك، صدَّقت هاييت على الربوتوكول اإلضـايف ملنـع االجتـار             . املرتيل

 وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه املكمل التفاقية األمـم           ،باألشخاص
ض على الربملان نـص قـانون       رِ ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وقد عُ       املتحدة
ض على املشرع أيضاً نص آخر يهدف إىل مراجعة  رِوُع.  حول هذا املوضوع   يتنفيذ

  تصديق على اتفاقية الهاي الدولية؛قانون التبين يف هاييت، وجيري حالياً النظر يف ال
ديدة، ويذكر منها إنـشاء فرقـة حلمايـة         وعلى الصعيد اإلداري، اختذت تدابري ع      •

، وإنشاء تسعة مراكز ٢٠٠٣مايو /القاصرين داخل الشرطة الوطنية يف هاييت، يف أيار
الستقبال األطفال يف خمتلف مناطق البلد، وتعزيز هياكل معهد الرفاه االجتمـاعي            
والبحوث، وتنظيم محالت توعية تتعلق حبماية حقوق الطفل، وفتح خط هـاتفي،            

يسمح بإبالغ حاالت إساءة املعاملة إىل السلطات " خط إغاثة األطفال"ف باسم  يعر
املة يف هياكل   املعنية، إضافة إىل وضع برامج إلعادة تأهيل األطفال ضحايا سوء املع          

  االستقبال الدائمة؛
، أعيد أطفال من ضحايا االجتـار إىل        ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١٢وعقب زلزال    •

. جهود مشتركة بني سلطات هاييت واملنظمة الدولية للـهجرة        وطنهم هاييت بفضل    
  . وقد مسحت هذه اجلهود بإعادة هؤالء األطفال إىل أسرهم

  حقوق العمال املهاجرين  -هاء   
وللمسامهة يف ضمان   . تويل سلطات هاييت عناية خاصة حلماية حقوق املهاجرين اهلايتيني          -٣٠

 ٢٠٠٤أكتـوبر   /ملضيفة، أنشئت يف تـشرين األول     احترام حقوق هؤالء األشخاص يف البلدان ا      
 وذلك بـإبالغ    م،اهتوزارة خاصة باهلايتيني املقيمني يف اخلارج، تعىن، يف مجلة أمور، بتلبية انتظار           

 بعثات قنصلية عديدة، ومن املقـرر     أُنشئتوقد  . أصواهتم إىل احلكومة وتيسري تدبري شؤوهنم     
غريب اليت تعد جالية كبرية من العمال املهاجرين        إنشاء بعثات أخرى، يف بلدان نصف الكرة ال       

 منح اهلايتيني املقيمني يف اخلارج      ٢٠١١ويتوخى يف إطار اإلصالح الدستوري لعام       . اهلايتيني
ويتمتع العمال املهاجرون األجانب بنفس احلماية اليت يتمتـع هبـا           . احلق يف تعدد اجلنسيات   

  . العمال اهلايتيون
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  حقوق الطفل  -واو   
. ١٩٩٤ديـسمرب   /كـانون األول   ٢٣صّدقت هاييت على اتفاقية حقوق الطفل يف          -٣١

          ٢٠٠٧وُتبّين األرقام اليت أفرزهتا آخر دراسة استقصائية حول املوضوع أُجريـت يف عـام               
در اإلشارة يف هذا    جيو. احلالة املدنية سجالت   يف املائة من أطفال هاييت مسجلون يف         ٨١أن  

ل الوالدات ميثل مشكلة رئيسية يف هاييت وأن السلطات اختذت التـدابري     الصدد إىل أن تسجي   
  :التالية للحد من عدد األطفال غري املسجلني

 مراسيم هتـدف    ٢٠٠٥ مث يف عام     ١٩٩٥على الصعيد التشريعي، صدرت يف عام        •
وقد مسح هذا اإلجراء بتـسجيل      . إىل تبسيط اإلجراءات املتعلقة بالتصاريح املتأخرة     

 ، من بينهم عدد كبري من األطفال؛ شخص٤ ٠٠٠ ٠٠٠حنو 

 محالت توعية عديدة من أجل تشجيع اآلباء علـى          ُنظِّمتعلى الصعيد اإلداري،     •
وقد ُشـرع يف إعـادة تنظـيم        . التصريح بالوالدات، وال سيما يف املناطق الريفية      

ة وُعّين، على سبيل التجربة، موظف حال     . اخلدمات املكلفة بتلقي تصاريح الوالدات    
مدنية للعمل لدى املستشفيات الرئيسية يف ثالث مدن، إضافة إىل تعيني ضابط حالة             

 .أبواهبا أيضاً يف عديد املقاطعاتوفتحت مكاتب جديدة للحالة املدنية . مدنية متنقل

 إىل تفاقم ظاهرة أطفـال الـشوارع،        ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين  ١٢وأدى زلزال     -٣٢
يالً مـن احلقـوق     وللتصدي هلذه الظاهرة اليت تشكل ن     . نسيبر -أو   -وخباصة يف بورت    
 مشاريع عديدة مسحت بإيداع بعض هؤالء األطفـال يف مراكـز            أُعدَّتاألساسية للطفل،   

  . ذه التدابرياآلثار اإلجيابية هلغري أن نقص املوارد املالية قد حّد من . االستقبال

  احلق يف الغذاء  -زاي   
، على أن الغذاء ميثل حقاً من احلقوق األساسية         ٢٢دته  ينص الدستور صراحة، يف ما      -٣٣

غري . لذلك، تويل احلكومة اهتماماً خاصاً للحق يف الغذاء       . اليت جيب أن يتمتع هبا كل مواطن      
وهذه . أن عدداً كبرياً من مواطين هاييت، وخباصة يف املناطق الريفية، ُيعانون من سوء التغذية             

مثل ضعف هياكل القطاع الزراعي من حيـث اإلنتـاج          الظاهرة ناجتة عن أسباب عديدة،      
طردة يف  االئتمان الزراعي، والزيادة امل   واحلفظ والتوزيع، والكوارث الطبيعية املتكررة، وانعدام     

  . عدد السكان
ومن أصعب الفترات اليت مر هبا القطاع الزراعي، وجمتمع املزارعني عامة، هي فترة               -٣٤

. ١٩٩٤ وعام   ١٩٩١مة األمم املتحدة على هاييت بني عام        احلظر التجاري الذي فرضته منظ    
فاستنفاد خمزون البذور، وغياب خدمات الصيانة والتصليح على مستوى اهلياكل األساسـية            
للري، وحرمان املؤسسة الزراعية من رأس املال، كلها عوامل أحلقت أضراراً جسيمة باإلنتاج   

، خلَّفت األزمة الغذائية العاملية     ٢٠٠٨ويف عام   . الزراعي الوطين الذي ظل متأثراً لفترة طويلة      
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           آثاراً مدمِّرة يف هاييت، حيث سجلت أسعار املواد األساسية زيادة سريعة منقطعـة الـنظري،              
  . مما أدى إىل سقوط احلكومة

ويف أعقاب هذه األزمة الغذائية، وخمتلف األعاصري اليت أحلقـت ضـرراً جـسيماً                -٣٥
 خطـة طـوارئ     ،اعي، وضعت حكومة هاييت، بالتشاور مع شركائها الدوليني       باإلنتاج الزر 

قطاعية تقوم على إنعاش اإلنتاج الوطين وتشجيع األنشطة القائمة على كثافة اليـد العاملـة               
       ومسحت هذه اخلطة باحلد بدرجة كبرية من سـوء التغذيـة           . وتعزيز برامج املعونة الغذائية   
            مة من الـسكان وسـامهت يف اخنفـاض أسـعار املنتجـات            يف صفوف اجلماعات احملرو   

  . الغذائية األساسية
، شرعت وزارة الزراعـة يف تنفيـذ        ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين  ١٢وعقب زلزال     -٣٦

  :جمموعات األنشطة األربع التالية
اج الربنامج اخلاص لدعم اإلنت"إعداد وثائق التوجيه والدعاية اخلاصة بالقطاع، ومنها  •

 ٢٠٠٨الغذائي للتصدي لتبعات األعاصري األربعة اليت شهدها البلد يف صائفة عـام            
؛ خطة عمـل يف     " وإدماج السكان املشردين   ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين  ١٢وزلزال  

إطار تقييم االحتياجات لفترة ما بعد الكارثة؛ إجناز وثيقة سياسة التنمية الزراعيـة             
ة لالستثمار الزراعي اليت تشمل إجـراءات يف        ؛ اخلطة الوطني  ٢٠١٥-٢٠١٠للفترة  

         /تـشرين األول (ويف املـدى البعيـد    ) ٢٠١١يوليـه   /متـوز حىت  (املدى القصري   
، وهي خطة ُوضعت لتوجيـه املتـدخلني يف         )٢٠١٦يوليه  /متوز - ٢٠١١أكتوبر  

 اخلطة التوجيهية لإلرشاد الزراعي؛القطاع الزراعي، وأخرياً 

           عـن طريـق     ٢٠١٠انية دعم احلمـالت الزراعيـة ملوسـم         وتشمل اجملموعة الث   •
 ألف ٩٧ ٠٠٠من األراضي الزراعية، وتوزيع هكتار  ٦ ٠٠٠  بمساحة ُتقّدر حراثة 

طن من األمسدة الكيماوية يف خمتلف مناطق البلد، وتوزيع البذور، وتوفري اجلرارات            
 وية وغريها من املعدات الزراعية؛اليد

شطة الثالثة فتشمل إعادة تأهيل اهلياكل األساسية املاديـة، ومنـها           أما جمموعة األن   •
املكاتب اإلدارية لوزارة الزراعة، ومواصلة اإلجراءات املدرجة يف إطـار برنـامج            

وتشمل هذه األنشطة أيضاً تسوية درجة احندار اجملاري        . الوقاية من موسم األعاصري   
حلمايـة يف   احات املروية وأشـغال ا    املائية وأشغال محاية أخرى، وإعادة تأهيل املس      

 مستوى مستجمعات املياه؛

وتندرج جمموعة األنشطة الرابعة واألخرية يف إطار التعاون، وهي تـشمل تعـديل              •
بعض الربامج واملشاريع اجلاري تنفيذها بالتعاون مع شركاء هاييت، وإطالق برنامج           

 تضررت من الزلزال    دعم األمن الغذائي وإحداث فرص عمل يف املناطق الريفية اليت         
. وبدء تنفيذ األنشطة اليت تدخل يف إطار مشروع تعزيز اخلدمات العامة الزراعيـة            
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 مشروعاً آخر حصلت على التمويل وتتعلق بتكثيف اإلنتاج، هي إما قيد            ٤٠وهناك  
 .اإلجناز أو قيد اإلعداد

راصد لألمن   واستحدثت م  ١٩٩٦وأُنشئ أيضاً اجمللس الوطين لألمن الغذائي يف عام           -٣٧
فريـق   يف   وهاييت عضوٌ . لفاعلة تنسيقاً أفضل  الغذائي بغية تنسيق تدخالت خمتلف اجلهات ا      

الكارييب اليت   استئصال اجلوع يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر         مبادرة  باملعين   ٢٠٢٥العمل  
           جتمع مثانية بلدان من نصف الكرة الغريب من أجـل القـضاء علـى اجلـوع يف املنطقـة                   

  .٢٠٢٥ أفق يف

  احلق يف الصحة  -حاء   
، ٢٣ و ١٩الوصول إىل خدمات الصحة، كحق أساسي يقّره الدستور صراحة يف مادتيه              -٣٨

 معـدل   فمختلف التدابري الرامية إىل ختفـيض     . يشكل حتدياً متواصالً بالنسبة إىل حكومة هاييت      
بية ألكرب عدد ممكـن يف حالـة        وفيات الرضع وحتسني اخلدمات الطبية وتوفري املساعدة الط       

املرض، مل ُتثمر النتائج املرجوة بسبب منو السكان والصعوبات السياسية واالقتصادية الـيت             
  . يواجهها البلد

غري أن التدابري امللموسة املتخذة يف إطار خمتلف احلمالت اليت ُنظمت خالل الفتـرة                -٣٩
 تخفيض معدل وفيات الرضـع واألطفـال      ب مسحت   ٢٠٠٩ إىل عام    ١٩٨٦املمتدة من عام    
وتراجع أيضاً معدل انتشار فريوس نقص املناعة البشري تراجعاً ملحوظاً بفضل . بدرجة كبرية

، حيـث إن   اوأمكن أيضاً احتواء املالري   . اجلهود املشتركة بني سلطات هاييت واجملتمع الدويل      
وتعـّد شـبكة    .  يف املائـة   ٣,٥معدل انتشار هذا املرض املتوطن يف هاييت ال يتجاوز اليوم           

مستشفيات جامعية ومراكز استشفاء ومراكز صحية،      ( وحدة   ٧٩٨مستشفيات هاييت اليوم    
وهناك عدد من املشاريع اليت تنتظر التمويل واليت هتدف    ) حدات الرعاية الصحية  ووغريها من   

  .إىل زيادة عدد املراكز وحتسني التغطية الصحية على املستوى الوطين
در اإلشارة أيضاً إىل التعاون الفعال بني كوبا وبرنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي             وجي  -٤٠

وهاييت، الذي ييسر تواجد أطباء كوبيني على أراضي هاييت، وال سيما يف املناطق الريفيـة،               
وقد مسح هذا التعاون بزيادة اخلـدمات  . ويساهم يف تدريب األطباء الشبان اهلايتيني يف كوبا   

           مة إىل األشخاص احملرومني أو املقيمني يف منـاطق يـصعب الوصـول إليهـا              الصحية املقد 
  . كبريةًزيادةً
فقد أحلق  .  تأثرياً كبرياً يف اهلياكل الصحية     ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين  ١٢وأثر زلزال     -٤١

سيق الدمار بعديد املراكز االستشفائية، مث إن حالة الفوضى اليت أعقبت الزلزال مل تسمح بتن             
ومع ذلك مسح التضامن الدويل بإعادة هتيئة خمتلـف املراكـز           . عمليات اإلغاثة بشكل فّعال   

ومتكّنـت الـسلطات   . االستشفائية العامة بسرعة ومكّن إىل حد ما من تلبية االحتياجـات       
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ورغـم  . الصحية أيضاً من احتواء وباء الكولريا الذي بدأ ينتشر يف هاييت يف أعقاب الزلزال             
 ١٣٣ ٠٠٠ شخصاً، فقد أمكن تقدمي العالج يف الوقت املناسب ألكثر من ٤ ٦٧٢وفاة حنو 

          /أيـار ولألسف، أدى موسم األمطار إىل انتشار هذا الوباء مـن جديـد يف              . من املصابني 
  .٢٠١١مايو 
 وثيقة السياسة الوطنية يف جمال الصحة وخطة استراتيجية         ُوِضعت،  ٢٠٠٥ويف عام     -٤٢

ألكرب عدد  ستتيح  قطاع الصحة، وذلك هبدف حتديد إطار اإلصالحات اليت         وطنية إلصالح   
وتتمثل احملـاور الرئيـسية هلـاتني      . الوصول إىل خدمات الصحة   إمكانية  ممكن من السكان    
  :الوثيقتني فيما يلي

 ؛إنعاش شبكة املستشفيات العامة وتوسيع نطاقها •

 ؛حتسني إدارة املستشفيات •

 ؛حتسني اخلدمات املقدمة •

  .ير قطاع املستشفيات اجلامعيةتطو •

  احلق يف العمل  -طاء   
وقـد  . احلق يف العمل  ب واملواد التالية،    ٣٥، يف مادته    ١٩٨٧يقر دستور هاييت لعام       -٤٣

وتيـسرياً لتنفيـذ أحكـام    . صّدقت هاييت على اتفاقيات عديدة هبدف محاية حقوق العمال   
  :دابري التاليةالدستور واالتفاقيات املشار إليها، اختذت هاييت الت

  :على الصعيد اإلداري  )أ(  
 ؛إنشاء جملس إدارة هليئات الضمان االجتماعي •

القانون املتعلق بالفرص املتاحة    " (Hope" الثالثية لتنفيذ قانون     اللجنةإنشاء   •
 ؛)هلاييت يف نصف الكرة الغريب من خالل تشجيع الشراكات

 ؛ الثالثية للتشاور والتحكيماللجنةإنشاء  •

 ؛ تيسري االستثماراتكزمرإنشاء  •

 ؛ تضامن لفائدة األشخاص من ذوي االحتياجات اخلاصةصندوقإنشاء  •

  :على الصعيد القانوين  )ب(  
 ؛جلنة مكلفة بإعادة صياغة قانون العمل املعمول به حالياً إنشاء •

  .٢٠٠٩ لرفع احلد األدىن لألجور يف عام قانوناعتماد  •
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  إلضرابحرية التنظيم النقايب واحلق يف ا  -ياء   
 مـن  ٣-٣٥فاملادة . يقر التشريع يف هاييت حبرية التنظيم النقايب وباحلق يف اإلضراب          -٤٤

وحيق جلميع العاملني يف    . حرية التنظيم النقايب  ] الدستور[يكفل  ": الدستور تنص على ما يلي    
ـ       قطاعهمالقطاعني اخلاص والعام االنضمام إىل النقابة اليت متثل          ن  املهين من أجل الـدفاع ع

 منظمات نقابية متارس نشاطها     ١٠ويوجد يف هاييت ما يزيد على       . " املتصلة بالعمل  ممصاحله
  . من جانب السلطات العامةأو رقابة دون قيود 

  احلماية االجتماعية  -كاف   
لدى مجهورية هاييت آليات للحيطة اجلماعية تسمح لألفراد مبجاهبة اآلثـار املاليـة               -٤٥

دولة هاييت أن تتبع سياسة تليب بشكل مـستمر          ذلك، ال ميكن ل    ومع. للمخاطر االجتماعية 
االحتياجات اخلاصة ألكرب عدد من السكان بسبب ضعف مواردها وارتفاع معدل البطالـة             

غري أن بعض املؤسسات العامة، مثل اهليئة الوطنية للتأمني على الـشيخوخة واهليئـة              . فيها
واألمومة، متنح الراغبني من األجراء إمكانية      الوطنية للتأمني ضد حوادث العمل وعلى املرض        
ويتمتع موظفو اإلدارة العامة وأفراد أسرهم      . احلصول على احلماية االجتماعية بشروط ميسرة     

  .بتغطية التأمني على املرض

  مسألة نوع اجلنس  -الم   
كـة  غري أن احلر  . التمييز ضد املرأة ممارسة أجازهتا التشريعات يف هاييت لفترة طويلة           -٤٦

فمنـذ    .  مسحت بالقطع مع هذه املمارسات على حنو تـدرجي         ١٩٤٤اليت انطلقت يف عام     
 ١٩٨٢، اكتسبت املرأة يف هاييت حق التصويت، رغم أهنا انتظرت حـىت عـام           ١٩٥٠عام  

وتتمتع املرأة اهلايتية اليوم باملساواة القانونيـة مـع         . لتمارس هذا احلق خارج وصاية الزوج     
 واالتفاقيـات  )قوانني ومراسيم ولوائح تنظيمية   (ر والتشريعات القائمة    الرجل مبوجب الدستو  

  .الدولية املتعلقة حبقوق املرأة اليت صدقت عليها هاييت
ومع ذلك، تواجه احلركات اليت تناضل من أجل املساواة احلقيقية بني اجلنـسني يف                -٤٧

أساس نوع اجلـنس، الـيت      فهناك أوالً القوالب النمطية القائمة على       . هاييت حتديات عديدة  
أحياناً املرأة ذاهتا، واليت مـا زالـت تفـضي إىل            وُتكّرسهاتغذيها املمارسة داخل األسرة،     

إضافة إىل ذلك، فإن    . مسلط على املرأة   سلوكيات متييزية تترجم يف بعض األحيان إىل عنف       
فاحليـاة  . يف املنطقة معدل متثيل املرأة يف هيئات اختاذ القرار ُيعد من أدىن املعدالت املسجلة             

السياسية يهيمن عليها الرجل سواء داخل احلكومة أو يف الربملان أو على مستوى اجلماعات              
  . احمللية أو األحزاب السياسية
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وتصدر عن املنظمات النسائية يف هاييت بصورة منتظمة أرقام مفزعة تتعلق بـالعنف               -٤٨
نات وطنية موثوقة حيول دون تأكيد مـدى        غري أن انعدام بيا   . اجلنسي الذي تتعرض له املرأة    
وجيدر اإلشارة إىل أن السلطات يف هاييت بذلت جهوداً كربى         . صحة تلك األرقام أو تفنيدها    

من أجل إقناع الضحايا باللجوء إىل العدالة، لكن الضحايا ال يبلغن دائماً عما يتعرضن له من                
  . من الوصماغتصاب خشيةً

  استجابة١٩٩٤ًوزارة املعنية بوضع املرأة وحقوقها يف عام وقد أحدثت دولة هاييت ال  -٤٩
والوزارة، حسب القانون املنشئ هلا، هي مؤسسة عامـة        . للطلبات املشروعة للمرأة يف هاييت    

سياسات الدولة املتعلقة بوضع املرأة وحقوقهـا وحتديـد تلـك           تصّور  حدثت من أجل    اسُت
  . السياسات والسهر على تنفيذها

 أمر رئاسي يقضي بتنقيح املنظومـة  ٢٠٠٥يوليه /ن الوزارة، صدر يف متوز   وبإيعاز م   -٥٠
، مل يعد   األمروجب هذا   مبو. القانونية املتعلقة بالعنف اجلنسي وبالقضاء على التمييز ضد املرأة        

وإمنا يف فئة اجلرائم اليت تقع حتـت        " االعتداء على األخالق العامة   "االغتصاب يصنف يف فئة     
  .  ازداد عدد احملاكمات املتعلقة باالغتصاباألمرومنذ صدور هذا . نائيطائلة القانون اجل

 وانتشار خميمات املشردين داخلياً،     ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١٢ويف أعقاب زلزال      -٥١
اختذت الوزارة مبادرات عديدة هتدف إىل مكافحة العنف املسلط على املرأة، ومـن بينـها               

  :املبادرات التالية
 ة كمية ونوعية يف املخيمات عن العنف املسلط على املرأة؛إجناز دراس •

 تنظيم محلة وطنية للتوعية حباالت اغتصاب النساء والفتيات يف املخيمات ومنعها؛ •

توزيع دراجات نارية على العاملني يف الشرطة الوطنية يف مقاطعيت الغرب واجلنوب             •
ة يف جمال مكافحة العنف     رطالشرقي إضافة إىل مقاطعة نيبيس لتيسري عمل أفراد الش        

  على النساء والفتيات؛املسلط

 تنظيم حلقات تدريب وتوعية ألفراد الشرطة الوطنية يف هاييت حول إشكالية العنف            •
 املسلط على النساء والفتيات؛

املساعدة الطبيـة إىل النـساء والفتيـات    تقدمي تنظيم حلقة لتدريب املدربات على   •
 ضحايا العنف؛

 اجلنـسي   ركز تنسيق اجلهة الغربية لتوجيه النساء ضحايا العنف       مداخل  إنشاء خلية    •
سواء على شـكل    ( حنو املؤسسات اليت ميكن أن تقدم هلن املساعدة          يأو الزوج /و

دة رعاية نفسية اجتماعية أو طبية أو مشورة قانونية أو مأوى مؤقت أو خدمات إعا             
 ؛) يف اجملتمعإدماج ضحايا العنف وأطفاهلن

التقارير الدورية املتعلقة بالعنف املـسلط علـى        إعداد  لبيانات و وضع نظام جلمع ا    •
  .النساء والفتيات
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  احلق يف التعليم  -ميم   
ينص الدستور على إلزامية التعليم االبتدائي وجمانيته، لكن دولة هاييت غري قادرة على               -٥٢

ومع ذلك،  . ضمان االحترام الكامل هلذا املبدأ الدستوري بسبب ضعف اإلمكانات املتاحة هلا          
استراتيجية عمل وطنية من أجل توفري التعلـيم  وضعت وزارة التربية الوطنية والتدريب املهين       

، وهي استراتيجية تقوم على مخسة حمـاور رئيـسية          ٢٠١٥-٢٠٠٨ تغطي الفترة    للجميع
  :وهتدف إىل ما يلي

 تعزيز املساواة يف تنمية الطفولة املبكرة ومحايتها؛ •

 ص نيل التعليم الرمسي وغري الرمسي؛تعزيز املساواة يف فر •

 حتسني الفعالية الداخلية لنظام التعليم األساسي؛ •

 حتسني الفاعلية اخلارجية للنظام؛ •

  .تعزيز اإلدارة الفعالة والكفؤة •
 مدرسة للمرحلة األوىل من     ٤٠٠ويف إطار تنفيذ هذه االستراتيجية، من املقرر بناء           -٥٣

  وقبـل . ٢٠١٥ يف أفـق     يالزمة لتوفري التعليم قبل املدرس    التعليم األساسي لديها اهلياكل ال    
درس إضافية، قاعة  ٤ ٠٢٥، مت بناء أو إعادة تأهيل حنو ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١٢زلزال 

 كبرياً  وبعد الزلزال الذي دمر عدداً    .  يف املائة من شبكة املدارس العامة القائمة حالياً        ٢٦أي  
تدابري عديدة من أجل إعادة فتح قاعات الدرس وتنظـيم          خذت  من املؤسسات املدرسية، اتُّ   

مت إعانات إىل املدارس املتضررة أو املدمرة وُشكلت        دِّوهلذه األغراض، قُ  . امتحانات الدولة 
        /مث، ويف آب  . أفرقة من األخصائيني النفسيني لتقـدمي الرعايـة إىل التالميـذ املـصدومني            

 من أجـل مراجعـة      ٢٠١٥-٢٠١٠ الفترة    تنفيذية تغطي  خطة، أُعدت   ٢٠١٠أغسطس  
  . استراتيجية العمل الوطنية املشار إليها أعاله ومواءمتها مع واقع ما بعد الزلزال

، أُنشئت اللجنة املعنية بالتكيف املدرسي والدعم االجتماعي هبدف         ١٩٩٣ويف عام     -٥٤
إلطار، أُحدثت صفوف ويف هذا ا. اختاذ ما يلزم من إجراءات إلدماج املعوقني يف نظام التعليم  

جتريبية خاصة داخل ثالث مدارس عامة الستقبال تالميذ يعانون من اضـطرابات نفـسية              
 زيادة هامة يف عدد التالميذ ٢٠٠٧يف عام جلت وُس. وعقلية خفيفة أو من اضطرابات التعلم     
  .املعوقني الذين اجتازوا امتحانات الدولة

، لـذلك و.  الرئيسية للفشل الدراسي يف هاييت      نقص التغذية سبباً من األسباب     وُيعدُّ  -٥٥
 بتوزيع وجبات ساخنة يف     ُيعَنىضع يف إطار التعاون الدويل برنامج وطين للمطاعم املدرسية          ُو

  .املدارس العامة ومواد غذائية معدة للطبخ يف املدارس اخلاصة اليت تطلب ذلك
زم التزامـاً رمسيـاً     ورئيس اجلمهورية، سعادة السيد ميشيل جوزيف مارتيلي، ملت         -٥٦

 صندوق لدعم التعلـيم، ومت  ٢٠١١مايو  / أيار ٢٦ أُحدث يف    دفق. راسخاً بالنهوض بالتعليم  
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اختيار منطقة جغرافية منوذجية الختبار السياسات العامة الرامية إىل تعميم التعليم على مجيع             
  .أطفال هاييت

  مكافحة الفقر  -نون   
اة، دون شك، أكرب التحديات اليت تواجههـا        تشكل مكافحة الفقر وانعدام املساو      -٥٧
 ٤,٤ يف املائة، أي     ٥٥ ماليني ساكن، حسب األرقام الرمسية، يعيش        ٨,١فمن أصل   . هاييت

 متوسط الدخل لدى هـذه الفئـة مـن          يقلماليني شخص، دون خط الفقر املدقع، حيث        
 مـن    املائة  يف ٧١دوالر واحد للفرد الواحد ويف اليوم الواحد، يف حني يعيش           عن  السكان  
 دوالرين للفرد   يقل عن  ماليني شخص دون خط الفقر العام، أي بدخل          ٦,٢، أي   السكان

وقد ُحددت أربعة حماور لوضع استراتيجيات هتدف إىل احلد مـن            .الواحد ويف اليوم الواحد   
  :الفقر وانعدام املساواة يف هاييت

يد مؤسسات الدولـة    يتعلق احملور األول بتعزيز املؤسسات، ومنها على وجه التحد         •
       نـشر  واألسرة واملدرسة، وتعزيز مشاركتها يف النهوض بالصاحل العام واحلريات و         

 قيم التضامن؛

ويتعلق احملور الثاين بسياسات تكافؤ الفرص اليت هتدف إىل كسر الصلة بني انعـدام         •
 افؤ الفرص؛املساواة الفعلي وانعدام تك

وهتدف عملية إعادة التوزيع    . دة توزيع الثروة  أما احملور الثالث، فيخص سياسات إعا      •
ساسية إىل منح أشد الفئات حرماناً ما يلزمها من دخل ووسائل لتلبية احتياجاهتا األ            

 وتنمية قدراهتا وإمكاناهتا؛

ويهدف إىل زيادة الفرص    . وأخرياً، يركز احملور الرابع على تنمية الفرص والقدرات        •
ستغالل الطاقات اإلنتاجية أفضل استغالل واحلد      عن طريق هتيئة الظروف املالئمة ال     

  . من األخطار اليت تتهدد األسر املعيشية

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة  -رابعاً   
تعززت أواصر التعاون بني مجهورية هاييت واملنظمات الدولية اليت تنشط يف جمـال               -٥٨

، على تعيني خبري مستقل     ١٩٩٥، يف عام     هاييت  وافقت فقد. حقوق اإلنسان منذ عقد تقريباً    
وقبل تعيني السيد ميشيل فورست، اضطلع هبذه       . يعىن بدراسة حالة حقوق اإلنسان يف البلد      

وقـد  . وجرى جتديد واليتهما مبوافقة السلطات اهلايتية     . املهمة خبريان تابعان لألمم املتحدة    
 األمم املتحدة للقيام بزيارات ميدانية وأذنت       لبت السلطات مجيع الطلبات املقدمة من خرباء      

أو قيود بزيارة املؤسسات العامة اهلايتية، وكفلت هلم حرية التنقل التامـة يف  شروط هلم دون   
  .خمتلف أحناء البلد
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           وتلقت هاييت أيضاً زيارة املقررة اخلاصة املعنيـة باألشـكال املعاصـرة للـرق يف                 -٥٩
، كما تلقت زيارة ٢٠١٠املقرر اخلاص املعين باملشردين داخلياً يف عام        مثّ زيارة ،  ٢٠٠٩عام  
  .٢٠١١ اخلاصة املعنية بالسكن الالئق يف عام ةاملقرر
 تقريراً دورياً جامعاً عن تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع ٢٠٠٩وقدمت هاييت يف عام   -٥٠

ون مدة معقولة، التقارير املتأخرة ومن املقرر أن تقدم هاييت، يف غض .أشكال التمييز ضد املرأة
 حـلّ إىل هيئات املعاهدات، وخباصة التقريران الثاين والثالث إىل جلنة حقوق الطفل، اللذان             

، وتقاريرها الدورية من الرابع عشر إىل الثامن عشر املقدمة          ٢٠٠٧ا منذ عام    مموعد تقدميه 
  .٢٠٠٨ها منذ عام إىل جلنة القضاء على التمييز العنصري، اليت حل موعد تقدمي

  املعوقات والقيود  - خامساً 
هناك معوقات وقيود عديدة تعترض تنفيذ سياسات هاييت الرامية إىل تعزيز حقـوق               -٦١

ضعف معدل النمو الذي يؤدي إىل      (وتنقسم هذه القيود إىل قيود هيكلية       . اإلنسان ومحايتها 
تعليم، واخنفاض معدل التغطيـة     زيادة الفقر، وعدم كفاءة نظام القضاء، وضعف أداء نظام ال         

وقـد زاد   ). أزمات سياسية وكوارث طبيعية وما إىل ذلك      (وقيود ظرفية   ) الصحية، والفساد 
  . من حدة آثار هذه القيود٢٠١٠يناير / كانون الثاين١٢زلزال 

  ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١٢زلزال   -ألف   
 ٥٣/١٦، علـى الـساعة      ٢٠١٠ينـاير   / كانون الثاين  ١٢يف يوم الثالثاء املوافق       -٦٢

 ٣٥ درجات على مقياس ريشتر خـالل        ٧ بقوة    هاييت زلزالٌ  بالتوقيت احمللي، ضرب جزيرةَ   
 ثـالث وامتدت آثار الزلزال لتشمل     .  سنة ٢٠٠وهو أعنف زلزال يضرب البلد منذ       . ثانية

وُسجلت أضرار جسيمة يف منطقة العاصمة      ).  نيبيس - اجلنوب الشرقي    -الغرب  (مقاطعات  
وخلّف الزلزال حالة مل يسبق هلا نظري، حيث إنه ضرب يف آن واحد             . نسيبر -أو   -ت  بور

          مناطق ذات كثافة سكانية عالية ومراكز اقتصادية وأخرى إداريـة يف العاصـمة وبعـض               
  . املدن الداخلية

            فقد خلّـف مئـات اآلالف مـن القتلـى         . وأحلق الزلزال دماراً واسعاً بالسكان      -٦٣
 مليون شخص إىل مغادرة منازهلم اليت ُدمـرت   ١,٣ ضطّرا و . من املصابني  ٣٠٠ ٠٠٠وحنو  

وأحلق . أو حلقتها أضرار جسيمة لالحتماء مبالجئ مؤقتة يف بعض األماكن العامة أو اخلاصة            
         بيت، وحلقت أضرار    ١٠٥ ٠٠٠فقد ُدمر متاماً حنو     . دماراً واسعاً باهلياكل األساسية   الزلزال  

 مستشفى  ٥٠ مؤسسة تربوية وأكثر من      ١ ٣٠٠وهناك   . من البيوت األخرى   ٢٠٨ ٠٠٠ب 
        . ومركزاً صحياً سقطت جراء اهلزات األرضية أو أصبحت غري صاحلة لالسـتخدام متامـاً             
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وأدى الزلزال أيضاً إىل تدمري القصر الرئاسي وقصر الربملان وقصر احلكومة ومعظـم مبـاين               
  .اإلدارات العامة

  الكوارث الطبيعية  -باء   
ويشكل موسم األعاصري، الذي ميتد     . تقع هاييت يف منطقة جغرافية معرضة لألعاصري        -٦٤

. نوفمرب من كل سنة، مصدر قلق بالنسبة إىل الـسلطات         /يونيه إىل تشرين الثاين   /من حزيران 
ه فالبلد ضربته إعصارات عديدة أسفرت عن خسائر بشرية ومادية جسيمة، ومن بني هـذ             

 ٢٠٠٤الذي تسبب يف فيضانات غمرت مدينة غوناييف يف عـام           " جان"األعاصري إعصار   
  . قتيل٣ ٠٠٠وخلّف حنو 

  انعدام االستقرار السياسي  -جيم   
، شهد البلد فترات عديدة من انعدام االسـتقرار     ١٩٨٦ يف عام    ييديفالمنذ سقوط     -٦٥

أثرت سـلباً علـى     ) ا إىل ذلك  انقالبات وانتفاضات شعبية وأزمات سياسية، وم     (السياسي  
  .السياسات العامة والربامج أو املشاريع اجلاري تنفيذها

  اإلفالت من العقاب وأوجه القصور يف نظام القضاء  -دال   
يشكل اإلفالت من العقاب مشكلة رئيسية مرتبطة بأوجـه القـصور يف النظـام                -٦٦

، وعديد اآلليات والسلوكات    ١٩٨٦فهذا النظام موروث عن الفترة السابقة لعام        . القضائي
ومن اآلثار املدمرة هلذا الوضع، أن      .  للحرية املُقّيدةاملرتبطة به ظلت قائمة رغم إلغاء القوانني        

املتقاضي ال يثق مبؤسسات القضاء ومييل يف بعض األحيان إىل تسوية مشاكله خارج نطـاق               
 مارتيلي ستتخذ مجيع    وحكومة الرئيس ميشيل جوزيف   . القضاء، وأحياناً بإجراءات موجزة   
  .السلوكاتالتدابري الالزمة من أجل منع هذه 

  االحتجاز التحفظي لفترة طويلة  -هاء   
. ، أصبح االحتجاز التحفظي ملدة طويلة أداة يف خدمة الديكتاتورية         ١٩٨٦بعد عام     -٦٧

فهناك من األشخاص من زج هبم يف السجن دون حماكمة ليتم اإلفراج عنهم بعد سـنوات                
 حكم مبنع االحتجـاز     الدستور، وبعد أن ُضمن يف      ١٩٨٧ومنذ عام   . فسري أو تربير  دون ت 

 ساعة دون إحضار احملتجز أمام قاضٍ، مل يعد االحتجاز التحفظي لفتـرة             ٤٨لفترة تزيد عن    
وتتمثل هـذه   .  ألسباب أخرى  ياسية، ولكن هذا اإلجراء ظل قائماً     طويلة يستخدم كأداة س   

ـ     جراءات، وعدم توفر ا   األسباب باألساس يف بطء اإل     خاص ملساعدة القانونية اليت تتيح لألش
املعوزين إمكانية بدء اإلجراءات الالزمة للمثول أمام قاضٍ، وتراكم امللفات علـى مكاتـب    
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وشهدت هذه الظاهرة تراجعاً ملحوظاً خالل      . القضاة، وضعف الرقابة املمارسة على عملهم     
امللفات لدراسة   كإنشاء جلنة    ،هتا السلطات القضائية  السنوات األخرية عقب التدابري اليت اختذ     

        وعقد جلسات عديدة خالل السنة، وإيفاد قضاة إىل السجون ملعاجلـة القـضايا البـسيطة              
        عـدداً كـبرياً    يـشمل    يف أداء نظام القضاء      االختاللومع ذلك ال يزال     . أو ذات األولوية  
  .من األشخاص

  ونإشكالية نظام السج  -واو   
 وترتبط هذه املشكلة إىل حد      .ميثل اكتظاظ السجون مشكلة أزلية مستمرة يف هاييت         -٦٨

ما باالحتجاز التحفظي لفترة طويلة، ذلك أن مراكز السجن القائمة ال تتسع إال لألشخاص              
ويتمثل السبب الرئيسي اآلخـر يف      . الذين تدينهم احملاكم املختصة حسب األصول القانونية      

وظـروف  . ييت ال تنص على عقوبات بديلة للسجن يف حالة اجلرائم البسيطة          كون قوانني ها  
املشكلة املثرية لالنشغال، ذلك أن معظم مراكز السجن باليـة          هلذه   آخر   وجهاالحتجاز هي   

  .ومكتظة وال يتوفر فيها ما يكفي من العالج

  الفساد  -زاي   
اء الشخـصي خـالل     شهدت ظاهرة استخدام الوظيفة العامة من أجل حتقيق الثر          -٦٩

السنوات املاضية انتشاراً يبعث على القلق، وسامهت بدرجة كبرية يف عدم احترام حقـوق              
هذه الظاهرة، أنـشأت يف  إذ تعي والسلطات اهلايتية، .  األموال العامة ني نتيجة اختالس  ياهلايت
  وحدة ملكافحة الفساد وصّدقت على اتفاقية األمم املتحدة وكـذلك اتفاقيـة            ٢٠٠٤عام  

            مث يف   ٢٠٠٨وقـد أدت هـذه اإلجـراءات، يف عـام           . البلدان األمريكية ملكافحة الفساد   
         ، إىل توقيف مديرين عامني ملؤسستني عـامتني تتمتعـان باالسـتقالل الـذايت             ٢٠١١عام  

  .والتحقيق معهما

  إشكالية السكن  -حاء   
 الكربى، ازدادت حـدة بعـد       مشكلة السكن، املطروحة حبدة، وال سيما يف املدن         -٧٠

وقد أدى انعدام االستقرار الـسياسي وغيـاب بـرامج          . ٢٠١٠يناير  /زلزال كانون الثاين  
ـ    باجتاه املدن   التخطيط العمراين والرتوح     ة يف العاصـمة واملـدن      ريإىل استشراء األحياء الفق

ليت أُسـست   وقد قامت املؤسسة العامة للنهوض باملساكن االجتماعية، ا       . الداخلية الرئيسية 
خالل السنوات الثمانني من القرن املاضي، ببناء مراكز سكنية مقابل بدل إجيار معتـدل يف               

  .العديد من احملافظات، غري أن هذه املراكز غري كافية بسبب ضعف موارد املؤسسة
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  اهلجرة السرية  -طاء   
ـ           يإن عدد اهلايت    -٧١ نت زوارق  ني الذين حياولون مغادرة البلد هروباً من البؤس علـى م

صغرية، انتهاكاً لقوانني هاييت املتعلقة باهلجرة، ما فتئ يتزايد يوماً بعـد يـوم منـذ بدايـة               
وغالباً ما تؤدي هذه احملاوالت إىل مآسٍ بسبب ارتفاع عـدد           . الثمانينات من القرن املاضي   

  .الراكبني وانعدام الكفاءة لدى املكلفني بقيادة هذه الزوارق

  اآلفاقالتحديات و  -سادساً  
سعياً إىل التصدي لألوضاع املذكورة والتخفيف من العقبات والقيود املشار إليهـا              -٧٢

أعاله، تعكف دولة هاييت، وخباصة احلكومة اجلديدة، على اختاذ سلسلة من التدابري هتدف إىل       
 أو، إن تعذّر ذلك، حتسني احلالة العامة حلقوق اإلنسان          التغلب على مجيع املشاكل املذكورة    

  .ملا فيه خري أفراد شعب هاييت

  إصالح نظام القضاء  -ألف   
 مبدأ االستقالل التام للسلطات الثالث الـذي  تكريسمير إصالح جهاز القضاء عرب      -٧٣

وهلذا الغرض، من املقرر يف إطار اإلصالح الدستوري اجلاري إنشاء حمكمة           . يكفله الدستور 
 ثالثة قـوانني    ٢٠٠٧ة إىل ذلك، سنت يف عام       إضاف. دستورية تعىن مبراقبة دستورية القوانني    

. حتدد إطاراً جديداً مل يعد فيه تعيني القضاة مرتبطاً بالسلطة التقديرية الشخصية لرئيس الدولة         
وسيتم تعيني رئيس جديد حملكمة النقض يف املستقبل املنظور هبدف تفعيل اجمللـس األعلـى               

وُشكلت جلنة كلفت بإعادة .  جهاز القضاءعىن باإلشراف على أداءللسلطة القضائية الذي سُي
النظر يف قانون العقوبات وقانون اإلجراءات املدنية، وقد قطعت هذه اللجنة أشواطاً متقدمة             

  . يف إجناز أعماهلا
. ومن احملاور الكربى األخرى هلذا اإلصالح، تدريب القضاة وموظفي القضاء عموماً  -٧٤

 عـن   تأن توقف بعد  لقضاء أبواهبا من جديد     ، فتحت مدرسة ا   ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٢ففي  
ومنذ ذلك التاريخ، توفر املدرسة التدريب األساسي واملستمر للطلبة         . النشاط ألسباب عديدة  

بتحسن مستوى األداء   ُينبئ  ضعت معايري أكثر صرامة لتعيني القضاة، وهو ما         وقد وُ . القضاة
دورة للتدريب وتطـوير القـدرات      ويشارك حالياً فوج من الطلبة القضاة يف        . يف املستقبل 

  .تستضيفها مدينة بوردو الفرنسية
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  حتسني نظام السجون  -باء   
         ىل حل مشكلة االكتظـاظ يف الـسجون، شـرعت حكومـة هـاييت يف               سعياً إ   -٧٥

تنفيذ جمموعة من املشاريع اليت تتعلق ببناء مراكز تستجيب للمعايري الدوليـة، ومـن بينـها      
  :املشاريع التالية

  نزيل؛٣٠٠ بطاقة استيعاب تبلغبناء السجن املدين يف هينش،  •

 نزالء بواقـع    ٦٠٤إعادة تأهيل السجن املدين يف كارفور الذي تبلغ طاقة استيعابه            •
       الدوليـة  لكل نزيل، وهو معيار مقبـول لـدى اللجنـة         املربَّعمترين ونصف املتر    

 األمحر؛للصليب 

  هايسيان؛-إعادة تأهيل السجن املدين يف كاب  •

 يب؛ -دي  -إعادة تأهيل السجن املدين يف بور  •

 ؛يب -دي  -إنشاء خلية للقاصرين يف بور  •

 نس؛يبر -أو  - تلنساء يف بورلهتيئة وحدة خمصصة  •

      لزيارة ومركز صحي لتوفري اإلسـعافات األوىل بالـسجن املـدين يف            لبناء مكان    •
  .نسيبر -أو  - تبور

  درسي وتوسيع نطاقه عن طريق تعميم التعليمتنظيم التعليم امل  -جيم   
، أطلق رئيس الدولة، سعادة الـسيد ميـشيل جوزيـف           ٢٠١١مايو  / آذار ٢٦يف    -٧٦

 سنوات، ٥ مليون دوالر على مدى     ٣٦٠مارتيلي، رمسياً الصندوق الوطين للتعليم مببلغ قدره        
 على سبيل األولوية عـن      وسُيموَّلويهدف هذا الصندوق إىل متويل املدرسة االبتدائية اجملانية         

 املكاملات اهلاتفية الدولية الداخلة ومبلغ قدره دوالر        سنتيمات من  ٥طريق اقتطاع مبلغ قدره     
املكاملـات  االقتطاع مـن    ومن املتوقع أن يتيح     .  عمليات حتويل األموال   منونصف الدوالر   

وقع مجعه مـن    دوالر على مدى مخس سنوات، وهو نفس املبلغ املت        مليون   ١٨٠ واهلاتفية حن 
  .عمليات حتويل األموال خالل نفس الفترةمن االقتطاع 

  زيادة املوارد البشرية يف قطاع الصحة يف خمتلف أحناء اإلقليم  -دال   
تعتزم احلكومة بذل جهد خاص من أجل زيادة املوارد البشرية يف قطاع الصحة ومن     -٧٧

بشكل تدرجيي ملمارسة مهنة الطـب يف       املتوقع أن يعود األطباء اهلايتيون املدربون يف كوبا         
ويف غضون ذلـك،    . حمافظاهتم األصلية حيث سيتم تعيينهم للعمل يف مراكز الصحة اجملتمعية         

ستواصل احلكومة تعاوهنا املثمر القائم مع كوبا منذ سنوات عديدة من أجل ضمان تواجـد               
  .أطباء كوبيني يف مراكز الصحة العامة، وال سيما يف املدن الداخلية
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  زيادة الوحدات السكنية ونقل املنكوبني إىل أماكن لإليواء املؤقت  -هاء   
فيما يتعلق بنقل منكويب الزلزال، أصدرت احلكومة عدداً من األوامر املتعلقة بانتزاع              -٧٨

وقد مت إخالء بعض . امللكية هبدف توفري أماكن ينقل إليها عدد معني من األشخاص املنكوبني     
نكوبون إىل هياكل مالئمة بفضل التعاون الدويل ومساعدة بعض املنظمات           امل وُنِقلاملخيمات  

  .غري احلكومية
واختارت احلكومة طريق التفاوض بغية احلصول على إخالء األماكن اليت يـشغلها              -٧٩

  .وجيري يف الوقت الراهن تنفيذ عدد من املشاريع املتعلقة بإعادة تأهيل األحياء. املنكوبون

  ياجاتاالحت  -سابعاً   
بغية املساعدة على تنفيذ التزامات هاييت الدولية يف جمال حقـوق اإلنـسان، تـود                 -٨٠

  :حكومة هاييت احلصول على دعم من اجملتمع الدويل يف اجملاالت التالية
تعزيز القدرات الوطنية يف جمال إعداد التقارير الدورية املقدمة إىل هيئـات              )أ(  

مية والتوصيات الواردة من املكلفني بواليـات يف إطـار         املعاهدات، ووضع املالحظات اخلتا   
  اإلجراءات اخلاصة وسائر آليات األمم املتحدة موضع التنفيذ؛

توفري التدريب املستمر ألفراد قوات األمن يف جمال حقوق اإلنسان والقانون             )ب(  
  اإلنساين الدويل؛

ديـدة   مؤسسات السجون وبناء مؤسـسات ج      تأهيلاملساعدة يف إعادة      )ج(  
تناسب وضع املرأة، وإنشاء مراكز إصالحية متخصصة للقاصرين على النحو املنصوص عليه            

  .يف القانون

        


