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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثانية عشرة
  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٤-٣جنيف، 

من ) ج(١٥السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة      موجز أعدته املفوضية        
  ٥/١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *هاييت    

 )١(هذا التقرير هو موجز للورقات املقدمة من ثالثة وعشرين من أصحاب املـصلحة      
وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها        . إىل عملية االستعراض الدوري الشامل    

يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب            وال.  اإلنسان جملس حقوق 
وقـد  . املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار يتصالن مبطالبات حمـددة            

ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما أنه،              
واالفتقار إىل معلومـات عـن      . أي تغيري على النصوص األصلية    ُيدخل   بقدر املستطاع، مل  

مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل قد يعزى إىل عدم تقدمي أصـحاب املـصلحة       
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية الـسامية حلقـوق         . ورقات بشأن هذه املسائل بعينها    

 وقد ُرعي يف إعداد هذا التقرير أن دورية         .اإلنسان النصوص الكاملة جلميع الورقات الواردة     
  .االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات

__________ 

  .مل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية يف األمم املتحدة  *  
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
 إىل أن هاييت قد صدقت على عدة معاهدات أساسية حلقوق           ١تشري الورقة املشتركة      -١

 لكنها مل تصدق علـى العهـد     ،رئيسية ملنظمة العمل الدولية   اإلنسان فضالً عن االتفاقيات ال    
الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة واتفاقيـة مناهـضة التعـذيب             
والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل           

رب املنظمات اهلايتية حلقوق اإلنسان بأن تصدق هاييت    وأوصى من . )٢(األطفال يف املواد اإلباحية   
  .)٣(على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

 أن الدستور ينص على أن املعاهدات اليت تصدق عليها هاييت ٥وتفيد الورقة املشتركة   -٢
ومع ذلك أوصى املنـرب     . )٤( البلد هي صكوك نافذة تلقائياً وتشكل جزءاً ال يتجزأ من قانون         

  .)٥(بأن تعتمد هاييت القوانني الالزمة لتنفيذ االتفاقيات املصدق عليها

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
 جمموعـة   أشار منرب املنظمات اهلايتية حلقوق اإلنسان إىل أن الدستور يكرس صراحةً            -٣

  .)٦(من احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 خاصـاً وأوصت منظمة العفو الدولية بأن تعتمد هاييت وتنفذ دون تـأخري قانونـاً                -٤

، يف حـني حتـث      )٧(باألطفال يدمج األحكام الواردة يف املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان        
  .)٨( هاييت على سن القانون املتعلق بإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة٣الورقة املشتركة 

   والبنية األساسية حلقوق اإلنساناإلطار املؤسسي  -جيم   
شجعت رابطة الشباب التقدمي من أجل تنمية جنوب هاييت على حتقيق ال مركزيـة                -٥

  .)٩(إدارة شؤون الدولة
 مكتب محاية املواطن   بأن توسع هاييت نطاق صالحيات       ١وأوصت الورقة املشتركة      -٦
املكتب من أجـل تنفيـذ مجيـع        وتسعى إىل بناء القدرات اليت حيتاجها هذا        ) أمني املظامل (

  .)١٠(التزامات هاييت الدولية يف جمال حقوق اإلنسان متشياً مع مبادئ باريس
وقد أشار مكتب محاية املواطن إىل القدرات احملدودة ملعهد الرفاه االجتماعي، بصفته              -٧

  .)١١( تتمتع باالستقالل الذايت داخل وزارة الشؤون االجتماعية والعملإدارةً
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ار مكتب محاية املواطن إىل إنشاء أمانة الدولة إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقـة             وأش  -٨
  .)١٢(هلذه املؤسسةاملُنظم  اإلطار -، وأوصى باعتماد القانون ٢٠٠٧يف عام 

كما أشار مكتب محاية املواطن إىل إنشاء الوحدة املعنية مبكافحة الفساد والوحـدة               -٩
 بأن تعتمد هاييت تدابري فعالة تكفل حماكمة األشخاص         املركزية لالستخبارات املالية، وأوصى   

  . )١٣(املورطني يف قضايا الفساد
 إىل إنشاء وحدة متخصصة تابعة للشرطة الوطنية اهلايتيـة،          ٣وتشري الورقة املشتركة      -١٠

غري أهنا الحظت أن هذه الفرقـة تفتقـر إىل          . )١٤(٢٠٠٣هي فرقة محاية القاصرين، يف عام       
بفعالية ملا أُثري من مشاكل تتعلق      قادرة على التصدي    مل تكن   ة والبشرية الكافية، و   املوارد املالي 

  .)١٥(حبماية األطفال

  تدابري السياسة العامة  -دال   
 أن سلطة اختاذ القرار يف القضايا املتعلقة بإعادة البناء متارسها           ٧تفيد الورقة املشتركة      -١١

وورد يف الورقة . )١٦(تراك مع اهليئات التشريعية الوطنيةاللجنة املؤقتة إلعادة إعمار هاييت باالش
. )١٧( أن القرارات املتخذة من هذه املؤسسة تشكل مساساً بالـسيادة الوطنيـة    ١١املشتركة  

 إىل أنه ينبغي السماح للجهات صاحبة املصلحة باملشاركة الكاملة          ١وتشري الورقة املشتركة    
وجب إضفاء الشفافية على كل املعلومـات املتعلقـة         يف عملية إعادة البناء، وتيسرياً لذلك       

  . )١٨(باملعونة واستشارة السكان بشكل مستمر
وأشارت منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل أن الزلزال زاد من ضعف قدرات الشرطة               -١٢

وأوصت املنظمة بأن توفر هاييت لقوات األمن التدريب واملتابعة الالزمني          . )١٩(الوطنية اهلايتية 
  .)٢٠( املعايري الدولية حلقوق اإلنسان وضمان االمتثال الصارم هلالتنفيذ

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة    
قرر اخلاص  أوصى منرب املنظمات اهلايتية حلقوق اإلنسان بأن توجه هاييت دعوة إىل امل             -١٣

  .)٢١(املعين باستقالل القضاة واحملامني
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تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مع مراعاة القانون اإلنـساين             -باء   
  الدويل املنطبق

  املساواة وعدم التمييز  -١  
أشار مكتب محاية املواطن إىل أن مبدأ املساواة بني الرجـال والنـساء مكـرس يف                  -١٤

غري أن جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان أفادت أن التمييز ضـد املـرأة              . )٢٢(الدستور
إضعاف وضع املرأة يف هاييت يف جماالت       ُتساهم يف   يزال يشكل ظاهرة منتشرة ومسموحة       ال

وأضاف منرب املنظمات اهلايتية    . )٢٣(االقتصاد والتعليم والصحة والقضاء والعمالة وصنع القرار      
 أن احلكومة بصدد إعداد قانون لتحقيق املساواة حيظر صراحة التمييز القـائم  حلقوق اإلنسان 

 ١وجاء يف الورقة املـشتركة  . )٢٤(على أساس اجلنس يف إطار تنفيذ السياسة احلكومية العامة      
  .)٢٥(اييتهبأيضاً أن التحرش اجلنسي غري مصنف يف فئة أشكال التمييز احملظورة يف قانون العمل 

رب املنظمات اهلايتية حلقوق اإلنسان بأن تنفذ هاييت خطة املساواة على مجيع     وأوصى من   -١٥
ميع أشكال  من أجل التصدي بفعالية جل    مستويات جهاز الدولة وأن تتخذ ما يلزم من تدابري          

  .)٢٦(التمييز الذي يستهدف املرأة والقوالب النمطية املتعلقة هبا
ام األمن االقتصادي يزيد من ضـعف  والحظت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن انعد        -١٦

املخاطر اليت تتهدد أمنها الشخصي ألهنا تضطر إىل اتباع سـلوكات حمفوفـة             يف وجه   املرأة  
وأوصت املنظمة بأن تدرج هاييت املنظـور اجلنـساين يف          . )٢٧(باملخاطر لكي تضمن بقاءها   

  .)٢٨(دة اإلعمار والبناءخططها إلعا

  وأمنه الشخصيحق الفرد يف احلياة واحلرية   -٢  
 قد خلّف، حسب    ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١٢أفاد مكتب محاية املواطن أن زلزال         -١٧

 مـن   ٣٠٠ ٠٠٠ قتيـل إضـافة إىل       ٣٠٠ ٠٠٠ و ٢٥٠ ٠٠٠التقديرات الرمسية، بـني     
  .)٢٩(املصابني

 أن السجناء يتعرضون بشكل روتيين للتعذيب أو املعاملة         ١٠وتفيد الورقة املشتركة      -١٨
املهينة على يد موظفني تابعني للحكومة رغم وجود قوانني حتظر هذه            وأة والالإنسانية   القاسي
 ١٠وأشار كل من مكتب محاية املواطن ومنظمة العفو الدولية والورقة املشتركة            . )٣٠(األفعال

وقـد  . ٢٠١٠ينـاير   /إىل عملية التمرد اليت شهدها السجن املدين يف كاي يف كانون الثاين           
وأفادت . )٣١(جرته جلنة حتقيق دولية إىل ثبوت مسؤولية موظفي إدارة السجن         خلص حتقيق أ  

أفراد الـشرطة   من جانب    أن إطالق النار     ١٠منظمة العفو الدولية وكذلك الورقة املشتركة       
  .)٣٢( شخصا١٢ًخالل عملية التمرد املذكورة أدى إىل مقتل 

إلنسان تعرضوا للعنف، مبا يف      إىل أن مدافعني عن حقوق ا      ٢وتشري الورقة املشتركة      -١٩
  .)٣٣(ذلك االغتصاب، واالبتزاز بسبب أنشطتهم املتصلة بالدفاع عن ضحايا االغتصاب
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وأفادت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن سجون هاييت كانت تشهد اكتظاظاً مزمنـاً     -٢٠
ن قـد   وكانت حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسا     . )٣٤(وحاداً عندما ضرب الزلزال البلد    

 يقضي بأن تعتمد هاييت، يف غضون فترة زمنية معقولة، التدابري           ٢٠٠٨أصدرت قراراً يف عام     
ـ التشريعية واإلدارية وغريها من التدابري الضرورية لتحسني األوضاع داخـل            . )٣٥(سجونال

وأعربت منظمة العفو الدولية عن االنشغال من أن األوضاع السائدة يف بعض السجون ميكن              
 أن ١٠وتفيد الورقة املشتركة . )٣٦(إىل معاملة أو عقوبة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة أن ترقى   

وأشار . )٣٧( جسيمة اً أدى إىل تدمري مرافق احتجاز عدة أو أحلق هبا أضرار          ٢٠١٠زلزال عام   
مكتب محاية املواطن ومنظمة رصد حقوق اإلنسان إىل عمليات الفرار اجلماعي اليت شهدهتا             

  .)٣٨(أعقاب الزلزالالسجون يف 
وأفاد كل من منظمة العفو الدولية ومنرب املنظمات اهلايتية حلقوق اإلنسان والورقـة               -٢١

يزال هو القاعدة     أن احلبس االحتياطي واالحتجاز رهن احملاكمة لفترة طويلة ال         ١٠املشتركة  
فترات طويلـة   وأشار مكتب محاية املواطن إىل أن ممارسة احلبس االحتياطي ل         . )٣٩(يف هاييت 

تعزى إىل أوجه القصور اليت تشوب إقامة العدل يف هاييت وعدم كفاية املوارد أو استخدامها               
. )٤٠(على حنو غري كفؤ وفعال، وضعف أداء النيابة العامة وبطء عمـل احملـاكم والفـساد               

األشـخاص  مجيـع    كمةاوأوصى منرب املنظمات اهلايتية حلقوق اإلنسان بأن تكفل هاييت حم         
دعني يف احلبس االحتياطي خالل فترة معقولة وأن تراجع تشريعاهتا املتعلقة باالحتجـاز             املو

وأوصت منظمة العفو الدولية بأن تعاجل هاييت مشكلة االكتظاظ  . )٤١(وتفكر يف بدائل للحبس   
داخل السجون وأن تتخذ على وجه السرعة مجيع التدابري الضرورية لتسوية القضايا املتراكمة             

بأشخاص حمتجزين رهن احملاكمة منذ فترة طويلة وأن تضمن هلؤالء األشخاص احلق            املتعلقة  
  .)٤٢(يف املثول أمام حمكمة

وأشار مكتب محاية املواطن إىل أن سلطات إدارة السجون اختذت جمموعة من التدابري      -٢٢
املستوطنة الصحة والنظافة   ، وذلك بالنظر إىل مشاكل      داخل السجن وضاع  األهبدف حتسني   
وأشار منرب املنظمات اهلايتية حلقوق اإلنسان أيـضاً إىل املـشاكل           . )٤٣(اهلايتيةيف السجون   

وأوصت . )٤٤(املتصلة بالتزويد مبياه الشرب وباحلصول على العالج اليت تفاقمت نتيجة الزلزال
منظمة رصد حقوق اإلنسان بأن تتخذ هاييت ما يلزم من تدابري لتحسني اإلمـداد بالغـذاء                

. )٤٥( التصحاح وزيادة فرص احلصول على األدوية واخلدمات الصحية داخل السجون         ومرافق
 أن وباء الكولريا الذي اجتاح      ١٠ والحظت منظمة رصد حقوق اإلنسان والورقة املشتركة      

ويف . )٤٦(توصيات يف هذا الصدد املنظمة   قد مشل السجون أيضاً وقدمت       ٢٠١٠البلد يف عام    
ن األمريكية حلقوق اإلنسان بلداناً ثالثة على وقف عمليـات          ، حثت جلنة البلدا   ٢٠١١عام  

طرد اهلايتيني من املتهمني أو املدانني بارتكاب جرائم جنائية إىل بلدهم األصـلي إذا كـانوا                
  .)٤٧(يعانون من مرض خطري أو إذا كان بعض أفراد أسرهم متواجدين يف تلك البلدان
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د سجناً واحداً مهيئاً خصيصاً للنـساء، وأن         أن هاييت تع   ١٠وتفيد الورقة املشتركة      -٢٣
  .)٤٨( يف زنزانات منفصلة داخل مرافق خمتلطة بني اجلنسنينودعُي النساء بعض
ل اإلطار القانوين   دَّ عَ ٢٠٠٥والحظ مكتب محاية املواطن أن مرسوماً صادراً يف عام            -٢٤

. )٤٩( قانون العقوبـات   الذي ينظم جرمية االعتداء اجلنسي ووضع حداً للتمييز ضد املرأة يف          
 اإلطار املتعلقة بالعنف املسلط     -وأشار منرب املنظمات اهلايتية حلقوق اإلنسان إىل أن القانون          

وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن السلطات اهلايتية اعتمـدت يف   . )٥٠(على املرأة مل يعتمد   
، ولكنها  ٢٠١١-٢٠٠٦رة   اخلطة الوطنية ملكافحة العنف املسلط على املرأة للفت        ٢٠٠٥عام  

وأضاف املنـرب أن    . )٥١(ُينفذ منها إال القليل    الحظت أن االلتزامات املعلنة يف تلك اخلطة مل       
زالـت متثـل      على أساس التحيز والعنف ما     ةالعالقات االجتماعية اليت تربط اجلنسني القائم     

البنات شـهدت   أن حاالت اغتصاب النساء و    ٣وتزعم الورقة املشتركة    . )٥٢(مشكلة رئيسية 
  .)٥٣(زيادة مفزعة بعد الزلزال

 إىل أن اجلهات املقدمة للخدمات الطبية أصـبحت تعمـل   ٢وتشري الورقة املشتركة     -٢٥
تعد قادرة على تلبية االحتياجات الـصحية املتزايـدة الناجتـة عـن              حتت ضغط شديد ومل   

املقدمـة للرعايـة    االعتداءات، وأن النساء يشتكني من حمدودية فرص الوصول إىل اجلهات           
كما تفيد الورقة   . )٥٤(الصحية اخلاصة بالنساء ومن انعدام املرافق اليت تراعي خصوصية املرأة         

يتجرأن على إبالغ الشرطة بسبب انعدام       أن عدداً كبرياً من النساء ضحايا العنف اجلنسي ال        
يه إزاء اجملتمع الذي     من انتقام املعتدي وجتنباً للحرج الذي قد يقعن ف         استجابة أفرادها وخشيةً  

 أيضاً أن الغالبية العظمى ٢وجاء يف الورقة املشتركة . )٥٥(يعترب أن االغتصاب ميثل وصمة عار
  .)٥٦(حلاالت االغتصاب اليت ُسجلت يف هاييت بعد الزلزال تظل دون عقاب

وأوصت منظمة العفو الدولية بأن حترص هاييت على التنفيذ الكامل والفعال ملا وضع               -٢٦
. )٥٧(ن تدابري تشريعية وبرامج هتدف إىل منع العنف اجلنسي على الصعيدين الوطين واحمللي            م

مالحقة املسؤولني عن   اإلجراءات الرامية إىل    وأوصى مكتب محاية املواطن بأن تكثف هاييت        
وأوصى منرب املنظمات اهلايتية حلقوق اإلنسان بأن ُتنـشئ هـاييت           . )٥٨(حاالت االغتصاب 

. )٥٩(برعاية النساء ضحايا العنف وأن تطلق محلة للتوعية بالعنف اجلنسي          ُتعىن   إضافيةهياكل  
 بأن توفر هاييت تدريباً أفضل لضباط الشرطة يف جمال االستجابة           ٣وأوصت الورقة املشتركة    
  .)٦٠(لضحايا العنف اجلنسي

ل من منظمة العفو الدولية ومنظمة رصد حقـوق اإلنـسان والورقـة             ـوأشار ك   -٢٧
إىل مسألة استغالل األطفال " Restavèk Freedom"ة ـ ورابط٩ والورقة املشتركة ١ركة املشت

إال أن " Restavèk Freedom"ة ورابطة ـوأشارت منظمة العفو الدولي. )٦١(يف اخلدمة املرتلية
 الـذي   ٢٠٠٣تزال مستمرة رغم قانون عـام        ظاهرة استغالل األطفال يف اخلدمة املرتلية ال      

أن هذا القانون " Restavèk Freedom"ادت رابطة ـوأف. )٦٢(ع من االستغاللحيظر هذا النو
والحظت منظمة رصـد حقـوق      . )٦٣(اليت قد يتعرض هلا املخالفون    ينص على العقوبات     ال
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اإلنسان أن هؤالء األطفال حيرمون يف حاالت كثرية من أجورهم ومن فرص نيـل التعلـيم                
تهدد هذا الشكل من العمل القسري بوجه خـاص         وي. ويتعرضون لالعتداء البدين واجلنسي   

وقـدمت رابطـة    . )٦٤(القاصرين غري املصحوبني واأليتام الذين ازداد عددهم بعد الزلـزال         
"Restavèk Freedom "اع املعيشية املزرية اليت واجهها هـؤالء األطفـال   ـصورة عن األوض

أن حترص هاييت علـى     وأوصت الرابطة بوجه خاص ب    . )٦٥(والحظت أن الغالبية من البنات    
إنفاذ القانون الذي حيظر استغالل األطفال يف اخلدمة املرتلية وأن تضع خطة عمل، بالتشاور              

  .)٦٦(مع اجملتمع املدين، من أجل معاجلة األسباب اجلذرية هلذه الظاهرة
وأفاد منرب املنظمات اهلايتية حلقوق اإلنسان أن االجتار باألطفال ظاهرة منتشرة جداً،              -٢٨
. )٦٧(سيما على احلدود مع البلد اجملاور وأن هذه املشكلة ازدادت حـدة منـذ الزلـزال                ال

إىل االنعدام التام للتشريعات الـيت حتظـر االجتـار    " Restavèk Freedom"وأشارت رابطة 
  .)٦٨(باألطفال

 وبينما الحظت املبادرة العاملية للقضاء على مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفـال أن    -٢٩
تبني ما إذا كانت القوانني جتيز العقوبة البدنية يف البيـت، فإهنـا              املعلومات املتاحة لديها ال   

أعربت عن األمل يف أن يربز استعراض هذه املسألة مدى أمهية سّن وإنفـاذ قـانون حيظـر           
  .)٦٩(العقوبة البدنية لألطفال يف البيت ويف األماكن األخرى

  ألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانونإقامة العدل، مبا يف ذلك مس  -٣  
أفادت منظمة العفو الدولية أن اإلفالت من العقاب عن االنتهاكات السابقة حلقـوق         -٣٠
وذكرت منظمة العفو الدوليـة وكـذلك الورقـة         . )٧٠(ان ال يزال سائداً يف هاييت     ـاإلنس

ة لتناول االنتهاكات    أن عودة جان كلود ديفاليي إىل هاييت أتاحت فرصة فريد          ١٠املشتركة  
وأشارت . )٧١( عاماً ١٥املزعومة حلقوق اإلنسان اليت ارُتكبت خالل فترة حكمه اليت دامت           

وأبلغت . )٧٢(منظمة العفو الدولية أيضاً إىل حاالت حمددة أخرى تتعلق باإلفالت من العقاب           
اليت تتهدد  منظمة رصد حقوق اإلنسان عن الشواغل اليت أعرب عنها الضحايا إزاء األخطار             

وأوصت املنظمة بأن تستنفد هـاييت مجيـع        . )٧٣(سالمتهم يف إطار التحقيق املتعلق بديفاليي     
السبل القضائية حملاكمة جان كلود ديفاليي وأن تواصل تعزيز سيادة القـانون بـالتحقيق يف             

  .)٧٤(اجلرائم السابقة وحماكمة اجلناة
علق باجمللس األعلى للـسلطة القـضائية       وأشار مكتب محاية املواطن إىل القانون املت        -٣١

كما أشار  . والقانون املتعلق بالنظام األساسي للقضاة وكذلك القانون املتعلق مبدرسة القضاء         
وأفاد منرب  . )٧٥( من الدستور اليت تنظم ممارسة السلطة القضائية       ١٨٤ إىل   ١٧٣إىل املواد من    

 العتبـارات  جمرد حرب علـى ورق       لتظاملنظمات اهلايتية حلقوق اإلنسان أن هذه القوانني        
وأشار مكتب محاية املواطن إىل أن خدمات العدالة تسجل تباطؤاً كبرياً نتيجة الدمار . سياسية

كتب بأن تتخـذ هـاييت      املوأوصى  . )٧٦(الذي حلق باهلياكل األساسية القضائية يف العاصمة      
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لدولية املـصدق عليهـا،     تدابري نشطة لدفع عملية اإلصالح ومواءمة القوانني مع الصكوك ا         
كتب أيضاً بأن تدرج    املوأوصى  . )٧٧(فضالً عن توفري الوسائل الالزمة لعمل النظام القضائي       

 إىل  ١٠وبينما أشارت الورقة املشتركة     . )٧٨(هاييت إصالح القضاء يف إطار خطة إعادة البناء       
يف احملكمـة العليـا،     قرارات التعيني والعزل غري القانونية اليت مشلت قضاة، مبن فيهم قضاة            

أوصت منظمة العفو الدولية بأن تعني هاييت دون تأخري رئيس احملكمة العليا ورئيس اجمللـس               
  .)٧٩(األعلى للقضاء

 إىل إجراءات حماكمة غري عادلة وإىل غياب الـدفاع يف           ١٠وتشري الورقة املشتركة      -٣٢
  .)٨٠(إطار هذه اإلجراءات

وجود نظام لقضاء األحـداث ومركـز الحتجـاز        وأشار مكتب محاية املواطن إىل        -٣٣
وأشار . )٨١(القاصرين يشهد أشغال إعادة بناء وتوسيع عقب الدمار الذي حلقه جراء الزلزال           

املكتب إىل أن القاصرين احملتجزين يستفيدون مـن تـدريب أكـادميي داخـل مراكـز                
ها أطفاالً دون سـن      إىل أن السجون تعد بني نزالئ      ٣وتشري الورقة املشتركة    . )٨٢(االحتجاز

اً يف الـسجن؛  ـ عام١٦السادسة عشرة رغم أن قانون العقوبات حيظر إيداع األطفال دون        
كما تشري الورقة إىل أن احملتجزين األحداث ال يتم فصلهم عن البالغني، وأن إجراء االحتجاز               

ـ ٣ء يف الورقة املشتركة وجا. )٨٣(رهن احملاكمة يشمل األحداث أيضاً    سات  كذلك أن مؤس
ـ        التعليم التعويضي     عامـاً   ١٦ال دون   ـاليت ينص عليها قانون العقوبات بالنسبة إىل األطف

  .)٨٤(منعدمة متاماً
حماكم ختتص  ثالث   حتديداً بأن تنشئ هاييت ما ال يقل عن          ٣وتوصي الورقة املشتركة      -٣٤

ونه مـن  بقضاء األطفال وأن تطور طرائق جديدة تكفل حتمل األطفال للمسؤولية عما يرتكب         
ـ تركالعلى إعادة التأهيل بدالً مـن       وذلك بالتركيز   أفعال غري قانونية،     ز علـى التـدابري     ي

  . )٨٥(العقابية
 إىل االتفاق املتعلق مبركز القوات املوقع بني بعثـة األمـم            ٨وتشري الورقة املشتركة      -٣٥

تحقيق يف االنتهاكات   املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت واحلكومة اهلايتية، وتفيد أن نتائج ال          
وتوصـي  . )٨٦(اجلسيمة حلقوق اإلنسان اليت ارتكبها أعضاء يف البعثة مل ُيعلن عنها حىت اآلن            

 بأن تعيد هاييت التفاوض على االتفاق املتعلق مبركز القوات مـع منظمـة       ٨الورقة املشتركة   
  .)٨٧(األمم املتحدة مبا يكفل مساءلة أعضاء البعثة

  األسرية والزواج واحلياة احلق يف اخلصوصية  -٤  
اجلانب املتعلق باحلالة   (أشار مكتب محاية املواطن إىل اجلوانب الثالثة للحق يف اهلوية             -٣٦

 شخص قد   ٥٠٠ ٠٠٠وأفاد أن ما يزيد على      ) املدنية، واجلانب االنتخايب، واجلانب اجلبائي    
تب إىل أن الوكالة الوطنية     وأشار املك . )٨٨(فقدوا وثائق احلالة املدنية الشخصية جراء الزلزال      

والحظ منـرب   . )٨٩(املعنية بتحديد اهلوية قد متكنت، رغم ذلك، من تسجيل نصف السكان          
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املنظمات اهلايتية حلقوق اإلنسان أن غياب إجراء حتديد اهلوية الشخصية مؤشر على االستبعاد   
ين مل حيصلوا على     يف ذلك اهلياتيون املهاجرون الذ     نالذي يستهدف فئات اجتماعية معينة، مب     

  .)٩٠(شهادة ميالد
وأوصى مكتب محاية املواطن بأن تواصل هاييت جهودها من أجل تيسري الوصول إىل               -٣٧

مكاتب احلالة املدنية والتنسيق بني اجلوانب الثالثة املذكورة وأن تتخذ ما يلزم مـن تـدابري                
تعلقة باهلويـة الشخـصية،     لتبسيط اإلجراءات املتعلقة بتجديد وتعويض الوثائق املفقودة امل       

وأوصى منرب املنظمات اهلايتية حلقوق اإلنسان بأن تعتمـد         . )٩١(سيما وثائق احلالة املدنية    وال
  .)٩٢(هاييت القانون األساسي للوكالة الوطنية لتحديد اهلوية

وأفاد مكتب محاية املواطن أن اإلطار املعياري الذي ينظم األسرة ال يكفـل األمـن                 -٣٨
اليت متثل أكثر أشـكال االقتـران       " املعاشرة"االجتماعية لألطفال املولودين يف إطار      والعدالة  

وأوصى منرب املنظمات اهلايتية حلقوق اإلنسان بأن تعتمد هاييت قـوانني           . )٩٣(شيوعاً يف هاييت  
  .)٩٤(ومسائل البنوة واألبوة واألمومة املسؤولة" املعاشرة"تنظم 
ن الزلزال قد أثار اهتمامـاً متجـدداً مبـسألة تـبين            والحظ مكتب محاية املواطن أ      -٣٩

وأشارت منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل الشواغل اليت أثارهـا الـبعض إزاء             . )٩٥(األطفال
أوجه القصور اليت تشوب إجراءات التبين على الصعيد الدويل واليت تشكل انتهاكاً للمعـايري              

  .)٩٦(احمللية والدولية

 واحلـق يف    ، وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي      ،حرية الدين أو املعتقد     -٥  
  املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

 ٢٠٠٦أشار منرب املنظمات اهلايتية حلقوق اإلنسان إىل أن االنتخابات شهدت منـذ عـام                 -٤٠
أو /معدالت مشاركة ضعيفة ومتيزت هبيمنة البعد الدويل واستيالء األحـزاب الـسياسية و            

السلطة التنفيذية على دواليب الدولة، وصراعات داخلية وفقدان املصداقية والتزوير واخلوف           
  .)٩٧(واإلحباط، حسب ما أفاد به مراقبون مستقلون من الداخل واخلارج

 أن االنتخابات يف هاييت أشرف عليها جملس انتخايب مؤقت          ٤وتفيد الورقة املشتركة      -٤١
. )٩٨(ية بدالً من اجمللس االنتخايب الدائم املنصوص عليه يف الدستور         ال يستويف الشروط القانون   

وأوصى مكتب محاية املواطن بوجه خاص أن تفوض هاييت هيئة إلعداد قوانني التنفيذ املتعلقة              
  .)٩٩(بعمل مجعيات املقاطعات وذلك بعد تشكيل اجمللس االنتخايب الدائم

ات ـذ انتخاب ـ االنتخايب املؤقت استبعد من     إىل أن اجمللس   ٤وتشري الورقة املشتركة      -٤٢
 Fanmi" دون تربير ودون سلطة قانونية أحزاباً سياسية هايتية، مبا فيها حـزب  ٢٠٠٩عام 

Lavalas")وأشارت الورقة أيضاً إىل املخالفات اليت ختللت عملية تـسجيل النـاخبني            . )١٠٠
مراكز العمليات والتحقق من    إنشاء  بعد  سيما   ، وال ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين النتخابات  

أجل تسجيل الناخبني املتواجدين يف خميمات املشردين داخليـاً، وذلـك خالفـاً للقـانون           
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، بالتعاون مع اجملتمـع     ة أيضاً أن احلكومة اهلايتي    ٤وجاء يف الورقة املشتركة     . )١٠١(االنتخايب
. )١٠٢(٢٠١٠ بات عام الدويل، مل تتمكن من منع املخالفات وأعمال العنف اليت ختللت انتخا          

 إىل أن إجراءات فرز األصوات مل ُتحتـرم وأن اجملتمـع    ٤ويف اخلتام، تشري الورقة املشتركة      
الدويل هو الذي فرض نتيجة االقتراع دون أن يويل أي اهتمام ملا ختلل العملية االنتخابية من                

  .)١٠٣(تزويرعمليات خمالفات عديدة و
 بأن تعزز هاييت متثيل املرأة يف اللجنة املؤقتـة          وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان      -٤٣

  .)١٠٤(إلعادة إعمار هاييت مع منحها سلطة التصويت

   التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتيةويفاحلق يف العمل   -٦  
 إىل ارتفاع معدالت البطالة والعمالة الناقصة يف هـاييت     ٩بينما تشري الورقة املشتركة       -٤٤

إلعادة اإلعمار يف هاييت وضعت إجياد فرص العمل ضمن أولوياهتـا           وإىل كون اللجنة املؤقتة     
وشجعت رابطة الشباب التقدمي    . )١٠٥(الرئيسية، فإهنا تفيد أن برامج التوظيف حمدودة العدد       

من أجل تنمية جنوب هاييت على أن تقوم السلطات احلكومية بتأطري الشباب يف اجلامعـات               
يما من خالل إجياد فرص للتعلم داخل املؤسـسة         ملساعدته على دخول سوق العمل، وال س      

  . )١٠٦(مقابل مكافأة مالية
 بأن تعزز هاييت هياكلها األساسية اإلدارية من أجل رصد          ٩وتوصي الورقة املشتركة      -٤٥

 أن  ٩وتفيد الورقة املـشتركة     . )١٠٧(وإعمال مجيع احلقوق املنصوص عليها يف قانون العمل       
ان يف سياق برامج النقـد مقابـل العمـل ويف قطـاع             بعض اجلهات تنتهك حقوق اإلنس    

وجاء يف الورقة أيضاً أن حرية تكوين اجلمعيات واملفاوضة اجلماعية تظل هدفاً            . )١٠٨(النسيج
  .)١٠٩(بعيد املنال بسبب االفتقار إىل آليات اإلنفاذ املناسبة والعادلة

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٧  
أشارت منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل أن الزلزال قد زاد من شدة الضغوط اليومية                -٤٦

وجاء يف الورقـة    . )١١٠(ني الذين يعيشون يف حالة فقر مدقع      ياليت يعاين منها العديد من اهلايت     
 يف املائة من سكان هاييت يعيشون دون خط الفقر وأن أكثر من نـصف               ٨٠ أن   ٩املشتركة  

 يف املائة ٧٠ أن ما ال يقل عن ٦وتفيد الورقة املشتركة . )١١١(ن الفقر املدقعالسكان يعانون م
  .)١١٢(من سكان هاييت يكسبون عيشهم بشكل مباشر أو غري مباشر من قطاع الزراعة

 وكـذلك   ٧ والورقـة املـشتركة      ٥ والورقة املشتركة    ١وأشارت الورقة املشتركة      -٤٧
دستور ينص على أن ـإىل أن ال) ق هاييتـريمصباح يضيء ط" (Lamp for Haiti"مؤسسة 

  .)١١٣("الدولة تقر حبق كل مواطن يف السكن الالئق والتعليم والغذاء والضمان االجتماعي"
وأفاد منرب املنظمات اهلايتية حلقوق اإلنسان أن دافع الضريبة يف هاييت لديـه صـورة           -٤٨

خدمات هـذه الـوزارة علـى       سلبية عن وزارة الشؤون االجتماعية والعمل نتيجة تسييس         
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 أن املوارد الكـربى  ٦وتضيف الورقة املشتركة . )١١٤(حساب محاية املصاحل وتوفري اخلدمات    
 ُتخصص خلدمة الدين قد أضعفت قدرة احلكومة على االستثمار يف اخلـدمات             تزالما  اليت  

  . )١١٥(االجتماعية
تغذية يشمل أكثر من نـصف      وأفاد منرب املنظمات اهلايتية حلقوق اإلنسان أن سوء ال          -٤٩

سكان هاييت، وال سيما سكان املناطق الريفية، وأشار إىل الدمار الذي حلق االقتصاد اهلـاييت         
 ٥٠ونتيجة لذلك، أصبحت الواردات متثل أكثر من        . التكيف اهليكلي جراء تنفيذ سياسات    

لك إىل أن األغذيـة      كذ ٦املشتركة  الورقة  وتشري  . )١١٦(يف املائة من احتياجات البلد الغذائية     
اليت ُتقدم عن طريق املساعدة املباشرة هي يف معظم احلاالت غري كافيـة وميكـن أن هتـدد            

  .)١١٧(استدامة املنتجات الغذائية احمللية وتوافرها
وأوصى منرب املنظمات اهلايتية حلقوق اإلنسان بأن تضع هاييت وتنفذ سياسة زراعيـة               -٥٠

يدة للضيعات الزراعية وإنعاش قطاعي اإلنتـاج النبـايت         قادرة على توفري رؤوس أموال جد     
  .)١١٨(واحليواين مع تفضيل اإلنتاج الغذائي

وأشارت منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل أن نظام الصحة، الذي كان يتسم بأدائـه                -٥١
وأشار مكتب محايـة املـواطن إىل أن   . )١١٩(الضعيف قبل الزلزال، يعاين من ضغوط متزايدة     

 يف املائـة مـن الـسكان يف جمـال الـصحة             ٦٠قادر على تلبية احتياجات     القطاع غري   
أكتـوبر  /تـشرين األول  وذكّر املكتب بأن وباء الكولريا اجتاح البلد منـذ          . )١٢٠(األساسية
 ٤ ٠٠٠قد بلغ   الكولريا  وأفادت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن عدد ضحايا         . )١٢١(٢٠١٠

 أن استجابة احلكومة    ٣اء يف الورقة املشتركة     وج. )١٢٢(٢٠١١فرباير  /شباطشخص يف بداية    
وأوصت منظمـة رصـد     . )١٢٣(فيما يتعلق بتوفري اخلدمات الوقائية لألطفال مل تكن كافية        

حقوق اإلنسان بأن تعيد هاييت بناء قطاع الصحة مبا يكفل متتع اجلميع بالرعايـة الـصحية                
  .)١٢٤(األساسية الشاملة

أن الدستور ينص على احلظر الصارم أليـة ممارسـات    إىل ٥وتشري الورقة املشتركة     -٥٢
 مرسوم يتعلق بـإدارة البيئـة   ٢٠٠٦وقد صدر يف عام     . ميكن أن ختل بالتوازن اإليكولوجي    

وتشري الورقة إىل فقدان    . )١٢٥(وحيدد السياسة الوطنية يف جمال اإلدارة البيئية والتنمية املستدامة        
ورقة بأن ُتَوّجه جهود إعادة البناء ومحاية البيئة حنـو  وتوصي ال.  يف املائة من الغابات    ٩٥حنو  

وتفيد الورقـة أن    . )١٢٦(أو اململوكة على شكل تعاونيات    /صيانة الغابات اجملتمعية املستغلة و    
ميثل جزءاً ضعيفاً نسبياً من الناتج احمللي اإلمجايل يف هاييت؛ يف           الصناعات االستخراجية   قطاع  

تطرح حتديات خطرة أمام اسـتخدام األراضـي وأهـداف          حني أن تزايد أنشطة التعدين      
 بأن تستند خمتلف    ٥وتوصي الورقة املشتركة    . )١٢٧(التخطيط وتثري عدداً من الشواغل البيئية       

صاحبة املصلحة بصفتها عنـصراً     اجلهات  عمليات اختاذ القرار إىل دراسة بيئية، وأن ُتشرك         
  .)١٢٨( البيئيةفاعالً مركزياً يف خمتلف الدراسات والتقييمات
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 إىل أن الزلزال خلّف عدداً كبرياً من اإلعاقات اجلسدية يف           ٣وتشري الورقة املشتركة      -٥٣
 أن عـدداً كـبرياً مـن    ١وتفيد الورقة املشتركة . )١٢٩(صفوف السكان، مبن فيهم األطفال   

ي إىل   بسبب التكاليف املرتبطة برعايتهم والتقاليد القدمية اليت تفـض         ماألطفال تركهم ذووه  
  .)١٣٠(التخلي عن املعوقني

والحظ منرب املنظمات اهلايتية حلقوق اإلنسان أن غالبية املساكن صغرية ويف حالـة               -٥٤
. )١٣٢( إىل ارتفاع أسـعار اإلجيـار      ٧وأشار كل من املنرب والورقة املشتركة       . )١٣١(يرثى هلا 

اء فقـرية تـسودها   أن املاليني كانوا يعيشون يف أحي" Lamp for Haiti"والحظت مؤسسة 
، Soleil وأشارت املؤسسة بوجه خاص إىل األوضاع يف حي       . أوضاع ال إنسانية قبل الزلزال    

وأفاد مكتب محاية املواطن أن الزلزال أحلـق        . )١٣٣(وهو أحد أكرب األحياء الفقرية يف هاييت      
مـز إىل الدولـة،     دماراً واسعاً باملباين السكنية واملنشآت املدرسية والتجارية واملباين اليت تر         

  .)١٣٤(كالربملان وقصر العدالة
 إىل أن هاييت مل تف بالتزامها املتعلق حبماية احلق يف السكن            ٧وتشري الورقة املشتركة      -٥٥

ـ . )١٣٥(ومل حتشد موارد املؤسسات القائمة من أجل محاية هذا احلق          ـ  ـوتوص ة ـي الورق
 وأن تكلف شعبة تطوير وختطـيط        بأن تعتمد هاييت استراتيجية وطنية لإلسكان      ٧املشتركة  

  .)١٣٦(اإلسكان االجتماعي باإلشراف على تنفيذها
وأوصى مكتب محاية املواطن بأن تتخذ هاييت تدابري تكفل احترام احلق يف الـسكن                -٥٦

وأوصت منظمـة   . )١٣٧(والتعليم وتضمن محاية الفئات املستضعفة يف إطار عملية إعادة البناء         
اص بأن تضع هاييت خطة واضحة وشاملة للتصدي ملـشاكل          رصد حقوق اإلنسان بوجه خ    

اإلسكان اليت خلفها الزلزال وأن ُتطلع املقيمني يف املخيمات وغريهم من األشخاص املشردين             
 ٥وأوصت الورقة املشتركة    . )١٣٨(نتيجة الزلزال على هذه اخلطة مبختلف مراحلها وأهدافها       

 يف ذلك    مراعيةً يارات إلسناد ملكية األراضي،   بأن تنفذ هاييت إجراءات تتيح جمموعة من اخل       
  .)١٣٩(احتياجات السكان احملليني وتقاليدهم

 ٢٠ ال ميثل    ٢٠١١مارس  /آذار أن ما ُرفع من أنقاض حىت        ٥وتفيد الورقة املشتركة      -٥٧
اجلهات اليت تدخلت لرفع األنقـاض كانـت        يف املائة من األنقاض اليت خلّفها الزلزال، وأن         

دات السالمة املناسبة وختلّصت، يف حاالت كثرية، من األنقـاض املرفوعـة يف             تفتقر إىل مع  
  .)١٤١( توصيات يف هذا الصدد٥وقّدمت الورقة املشتركة . )١٤٠(اًئييبمناطق حساسة 

 اإلدارة الوطنيـة مليـاه      ٢٠٠٩ أن هاييت أنشأت يف عام       ٦وجاء يف الورقة املشتركة       -٥٨
 أن البنية األساسية للتـصحاح والنظافـة   ٥ة املشتركة   وتفيد الورق . )١٤٢(الشرب والتصحاح 

 يف معظم مناطق هاييت، وال سـيما يف         ٢٠١٠صحية كانت معطَّلة منذ فترة ما قبل زلزال         ال
ومنذ الزلزال حتولت قرى ريفية عديدة إىل مناطق حـضرية نتيجـة تـدفق              . املناطق الريفية 

 أن نقص املاء قد أدى، بالتضافر ٦شتركة وجاء يف الورقة امل   . )١٤٣(الالجئني من بور أو برنس    
  .)١٤٤(مع األوضاع الصحية املزرية، إىل تفاقم األزمة الصحية يف هاييت
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وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان بأن ُتتابع هاييت تنفيذ اإلصالحات املقـررة يف               -٥٩
ـ            ٢٠٠٩عام   يم  خبصوص قطاع املياه، مبا يشمل إنشاء شبكة وطنية للمياه والتصحاح، وتنظ

  .)١٤٥(مجيع اجلهات الفاعلة ومراقبتها

  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع  -٨  
 أن الدستور ينص على أنظمة ثالثة للتعليم        ٣ والورقة املشتركة    AVSالحظت منظمة     -٦٠

  . )١٤٦(االبتدائي اإللزامي
 انعليم والتدريب وبرنامج يهدفوأشار مكتب محاية املواطن إىل اعتماد خطة وطنية للت       -٦١

 أن الزلزال أحلق دماراً شامالً أو أضراراً AVSوأفادت منظمة   . )١٤٧(إىل االرتقاء بنوعية التعليم   
 مؤسـسة   ١٥ ٠٠٠ا ال يقل عن نصف مدارس التعليم االبتدائي البالغ عـددها            مبجسيمة  

ملدرسي برمته توقف عن   مؤسسة، وأن النظام ا    ١ ٥٠٠ومدارس التعليم الثانوي البالغ عددها      
وسعت السلطات إىل بناء مدارس مؤقتة داخل       . العمل خالل األشهر الثالثة اليت تلت الزلزال      

املخيمات، لكن هذه املساعي واجهت مقاومة من أصحاب األراضي الذين أعربـوا عـن              
 Maria " املعهد الدويلراشوأ. )١٤٨(تحّول املدارس املؤقتة إىل منشآت دائمةتخشيتهم من أن 

Ausiliatrice"      منرب املنظمات اهلايتيـة حلقـوق       دافوأ. )١٤٩( أن هذه املراكز ال تفي بالغرض 
كما أشار املنرب إىل أن أكثر .  يف املائة من مؤسسات التعليم    ٩٢اإلنسان أن اخلصخصة مشلت     

 طفل بلغوا سن الدراسة غري مسجلني يف املدرسة، وأن معدل األميـة بلـغ               ٥٠٠ ٠٠٠من  
ومن املشاكل األخرى اليت أشار إليها املنرب، النقص املسجل يف عدد موظفي            . ات عالية مستوي

القطاع وتوزيعهم غري املتكافئ بني خمتلف املناطق وتقلص الدورات التدريبيـة املخصـصة             
 "Maria Ausiliatrice"وأفاد املعهد الدويل . )١٥٠(دريس األساسيةـللمدرسني وانعدام مواد الت

  .)١٥١(واجهن متييزاً شديداً يف جمال نيل التعليمأن البنات ي
وأشارت منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل أن عدد األطفال املـسجلني يف التعلـيم                -٦٢

. )١٥٢(يتجاوز نصف جمموع األطفال الذين بلغوا سن الدراسـة قبل الزلزال مل يكن    االبتدائي  
 حسب املدرسة واملـستوى      أن رسوم التعليم ختتلف اختالفاً كبرياً      AVSوالحظت مؤسسة   

وبينمـا تبقـى    . التعليمي وحسب ما إذا كانت املدرسة يف منطقة حضرية أو منطقة ريفية           
 تتعلق بصيانة املدرسة    "خفّية"الرسوم القانونية منخفضة نسبياً يف املدارس العامة، فإن رسوماً          

ء غري قادرين على    والبدالت املدرسية والكتب والزيادات يف أجور املدرسني جتعل بعض اآلبا         
 أن املنـاطق    AVSوأضافت مؤسـسة    . )١٥٣(حتمل تكاليف الدراسة حىت يف املدارس العامة      

الريفية تفتقر إىل التمويل الكايف واملناسب، وهو عامل يدفع بالعديد من السكان إىل اهلجـرة          
  .)١٥٤(حنو املناطق احلضرية

ذ خطة من أجل إعمـال      وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان بأن تضع هاييت وتنف          -٦٣
وأوصى منرب املنظمات اهلايتية حلقوق اإلنسان علـى        . )١٥٥(احلق يف التعليم االبتدائي للجميع    
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وجه اخلصوص بأن تنشئ هاييت يف خمتلف أحناء البلد مدارس ابتدائية ُيقـدم فيهـا التعلـيم                 
. )١٥٧(ة للمدرسني وأوصى مكتب محاية املواطن بأن تضع هاييت خطة للترقية املهني         . )١٥٦(جماناً

 بأن ترفع هاييت من االعتمادات املخصصة يف امليزانية الوطنية لقطاع           AVSوأوصت مؤسسة   
 يف املائة؛ وأن تبذل جهوداً خاصة، وال سيما يف املناطق الريفيـة،             ٢٥التعليم مبا ال يقل عن      

كريول يف مجيـع   التعليم بلغة ال قدملضمان تكافؤ فرص نيل التعليم بني البنني والبنات؛ وأن ت         
مراحل الدراسة؛ وأن توفر جلميع املدرسني يف كل من املدارس العامة واخلاصة ما حيتاجونـه               

 التمويل الكايف لوكاالت    تيحمن تدريب وتسهر على تنظيم عملية التدريب ومراقبتها؛ وأن ت         
  .)١٥٨(مراقبة اجلودة وتساعدها يف بناء قدراهتا

الصعوبات اليت يواجهها اآلباء لنقل أبنائهم املعوقني إىل         إىل   ٣وتشري الورقة املشتركة      -٦٤
املدرسة، وتفيد أن معظم املدارس يف هـاييت مل ُتـصمم لتيـسري دخـول األطفـال ذوي                 

  .)١٥٩(اإلعاقة
 إىل أنه ينبغي هلاييت أن تكفل تقدمي تعليم "Maria Ausiliatrice"ار املعهد الدويل ـوأش  -٦٥

ىل واقع البلد وخصوصيات اجملتمع احمللي، ويـضمن ختـرج        جامعي ذي جودة عالية يستند إ     
  . )١٦٠(أجيال من املتعلمني الراغبني يف العمل هباييت

  املشردون داخلياً  -٩  
ذكّر منرب املنظمات اهلايتية حلقوق اإلنسان أن خطة إنعاش هاييت وإعادة بنائها هتـتم                -٦٦

منظمة العفو الدولية أن املشردين الذين وأفادت . )١٦١(باملالكني وال تراعي شواغل املستأجرين   
كانوا يشغلون أراضٍ خاصة تعرضوا لإلخالء القسري من جانب أصحاب تلك األراضـي             

، ٢٠١٠أبريـل   /ويف نيـسان  . الذين استعانوا يف مناسبات عديدة بأفراد الشرطة أو اجليش        
هنا مل تقدر على    أعلنت احلكومة جتميد عمليات اإلخالء القسري هذه ملدة ستة أسابيع، غري أ           

، طلبت جلنة البلدان األمريكية حلقوق      ٢٠١٠نوفمرب  /ويف تشرين الثاين  . )١٦٢(إنفاذ هذا القرار  
اإلنسان إىل هاييت أن تعلن وقفاً اختيارياً لعمليات الطرد من املخيمات ريثما يـتم تنـصيب                

نت تنفـذ    أن معظم عمليات اإلخالء كا     ٣وجاء يف الورقة املشتركة     . )١٦٣(حكومة جديدة 
 أن عمليات اإلخالء القسري قد أثـرت  ٣وتفيد الورقة املشتركة . )١٦٤(خارج نطاق القضاء  

  .)١٦٥(بشكل غري متناسب يف األطفال وسائر الفئات الضعيفة
، مبصادرة ٢٠١٠مارس / أن احلكومة أذنت، يف آذار     ٧ة املشتركة   ـاء يف الورق  ـوج  -٦٧

 أن عدد القطع اليت ُخصصت لتوفري مالجئ         قطعة أرض شاغرة، غري    ١٧ ٠٠٠ما يزيد على    
  .)١٦٦( قطع٥مؤقتة وسط مدينة بور أو برينس مل يتجاوز 

إطار العودة إىل األحياء السكنية وإعادة بناء        أن مشروع    ٧وجاء يف الورقة املشتركة       -٦٨
 الذي وضعته اللجنة املؤقتة إلعادة إعمار هاييت بالتشاور مع احلكومـة وجمموعـة              املساكن



A/HRC/WG.6/12/HTI/3 

15 GE.11-15321 

يواء التابعة لألمم املتحدة مل يراع املبادئ التوجيهية الدولية املتعلقـة بـاحللول الدائمـة               اإل
  .)١٦٧(للمشردين داخلياً

وأضافت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن انعدام األمن ميثل أحد أهم الشواغل الـيت                -٦٩
انعدام فـرص    أن   ٣وجاء يف الورقة املشتركة     . )١٦٨(أعرب عنها املشردون، وال سيما النساء     

  .)١٦٩(احلصول على السكن ال زال يؤثر يف أمن األطفال ويف صحتهم اجلسدية والعقلية
وأفاد مكتب محاية املواطن أن الزلزال ساهم بدرجة كبرية يف تزايد أعمال العنف اليت                -٧٠

ورغم األرقام اليت قدمها مركز حقوق اإلنسان       . )١٧٠(تستهدف النساء يف خميمات املشردين    
دالة العاملية فيما يتعلق بأربعة خميمات، فإن منظمة رصد حقوق اإلنسان أشارت إىل أنه              والع

  .)١٧٢(من الصعب احلصول على بيانات كمية دقيقة يف هذا الصدد
، اختذت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان تدابري حتوطية لصاحل          ٢٠١٠ويف عام     -٧١

وهتدف هذه التدابري حتديداً إىل تـوفري الـدعم   . يماً خم٢٢مجيع النساء واألطفال املقيمني يف   
ويؤكد عدد من الورقات،    . )١٧٣(الطيب والنفسي ومحاية الضحايا وضمان أمنهم يف املخيمات       

مبا فيها الورقة املقدمة من جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، ضرورة مشاركة النساء يف              
وجـاء يف الورقـة     . )١٧٤( املخيمات وتنفيـذها   وضع السياسات املتعلقة مبكافحة العنف يف     

 أن من األمهية مبكان أن تضع هاييت توصيات جلنة البلدان األمريكيـة حلقـوق               ٢املشتركة  
اإلنسان موضع التنفيذ وحترص على تنفيذ آليات املساءلة التابعة هلذه اللجنـة فيمـا يتعلـق           

  .)١٧٥(بانتهاكات حقوق اإلنسان
ق اإلنسان بأن تواصل هاييت، عند االقتضاء، جهودهـا         وأوصت منظمة رصد حقو     -٧٢

الرامية إىل حتقيق األمن يف املخيمات من أجل محاية املقيمني فيها، وال سيما النساء واألطفال،    
 إىل فـشل الـسلطات      ٨وتشري الورقة املشتركة    . )١٧٦(وأن تسعى إىل مضاعفة تلك اجلهود     

  .)١٧٧(خيماتاملعنية يف توفري احلماية لنساء وأطفال امل
وأفادت منظمة العفو الدولية أن املشردين املقيمني يف املخيمات ويف اجملتمعات احمللية              -٧٣

املضيفة يعتمدون بدرجة كبرية على الوكاالت الدولية واملنظمات غري احلكومية اليت تعثرت            
ة إىل  جهودها بسبب عدم توصل السلطات إىل وضع خطة فّعالة وشاملة إلدارة اجلهود الرامي            

وترى منظمة رصد حقوق اإلنسان أن املالجئ الطارئة        . )١٧٨(ةـات الكارث ـالتصدي ملخلف 
وأشارت الورقـة   . )١٧٩(مل تكن كافية للتصدي للمشكلة بعد مضي سنة كاملة عن الزلزال          

 إىل األوضاع املعيشية املزرية يف املخيمات وعدد املراحيض احملدود فيها، وهـي             ٦املشتركة  
 يف حدوث أزمة صحية يف خميمات املشردين داخلياً وتشكل خطـراً علـى              عوامل تسببت 
 أن هاييت مل تتمكن من إجياد حلول سـكنية   ٧وجاء يف الورقة املشتركة     . )١٨٠(الصحة العامة 

  .)١٨١(بديلة خارج خميمات املشردين داخلياً
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 وأشارت منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل وجود نوايا لفرض رسوم على اسـتخدام              -٧٤
املاء يف املخيمات، وهو ما من شأنه أن حيد من قدرة املقيمني يف املخيمات على احلـصول                 

  .)١٨٢(على مياه الشرب

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  -ثالثاً   
أفادت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان أن مشاكل جديدة ذات طبيعة فريـدة               -٧٥

وحتث . )١٨٣(٢٠١٠ القائمة نتيجة الزلزال الذي ضرب هاييت يف عام          انضافت إىل التحديات  
 على أن تنتهز هاييت هذه الفرصة الستعراض أوجه القصور الكثرية الـيت             ١الورقة املشتركة   

تشوب سياساهتا وممارساهتا، وأن تلتزم بعدم إعادة بناء هاييت حسب النموذج الـذي كـان     
 من ذلك إىل بناء بلد يكفل احتـرام حقـوق اإلنـسان             قائماً قبل الزلزال، وأن تسعى بدالً     
  .)١٨٤(وتعزيزها بشكل مستدام ومستقل

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   
  .ال ينطبق

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  - خامساً
، ٢٠١٠مارس /ر آذا٣٠ أن اجلهات املاحنة قد تعهدت، يف ٦جاء يف الورقة املشتركة   -٧٦

 دوالر لعملية إعادة البناء يف املدى البعيد، وخصـصت تلـك            يار مل ٥,٣بتوفري ما جمموعه    
املوارد لقطاعات ذات أولوية حددهتا احلكومة يف إطار خطة العمل من أجل إعـادة البنـاء                

رقة وأشارت الو . )١٨٥(إعمار هاييت والتنمية بغية حتقيق األهداف املرسومة فيما يتعلق بإعادة         
وهناك قـسط كـبري مـن    .  إىل أن معظم األموال املتعهد هبا مل ُيفرج عنها بعد        ٢املشتركة  

األموال املفرج عنها مل ُيرسل بعد، بل إن جزءاً ال بأس به من هذه األموال وضـع حتـت                   
  .)١٨٦(تصرف وكاالت املعونة الدولية ومل ُيقدم مباشرة إىل املنظمات أو احلكومة اهلايتية

 أن اللجنة املؤقتة إلعادة إعمار هاييت قد أنشئت بعد مـؤمتر     ٦ الورقة املشتركة    وتفيد  -٧٧
 أن على   ٦وتفيد الورقة املشتركة    . )١٨٧( من أجل حتسني أعمال التنسيق     ٢٠١٠املاحنني لعام   

هاييت أن تسعى إىل تعزيز قدرهتا على قيادة أنشطة البلدان املاحنة واملنظمات الدولية احلكومية              
ت غري احلكومية والتنسيق فيما بينها لضمان األخذ بنهج يضع حقوق اإلنـسان يف              واملنظما

 بأن حتترم هاييت واجلهـات      ٦وتوصي الورقة املشتركة    . )١٨٨(صدارة خمتلف جهود املساعدة   
الفاعلة الدولية مبدأ الشفافية خالل كامل مراحل التخطيط للمعونة وتوزيعها، وأن تـسعى             
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تب محاية املواطن أو تأذن بإنشاء مكتب وطين لتلقي الـشكاوى املتعلقـة       هاييت إىل بناء قدرات مك    
  .)١٨٩(بانتهاكات حقوق اإلنسان ذات الصلة باملساعدة الدولية والتحقيق فيها واالستجابة هلا
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