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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السابعة عشرة

   من جدول األعمال١٠البند 
  املساعدة التقنية وبناء القدرات

ل تقرير اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف هـاييت، ميـشي               
  فورست

  موجز    
 وإلعـالن   ١٩٩٥/٧٠وفقاً للوالية اليت أنشأهتا جلنة حقوق اإلنسان يف قرارها            

، ُيقدم اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان        PRST/15/1رئيس جملس حقوق اإلنسان     
  .يف هاييت هذا التقرير إىل اجمللس يف دورته السابعة عشرة

، حبالة حقوق اإلنسان يف هاييت وباملخاطر املُحدقـة         وُيذكّر اخلبري املستقل، بدايةً     
وُيركّز حتديداً على حالة النساء، الاليت يتعرضن       . باحلقوق يف سياق أزمة إنسانية مستمرة     

يف أحيان كثرية للعنف اجلنساين، وحالة األطفال املنفصلني عـن أسـرهم، واليتـامى،              
. اإلعاقة، ومسألة العودة القـسرية    وتوظيف األطفال يف اخلدمة املرتلية، واألشخاص ذوي        

ويعرض اخلبري املستقل آثار الكولريا على العدالة الشعبية وعمليات اإلعدام الغوغائي الـيت             
  .تستهدف بعض الكهنة من الفودو

ويتناول اخلبري املستقل بعد ذلك نظام عمل املؤسـسات القـضائية والـشرطة،               
ويصف حالـة قطـاع   . من أفراد الشرطةويبحث حتديداً ضرورة استئناف عملية التحقق   

السجون عالوة على املخاطر اليت يتعرض هلا األشخاص احملرومون من حريتهم ومـسألة             
وُيذكّر باملكانـة   . االحتجاز املطّول رهن احملاكمة والوضع الصحي يف مؤسسات احلبس        

ـ     أمني املظامل   اليت ينبغي أن حتظى هبا مؤسسة        ا أداؤه يف   وبالدور املهم الذي سيتعني عليه
  .قادم األيام
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  .وُيذكّر اخلبري املستقل أيضاً بأمهية دمج منظور حقوق اإلنسان يف إعادة بناء البلد  
. وأخرياً ُيقدم اخلبري املستقل، يف هذا التقرير، توصيات ُمقّسمة إىل ثالثة فـروع              

من ويتـض . ويتناول الفرع األول انتهاكات حقوق اإلنسان اخلاصة باألشخاص الضعفاء        
توصيات تتعلق بالنساء واألطفال واألشخاص املرضـى أو ذوي اإلعاقـة واألشـخاص             

عمـل  بسري  ويف الفرع الثاين، ُيقدم اخلبري املستقل عدداً من التوصيات املتصلة           . املشردين
أما يف الفرع   . أمني املظامل مؤسسات الدولة مثل العدالة والشرطة ونظام السجون وديوان         

  .عاة احلقوق يف إعادة بناء هاييتالثالث، فيوصي مبرا
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 
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  ١٨  ٦٦-٦٤  .................................................مكتب أمني املظامل  - دال     

  ١٩  ٧١-٦٧  ..........................................................إعادة إعمار هاييت  - رابعاً  
  ٢٠  ٧٦-٧٢  ....................................................ملف جان كلود دوفالييه  - خامساً  
  ٢٢  ٨٨-٧٧  ............................التوصيات املقدمة إىل حكومة هاييت واجملتمع الدويل  - سادساً  
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  مقدمة  -أوالً   
 وإلعالن رئيس   ١٩٩٥/٧٠نة حقوق اإلنسان يف قرارها      وفقاً للوالية اليت أنشأهتا جل      -١

 الذي دعا فيه اجمللس اخلبري اجلديد إىل أن يقوم          PRST/15/1") اجمللس("جملس حقوق اإلنسان    
ببعثة إىل هاييت يف املستقبل القريب وأن ُيقدم إليه تقارير سنوية، ُيقدم اخلبري املـستقل هـذا                 

  . ة عشرةالتقرير إىل اجمللس يف دورته السابع
ويتضمن . ٢٠١١مارس  / وآذار ٢٠١٠مارس  /ويغطي هذا التقرير الفترة ما بني آذار        -٢

  . قائمة بالتوصيات املوجهة إىل حكومة هاييت وإىل اجملتمع الدويل
وقد . )١(وقام اخلبري املستقل بثالث بعثات إىل هاييت خالل الفترة اليت يغطيها التقرير             -٣

وُيعرب .  هايسيان - وكاب   س كايس ا جاكميل وليوغان ولي   زار مناطق خارج العاصمة منه    
اخلبري املستقل عن امتنانه لعدد كبري من اهلايتيني الذين التقاهم أثناء بعثاته، وكـذلك ملـن                

فقد تسىن له يف كل مرة التعويل       . التقاهم يف باريس ونيويورك وبروكسل ومونتريال وجنيف      
وعلى مـا    وجتذرهم يف التاريخ والتزامهم،      املني فيها على انفتاح مجيع املقيمني يف هاييت والع      

  .جسده ممثلو الشتات اهلاييت يف املهجر من متسك ببلدهم
ويتوّجه اخلبري املستقل بالشكر إىل سلطات هاييت، اليت حرصت على إجراء البعثات يف               -٤

  مـاكس  -وهو يشكر الرئيس رينيه بريفال ورئيس احلكومة جـان          . أفضل الظروف املمكنة  
ويـشكر  . بيلريف، الذي مجعه به أكثر من لقاء، على صراحتهما وعلى نوعية مالحظاهتمـا            

  . كذلك أعضاء احلكومة والنواب على صراحتهم يف احلديث معه عن حالة البلد وآفاق تطوره
ويف هاييت، كان للخبري املستقل أيضاً لقاءات منتظمة مع إدمـون ميليـه، املمثـل                 -٥

بعثة األمم املتحدة   (ئيس بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت         لألمني العام ور   اخلاص
ويتوّجه املقرر اخلاص بالشكر أيضاً     . ، ومع مساعديه ناجيل فيشر وكيفني كينيدي      )يف هاييت 

 واألمن والعالقـات    اإلمداداتإىل مجيع أعضاء فريقهم ملا زودوه به من دعم فّعال يف جمال             
 احملادثات اهلاتفية املنتظمة اليت أجراها، فيما بني البعثات، مع املمثـل            ولقد أتاحت له  . العامة

اخلاص لألمني العام ومع بعثة األمم املتحدة يف هاييت، أن يبقى على ِعلم بالتطورات السياسية               
  . واالقتصادية واألمنية يف هاييت

تحـدة  ويشكر اخلبري املستقل أيضاً من التقاهم من مسؤويل مؤسـسات األمـم امل              -٦
الرئيسية ومنظمة الدول األمريكية واجلماعة الكاريبية واحتاد أمم أمريكا اجلنوبية، وكـذلك            

 برانس من الذين حتاَدث معهم يف مناسبات شىت         - أو   - يف بور    ماسي الدبلو السلكأعضاء  
  .بشأن دور اجملتمع الدويل يف هاييت وأساليب عمله

__________ 

 ٢٠، ومن   ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ١٢ إىل   ٣، ومن   ٢٠١٠مايو  / أيار ٣أبريل إىل   / نيسان ٢٢يف الفترات من     )١(
 .٢٠١١فرباير / شباط٢٧إىل 
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مرة أخرى عن امتنانه ملوظفي األمـم املتحـدة       ويود اخلبري املستقل أخرياً أن ُيعرب         -٧
وأتاحوا له ما لديهم من معلومات وبيانـات وجتربـة وأن ُيـشيد             قدموا له املساعدة    الذين  

يف " العدالة"وقسم  " حقوق اإلنسان "فأفراد قسم   . بكفاءهتم املهنية وبإصرارهم وبشجاعتهم   
 برانس أو أثناء    - أو   -سواًء يف بور     ،بعثة األمم املتحدة يف هاييت مل يدخروا وسعاً يف دعمه         

وُيذكّر اخلبري املستقل بأن    . تنقالته، وأطلعوه على تقييمهم للحالة ولسري اإلصالحات اجلارية       
  .غىن عنهما يف أداء الوالية اليت كلَّفه هبا اجمللس  الناهذين القسمني شريك

 ممـثلني للمفوضـية     وأخرياً، تسىن للخبري املستقل أيضاً زيارة بروكسل حيث التقى          -٨
األوروبية وللربملان األورويب وممثل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان وسفراء كثريين أثار معهم      

  .مسألة مكانة احلقوق يف األزمة اإلنسانية ويف إعادة بناء هاييت
برانس  - أو -  الذي دّك بور   ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١٢وبعد مرور سنة على زلزال        -٩

يزال وقع الكارثة على حقوق اهلايتيني شـديداً يف كامـل             ال مدناً أخرى يف هاييت،   وجاكميل و 
 ومن العبث القول، على غرار ما ذهـب إليـه           اخلطأوإذ يرى اخلبري املستقل أن من       . البلد أحناء

، تتقـدم  وإن أعمال إعادة البناء ملإنه مل يتم القيام بالكثري الكثريون مبناسبة ذكرى الزلزال األوىل،      
إزاء حالة األشخاص املشردين داخلياً، والعنف الـذي يـستهدف          عن قلقه   ُيعرب مع ذلك    فإنه  

  . النساء واألطفال، ونقص االهتمام باألشخاص ذوي اإلعاقة
وهذا أحد األسباب اليت حتتم أن يتناول التقرير املقّدم إىل جملس حقوق اإلنسان هذا                -١٠

رسة احلقوق وعلى املكانة اليت ينبغي أن حتظى هبا مسألة  العام عواقب األزمة اإلنسانية على مما     
  .احلقوق يف ختطيط إعادة بناء هاييت

وأخرياً، تسىن للخبري املستقل، أثناء بعثاته املختلفة يف هاييت ونيويورك وبروكـسل              -١١
 الفالحـني وجنيف، أن يلتقي مبمثلني للمنظمات الدولية والوطنية غري احلكومية ومنظمات           

علومات ويستقي مالحظاهتم وما لديهم من ممارسات املات النسائية، وأن يتبادل معهم  واملنظم
 كانت ورغم أن بعض تصرفاهتا. مال عظيماًومتثل منظمات اجملتمع املدين ثروة ورأس     . حسنة

موضع انتقاد مشروع أحياناً، فقد أبدت أثناء األزمة وبصفة عامة قدرة هائلة على اإلبـداع               
  . مل يف امليدانواالبتكار والع

خلبري املستقل جلو الريبة السائد بني       ذُهل ا  نظمات غري احلكومية اهلايتية،   وخبصوص امل   -١٢
 بـرانس، الـذي   - أو - ملتحدة يف بوريف بعثة األمم ا  " حقوق اإلنسان "قسم  البعض منها و  

ضـع  ويتساءل اخلبري املستقل عن أسباب هـذا الو       .  تلك املنظمات إهنا يف قطيعة معه      تقول
ويوصي باالهتمام بأقصى قدر بإعادة ربط أواصر العمل والتعاون مع اجملتمع املدين مبا يكفل              

  . ألنشطة بعثة األمم املتحدة يف جمال احلمايةتوّسعاً جيداً
حقـوق  "، على األرجح ويف جزء منـها، إىل أن قـسم             هذه وُتعزى عالقة الريبة    -١٣

 مقره موجود من مث يف موقع البعثة اليت يتعـّرض           ُمدمج يف بعثة األمم املتحدة وأن     " اإلنسان
يف البعثة هو أيـضاً     " حقوق اإلنسان "ومبا أن رئيس قسم     . مكوهنا العسكري أحياناً لالنتقاد   

ممثل مفوضة حقوق اإلنسان يف هاييت، يتساءل اخلبري املستقل عن إمكانية ترجيح الوظيفـة              
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يف البعثة مبكتـب للمفوضـية      " نسانحقوق اإل "الثانية وحبث إمكانية االستعاضة عن قسم       
وإذ يفهم اخلبري املستقل منطق النهج املتكامل الذي تتبعـه بعثـات   . السامية حلقوق اإلنسان  

 . عدم استبعاد هذه الفرضية دون تقييم مزاياهامع ذلك  يقترح فإنهاألمم املتحدة، 

  انتهاكات حقوق اإلنسان يف سياق األزمة اإلنسانية  -ثانياً   
، "احلماية" يف اجتماعات جمموعة     ،ىن للخبري املستقل أثناء بعثاته املختلفة أن يلتقي       تس  -١٤

 برانس أو يف مناطق أخرى من البلد، مبمثلي املنظمات غري احلكوميـة             - أو   -سواًء يف بور    
وقد تباحث مع البعض منهم يف هـاييت، وكـذلك يف           . الرئيسية العاملة يف احلقل اإلنساين    

اجلهـات  فعلـى   .  مسألة مكانة احلقوق يف العمل اإلنساين       يف وبروكسل،باريس ونيويورك   
لعمل اإلنساين، الـذي    باملغزى العميق ل   ذاهتا أن ُتذكّر على الدوام       العاملة يف احلقل اإلنساين   

 وجيمع بني املساعدة واحلماية يف إطار احتـرام املبـادئ           )٢( ضمان األمن البشري   يستهدف
مدى عدم اسـتيعاب مجيـع العناصـر        تبني له   وقد  . لك املغزى اإلنسانية، وأن ُتدافع عن ذ    

سيما يف احلقل اإلنساين، للنهج القائم على حقوق اإلنسان، مما يستدعي تأكيـد               ال الفاعلة،
  . وتعزيز مكانة حقوق اإلنسان يف خمتلف مراحل العمل اإلنساين

ثرية واملخاطر  ، تبقى انتهاكات حقوق اإلنسان ك     ويف كل حالة من حاالت األزمات       -١٥
سـيما بالنـسبة إىل األشـخاص ذوي          ال فعلية إىل حد كبري، إن مل تتفاقم بفعل األزمـة،         

االحتياجات اخلاصة مثل املشردين داخلياً والنساء واألطفال واملـسنني واألشـخاص ذوي            
لذلك جيب أن ُيروَّج وُيتّبع يف مجيع مراحل الطوارئ وإعادة التأهيل والتنمية هنـج              . اإلعاقة

ذا النهج، ينبغي أن ُيعترب كل فرد مـن ضـحايا أزمـة             ووفقاً هل . قائم على حقوق اإلنسان   
تستدعي استجابة إنسانية صاحب حقوق جيب على الدولة أن تكفل احترامها، وليس جمـرد         

سيما   اللعناصر الفاعلة، يوفر ل ويوصي اخلبري املستقل بأن     . منتفع باملساعدة اإلنسانية فحسب   
  . اين، تدريب خاص فيما يتعلق بالنهج القائم على حقوق اإلنسانيف احلقل اإلنس

  األشخاص املشردون داخلياً  -ألف   
زار اخلبري املستقل خميمات كثرية أثناء بعثاته املختلفة وأجرى أحياناً زيـارات عديـدة                -١٦

 ومـن مثّ    للمخيمات ذاهتا، الرمسية منها وغري الرمسية، بغية تقييم تطور أوضاعها على مدى الزمن            

__________ 

علـى  " األمن البشري "بعكس املفهوم التقليدي لألمن القائم حصراً على محاية إقليم الدولة، ُيركّز مفهوم              )٢(
فهو يتوخى  . يف مأمن من اخلوف   وُيعّرف األمن البشري، باملعىن الضيق، بأنه حرية العيش         . محاية األشخاص 

بيل الرتاعات املسلحة والتعـسف والتـشريد القـسري         إذن يف املقام األول محاية األفراد من املخاطر من ق         
ويرمي هذا  . أما باملعىن الواسع، فيشمل األمن حرية العيش يف مأمن من العوز          . والعنف السياسي واإلجرامي  

 .النهج حتديداً إىل محاية األفراد من الفقر واجملاعة واملرض والكوارث البيئية
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وتفيد أرقام املنظمة الدولية للـهجرة بـأن        . احلصول على فكرة شاملة عن تطور حالة املخيمات       
 شخص يف الفترة ما     ٨٢٥ ٠٠٠ شخص إىل    ١ ٣٠٠ ٠٠٠عدد املشردين داخلياً قد اخنفض من       

غري أن أخصائيني كثريين يعترضـون      . ٢٠١١يناير  / وكانون الثاين  ٢٠١٠يناير  /بني كانون الثاين  
ى هذه األرقام مشككني يف األسلوب املتبع لتعداد األشخاص املشردين، ومتعللني بكون بعض             عل

كـان عـدد املـشردين       وأياً. ُيحسب آخرون البتة    ال األشخاص ُيحسبون عدة مرات يف حني     
  . احلقيقي، فاملؤكد هو أن عدداً كبرياً من املخيمات غري الرمسية يتسم بظروف عيش غري الئقة

خيمات الرمسية اليت أقامها اجملتمع الدويل، يبـدو الـسكان عـازمني علـى     ويف امل   -١٧
االستقرار بصورة دائمة على حنو ما يتجلى يف املزارع أو البساتني أو األشجار احمليطة باخليام               

ويؤكد معظم األشخاص الذين التقاهم اخلبري املستقل رغبتهم يف البقاء باملخيمات           . واملآوى
وحتط الرِحال حول املخيمات كل     . ىل املكان الذي كانوا يعيشون فيه سابقاً      إبدالً من العودة    

يوم أُسر جديدة تسعى باقتراهبا إىل االنتفاع باملرافق املتاحة داخل املخيمات أو نيل حصة من               
وذُهل . توزيع املاء، أو حيدوها أمل يف أن حتصل يف يوم ما على خيمة أكرب أو مأوى مؤقت                

رأى املخيمات الرمسية وهي تتحول تدرجيياً إىل أماكن غري رمسية وإىل أحياء            اخلبري املستقل مل  
عشوائية فقرية تزدحم داخلها أحياناً أعداد من السكان ال تسد حاجَتها اخلدمات املقررة يف              

ا يتسم به الوضـع     بالفعل مل ولئن كان تصميم املخيمات يستجيب      . األصل لعدد صغري منهم   
موضع تساؤل نظراً إىل مسامهتها اليوم يف تنظيم        هذه املخيمات    من طابع طارئ، فقد تغدو    

  .اجتماعي جديد قد يثري من املشاكل مبرور الزمن أكثر مما حيل
إذ تنسحب بعض   : على حنو متواتر  "  على املخيم  املشرفون"، يتغري   عدة خميمات ويف    -١٨

وجلاهنا من التعامـل مـع   املنظمات الدولية تدرجيياً من املخيمات، مما حيرم سكان املخيمات   
وتفقد اللجان مصداقيتها إذ يتعذر عليها احلصول على ردود بـشأن مطالبـات      . حماور دائم 

  . سكان املخيمات، وهو ما يساهم يف ظهور املنافسة واالحتجاجات
ويسعى بعض الُعمد، بإحلاح من السكان، إىل إجياد حلول ملشكلة احتالل األراضي              -١٩

غري أن األماكن املتروكـة كـثرياً       .  مبلغ إىل األسر اليت تقبل الرحيل      البلدية من خالل دفع   
  . حتتلها على الفور أسر أخرى، مما ُيفضي إىل مشكلة عويصة يصعب جتاوزها ما
 أراضٍ  ختـصيص وتتحدث الـشائعات عـن      . ويتطلع الناس بقوة إىل إعادة البناء       -٢٠
. اضي ال ميلكوهنا داخل املخيمـات     ويستغل البعض هذا الوضع ويبيعون أر     . مآوى جمانية  أو
. أساس هلـا    ال عقارية بسندات ملكية مزورة، مما يؤجج مضاربة        ُيعاد بيع هذه األراضي    مث

الـيت تعـود    عن ذلك حيازة أُسر كثرية لسند ملكية مزور خاص بقطعة األرض ذاهتا              وينتج
  .  للبلدية أو جلهة خاصةملكيتها

ومة هاييت واجملتمع الدويل إىل مبعث القلق الذي يشكّله         ويوّجه اخلبري املستقل انتباه حك      -٢١
ويدل تنوع الشائعات .  استراتيجيات اخلروج من األزمة لفائدة األشخاص املشردينعدم وضوح

  . الرائجة على مدى افتقار سكان املخيمات إىل املعلومات املتعلقة باملستقبل القريب والبعيد



A/HRC/17/42 

GE.11-12424 8 

  النساء والعنف اجلنساين  -باء   
منذ بداية األزمة اإلنسانية، تستقطب مسألة العنف املوّجه ضد النـساء والفتيـات               -٢٢

عديدة صادرة عن منظمة األمم املتحدة ومنظمات وطنيـة    مثة تقارير   و. اهتمام اجملتمع الدويل  
 ظاهرة العنف املرتيل أو اُألسري، ودور العصابات النشطة داخل           توثق ودولية حلقوق اإلنسان  

  . ا، وتفشي ظاهرة إفالت املتورطني يف العنف املوّجه ضد النساء من العقاباملخيمات وحوهل
وقدمت هذه املنظمات توصيات عديدة إىل حكومة هـاييت واملنظمـات الدوليـة               -٢٣

وقد ساق اخلبري املستقل، يف تقاريره السابقة، أمثلة كثرية وقـّدم توصـيات             . املوجودة فيها 
  . يد من االهتمام للمشاكل املطروحة، وهو ما حدث بالفعلفما برح ينادي بإيالء املز. عديدة
ُوضع عدد كبري من التوصيات موضع التنفيذ، واسُتحدثت برامج حمددة من شأهنا            فقد    -٢٤
زادت اآلن دوريات الشرطة الوطنية اهلايتية وشـرطة األمـم          و. نع هذه الظاهرة أو احتواؤها    م

وما من شـك يف أن      . دين الرمسية وغري الرمسية   املتحدة بغية ضمان األمن داخل خميمات املشر      
. هذه الدوريات باتت أحياناً معتادة أو متوقعة إىل حد مفرط حبيث تقلص أثرها الردعي الفعلي              

غري أن بعض التدابري قد اُتخـذت، وإن كـان ينقـصها املزيـد مـن اإلبـداع إلحبـاط                    
ال سيما مرافق اإلصحاح تـشكّل      وقد أُشري مراراً إىل أن إنارة املخيمات و       . العصابات مشاريع

والحظ اخلبري املستقل، أثناء زياراته للمخيمات،      . إحدى وسائل تدعيم األمن داخل املخيمات     
 ففي الكثري من املخيمات الـيت زارهـا،       . ُتطّبق بصفة منهجية رغم فعاليتها      ال أن هذه التدابري  

  .جدت فهي ُمعطَّلة أو رديئةالرمسية، ال توجد إنارة بالليل، وإن ُوغري املخيمات سيما  ال
الصعوبات الـيت يواجههـا     إحدى  ويتمثل أحد بواعث القلق الرئيسية، وهو أيضاً          -٢٥

اجلميع، يف قياس مدى تفشي ظاهرة العنف املوّجه ضد النساء وتطورها الزمين وكيفية توثيق              
كفـاءة التـدابري   فال ميكن مكافحة ظاهرة إال بعد معرفتها، وال ميكن تقييم فعالية و . الوقائع

وليس باستطاعة أحد يف الوقت احلاضر أن ُيحدد بدقـة          . املتخذة إال إذا قيس تطورها الزمين     
ويرى اخلبري املستقل أن الكثريين خيوضون يف األمر دون أن تكون هلم            . مدى تفشي الظاهرة  

  . عناصر موضوعية تتيح فهم الظاهرة
مية املعنية هبذه املـسألة علـى توثيـق    ويعمل عدد من املنظمات الوطنية غري احلكو       -٢٦

، وحتـاول هـذه     )٣(الظاهرة بصورة فعلية استناداً إىل الشكاوى املسّجلة واملؤكدة بتحقيـق         
غري أن منظمات أخرى، حتظى مـع       . املنظمات مرافقة الضحايا يف املستشفيات وأمام العدالة      

 ترويج أرقـام غـري      ذلك بدعم اجملتمع الدويل، تقوم بأعمال أقل جدية تساهم لألسف يف          
  . بث أخبار مرعبة تستند إىل وقائع غري ثابتة أودقيقة مؤكدة بتحقيقات 

__________ 

وحركة تضامن نـساء  ) Kay Fanm(دميقراطية ودار املرأة كي فامن وينطبق هذا حتديداً على منظمة احلقوق وال ) ٣(
 ).CONAP(وهيئة التنسيق الوطين للدفاع عن حقوق املرأة ) SOFA(هاييت 
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ويوصي اخلبري املستقل بإجراء دراسة جدية وذات مصداقية متكِّن أخرياً من توثيـق               -٢٧
وتدعيم ما يروج من أرقام متضاربة وإعطاء فكرة عن تطور الظاهرة بصورة حقيقية  املوضوع  

  .مث يف بلورة استراتيجيات حقيقية ختضع فعاليتها للتقييموالشروع من 
ويتمثل أحد املشاكل الرئيسية اليت طرحتها مجيع املنظمات اليت التقاها اخلبري املستقل              -٢٨

منظمات يف هذا السياق    عدة  وتتحدث  . يف كيفية معاجلة الشرطة والعدالة للشكاوى الواردة      
تـأيت    ال  زد على ذلك أن الشكاوى كثرياً مـا        .تسجل شكاوى النساء    ال عن خمافر شرطة  

ويبدو . بنتيجة بسبب عدم التحقيق فيها أو معاجلتها معاجلة سليمة من قبل املؤسسة القضائية            
أن اإلفالت من العقاب هو القاعدة، وهو ما يثين الضحايا عن رفـع الـشكاوى ويـشجع         

  .الفاعلني على التكرار
لتدخالت ضـد العنـف    بشأن ا  )٤(املبادئ التوجيهية "بأن  ويذكِّر اخلبري املستقل أخرياً       -٢٩

، اليت وضعتها األمم املتحدة واملنظمات      "القائم على نوع اجلنس يف حاالت األزمات اإلنسانية       
الدولية األخرى، قد ُنشرت يف هاييت وأن موظفي الشرطة الوطنيـة وبعثـة األمـم املتحـدة                 

وينبغي نشر هذه املبادئ التوجيهية على نطاق       . صددوالوكاالت الدولية يتلقون تدريباً يف هذا ال      
  .أوسع مبا أهنا تتضمن عدداً كبرياً من التوصيات امللموسة املنطبقة على الوضع الراهن يف هاييت

  األطفال  -جيم   
ُوجه انتباه اخلبري املستقل مرات عديدة إىل حالة األطفال من ضحايا االجتار يف هاييت                -٣٠

حظ، أثناء حمادثاته مع موظفي اليونيسيف، ما تقوم به املنظمـة أو مـا     ولقد ال . ويف اخلارج 
تدعمه من عمل ممتاز يف جماالت التوثيق والتعرف على الضحايا ومجع مشل األسـر وتـوفري                

ويتمثل أحد املشاكل املستمرة يف ارتفاع عـدد اهلياكـل غـري            . السكن والرعاية واحلماية  
بل األطفال، وقيام األسر أحياناً بإيـداع أطفاهلـا يف تلـك           القانونية أو غري املعلنة اليت تستق     

جيري التحقق من شـرعية هـذه     الغري أنه. اهلياكل ظناً منها أهنم سيلقون فيها عناية أفضل   
اهلياكل وال من ظروف استقبال األطفال أو إيوائهم فيها وال من خماطر حتويل غايتها ألغراض 

بري املستقل بأن تتخذ ترتيبات لفرض رقابة فعالة على         ويوصي اخل . جتارية أو ألغراض االجتار   
حتترم القواعـد     ال هياكل استقبال األطفال غري القانونية وباعتماد تدابري إلغالق اهلياكل اليت         

  .القانونية ذات الصلة
وخبصوص التبين، يذكِّر اخلبري املستقل بأن التبين فعـل ينبغـي أن يقتـرن جبميـع          -٣١

ويرحب اخلبري املستقل باملواقف الواضـحة      . جيب أال يعترب عمالً إنسانياً    الضمانات الالزمة و  
اليت اختذهتا حكومة هاييت مرات عديدة وبأهنا تنوي توقيع اتفاقية الهاي بشأن محاية الطفـل               

__________ 

)٤( http://www.womenwarpeace.org/search/node/gbv%20guidelines. 
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والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل، ويناشد الربملان تضمني برنامج عملـه قـانون               
  .فاقيةالتصديق على هذه االت

 ذات مصداقية   )٥(وإضافة إىل ذلك تتحدث منظمات غري حكومية هايتية ودومينيكية          -٣٢
ويزمـع اخلـبري    . عن حاالت اجتار بالكبار وباألطفال من هاييت إىل اجلمهورية الدومينيكية         

وتدل األنباء والشهادات والصور على صحة مـا        . املستقل حتري هذا األمر أثناء بعثة مقبلة      
  .حجم الظاهرة يستوجب توثيقاً جدياًقيل، لكن 

وال يزال األطفال معرضني ملخاطر االختطاف أو التبين غـري القـانوين أو العنـف               -٣٣
وال يزال هناك عدد من القّصر غري املصحوبني يف املخيمات أو األطفـال الـذين               . اجلنسي

لية، وهـي    األطفال يف اخلدمة املرت    استخدامتستضيفهم أسر أخرى يف ظروف تشجع ظاهرة        
 كما أهنا موثقة إىل حد كبري من قبل         -ظاهرة كانت موجودة قبل حدوث األزمة اإلنسانية        

ويوصي اخلبري املستقل باألخذ بتوصياته الواردة يف تقـاريره         . اخلرباء واملنظمات املتخصصة  
دة يف  األطفال يف اخلدمة املرتلية، وبالتوصيات الوار   استخدامالسابقة، يف إطار مكافحة ظاهرة      

  . املقررة اخلاصة املعنية بأشكال الرق املعاصرة)٦(تقرير

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -دال   
، انكب اخلبري املـستقل علـى حالـة         ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١٢غداة زلزال     -٣٤

ولقد زار أثناء بعثاته املختلفة املخيمات املفتوحة لألشـخاص ذوي  . األشخاص ذوي اإلعاقة 
 املعنية باملسألة يف هاييت، كما التقـى        )٧(ممثلني للمنظمات غري احلكومية   بعدة  اإلعاقة والتقى   

  .كاتب الدولة املعين بشؤون املعوقني
           أكثـر   ونتجت عن الزلزال عمليات جراحة وبتر لألعضاء أسـفرت عـن إعاقـة              -٣٥
 شخص بسبب إصابات خطرية استدعت عمليات مستعجلة وتركيـب أطـراف         ٤ ٠٠٠ من

وبعد مرور أكثر من عام على الزلزال، تفيد تقديرات املنظمـات غـري احلكوميـة               . يةصناع
املتخصصة بضرورة خضوع حوايل مائة شخص لعمليات جراحية أو لفحوص جديدة هبـدف             

مرضى اإلصابات النخاعية   وعالوة على ذلك، سيحتاج     . احلصول على أعضاء اصطناعية دائمة    
فهؤالء األشـخاص   . ائدون إليه قريباً إىل رعاية خاصة ودائمة      املوجودون يف البلد حالياً أو الع     

الذين يعانون العزلة إضافة إىل التهميش يف حاالت كثرية حيتاجون إىل مساعدة ورعاية من أجل               

__________ 

من اجلهة الدومينيكية،   جمموعة دعم األشخاص املعادين إىل الوطن والالجئني، ومجعية التضامن احلدودي؛ و           )٥(
 .مجعية التضامن احلدودي ومجعية اخلدمة اليسوعية لالجئني واملهاجرين

)٦( A/HRC/12/21/Add.1. 
 بـرنس ومبـادرة هارفـارد اإلنـسانية يف          -  أو - تذكر منها اهليئة الدولية ملساعدة املعوقني يف بـور         )٧(

 .باريزيان فون
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إعادة التكيف، وقد يلزم يف بعض احلاالت توجيههم إىل هياكل طبية قـادرة علـى تقيـيم                  
 فضالً عن ضمان توزيع اللوازم على النحـو         ،ت الضرورية احتياجاهتم من املعونة التقنية واملعدا    

وعلى الرغم مما تقوم به بعض اجلمعيات اإلنسانية املتخصصة مـن عمـل بـارز،               . املناسب
  . معرضون خلطر املوت بسبب نقص الرعاية أو العالج املناسباملرضىعدداً من هؤالء  فإن
ان أن تصمَّم املباين، وال سيما املبـاين        ويف إطار إعادة البناء، ينبغي اختاذ تدابري لضم         -٣٦

وكانت للخبري املستقل حمادثات مـع اجلهـات        . العامة، حبيث يسهل على املعوقني دخوهلا     
يدخل بالضرورة يف قائمة أولوياهتا، واحلال        ال املاحنة، ملس من خالهلا أحياناً أن هذا اهلاجس       

 التمييز الذي كان يستهدف     انتهاءات  برنس تتيح فرصة فريدة إلثب     - أو - أن إعادة بناء بور   
  .األشخاص ذوي اإلعاقة

  اإلعادة القسرية  -هاء   
 البلدان، يف أعقاب الزلزال، أهنا ستوقف العمـل باإلعـادة           معظميف حني أعلنت      -٣٧

القسرية، فقد سجلت املنظمات الدولية وأذاعت الصحافة عدداً من حاالت الطرد أو اإلعادة             
قـوق  الـسامية حل  فوضـية   امل توكان. بلدان يف املنطقة  عدة  تيات من   القسرية هلايتيني وهاي  

 عـاجالً إىل البلـدان      ا معاً نداءً  تاإلنسان ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني قد وجه       
. اها فيه وقف مجيع عمليات اإلعادة القسرية إىل هاييت بسبب األزمة اإلنسانية املستمرة            تناشد

 بأن ترحيل املواطنني اهلايتيني وإعـادهتم قـسراً إىل بلـدهم            وتفيد مفوضية شؤون الالجئني   
  .)٨(تزال تبعث على القلق يف الظروف الراهنة  الوعمليات اعتراضهم حبراً ممارسات

 الذي طلب   )٩(٢٠١٠ويكرر اخلبري املستقل التوصيات الواردة يف تقريره املقدم يف عام             -٣٨
اخلـبري   ويوصـي . رم جتاه اهلايتيني امللتجئني إليهـا فيه إىل مجيع الدول أن تتحلى باملرونة والك       

املستقل مجيع الدول باحلرص على أن جتري عمليات اإلعادة، حيثمـا كانـت ضـرورية، يف             
  .البلد ظروف حتترم االلتزامات الدولية ذات الصلة وأال تشكل عبئاً إضافياً على عاتق

  الكولريا واإلعدام الغوغائي  -واو   
 شخصاً تعّرضوا يف هاييت، منذ      ٤٥يقل عن     ال تصال والثقافة بأن ما   تفيد وزارة اال    -٣٩

 إعدام غوغائي على أيدي جمموعات تتـهمهم مبمارسـة          لعملياتبدء تفشي وباء الكولريا،     
آنـس   - وتركّزت هذه االغتياالت باألساس يف حمافظة غراند      .  هبدف إشاعة املرض   السحر

كثريين يف الظروف ذاهتا يف مناطق أخرى من        وتفيد أنباء بقتل أشخاص     . جنوب غريب هاييت  
__________ 

 ٢٢عمليات مفوضية شؤون الالجـئني يف األمـريكتني،   حتديث : اللجنة التنفيذية لربنامج املفوض السامي  )٨(
 .٢٠١١فرباير /شباط

 .٤٢ و٤١، الفقرتان A/HRC/14/44/Add.1الوثيقة  )٩(
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ويتعرض الضحايا، ومعظمهم من الكهنة الفودو، وهي الديانة الـشعبية يف هـاييت،             . البلد
وال ُيعرف عدد الضحايا بدقة لكـن       . للضرب بالسواطري واحلجارة قبل حرقهم يف الشوارع      

م عن انعـدام الثقـة يف       هذه الظاهرة تندرج ضمن السياق األوسع للعدالة الشعبية الذي ين         
وُيدرك اخلبري املستقل أن مالحقة الفاعلني صـعبة يف مجيـع احلـاالت             . السلطات القضائية 

يتعلق األمر حبشود من اجملهولني إضافة إىل تعمد الناس يف أغلب األحيـان كـتم أمسـاء                  إذ
من مث التذكري   غري أنه يتعني على أعلى سلطات الدولة القيام بالتحقيقات الالزمة و          . املتورطني

  . صاص يف دولة القانونتقمكان لال  البوضوح بأنه

  احلقوق املدنية والسياسية  -ثالثاً   
استأنف اخلبري املستقل، أثناء بعثاته إىل هاييت، عملـه يف جمـال احلقـوق املدنيـة                  -٤٠

 )١٠( بشأن املسائل املتعلقة بإصالح القضاء وبالتحقق من جهاز الـشرطة          وخاصةوالسياسية،  
وكان اخلبري املستقل قد أشار يف تقاريره السابقة إىل أن األمور كانت تتقدم . نظام السجونوب

ومبا أن البلد يـشهد حاليـاً       . ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين  ١٢يف االجتاه الصحيح قبل زلزال      
 ، فمن املفيد التذكري بعدد من املبادئ وتقدمي بعض التوصـيات الـيت            )١١(انتخابات رئاسية 

  .جيهة يف إطار املساعدة التقنية املقدمة إىل سلطات هاييتتزال و ال

  القضاء  -ألف   
، كما ُدمِّـر    ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين  ١٢تأثر موظفو السجون تأثراً بالغاً بزلزال         -٤١

وسارع اجملتمع الـدويل إىل     .  ووزارة العدل واألمن العام ومقر السلطة التشريعية       العدلقصر  
. ظام القضائي يف هاييت، مما ساعد املؤسسات على اسـتئناف العمـل          تقدمي دعم مهم إىل الن    

وعلـى سـبيل    . ولقد عملت يف البداية يف ظروف كانت رديئة مث حتسنت بصورة ملحوظة           
برانس موجوداً يف املبىن القدمي لوكالـة        - أو - املثال، بات مقر حمكمة الدرجة األوىل لبور      

ي حيتضن أيضاً حمكمة النقض وحمكمة االسـتئناف         املتحدة للمساعدة الدولية، الذ    الواليات
  .وحمكمة القضايا االستعجالية ودواوين التحقيق والنيابة

__________ 

أحد جوانب الدعم الذي تقدمه بعثة األمم املتحدة جلهـود          ) أو اعتمادهم (ميثل التحقق من أفراد الشرطة       )١٠(
 هذه العملية إىل التأكد من قدرة الـراغبني يف          وهتدف. تعزيز الروح املهنية لدى الشرطة الوطنية يف هاييت       

وجيري . وتشمل عملية التحقق أيضاً أفراد الشرطة العاملني      . االلتحاق بالشرطة على االنضمام إىل املؤسسة     
اجلنائية للتأكد من أن الـشرطي      حىت  التحري من األسر واألقارب ومصادر أخرى عن السوابق العدلية أو           

 .الشرطة مؤهل أخالقياً وقانونياً لالنضمام إىل املؤسسةالراغب يف االلتحاق ب أو
 .، مل تكن اجلولة الثانية من االنتخابات قد بدأت)٢٠١١مارس /آذار(وقت إعداد هذا التقرير  )١١(
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 وزارة العدل واألمن العام، يف إطار مـشروعه         اإلمنائيوزود برنامج األمم املتحدة       -٤٢
 مؤقـت  املتعلق بدولة القانون والرامي إىل تعزيز قدرات قطاع القضاء واألمن العام، مبقر شبه   

 موقع عمل، مبا يتيح للوزارة االشـتغال يف أحـسن           ٣٠  ب متراً مربعاً وجمهز     ٢٥٠مساحته  
  . الظروف

  رئيس حمكمة النقض    
بعيداً عن موضوع املباين، يذكِّر اخلبري املستقل بأن القوانني الثالثة املصّوت عليها يف               -٤٣
ناء النظام القـضائي يف      خبصوص إصالح القضاء ما زالت تشكل أساس إعادة ب         ٢٠٠٧عام  
وناشد اخلـبري   . يزال معلّقاً ألن رئيس حمكمة النقض مل ُيعيَّن بعد          ال غري أن اإلصالح  . هاييت

، إدراج هذا   ٢٠١١فرباير  /شباطاملستقل املرشحني لرئاسة اجلمهورية، أثناء بعثته األخرية يف         
ؤسسات القضائية للبلد يف    فامل. التعيني على رأس برنامج كل منهما الرامي إىل إصالح الدولة         

، إىل االسـتناد     نظراً إىل اآلمال الكبرية املعقودة يف هذا اجملال        حاجة أكثر من أي وقت مضى     
إىل إرادة قوية من جانب الرئيس اجلديد للفصل بني السلطتني التنفيذية والقـضائية ومـن مث     

  . توجيه رسالة واضحة بشأن اجتاه اإلصالح املزمع
منصبه، السلطات اليت يتمتع هبا حبكم  رئيس حمكمة النقض، إىل جانب  فإن،وبالفعل  -٤٤

هو حجر الزاوية يف إصالح العدالة، فهو الذي يرأس جملس القضاء األعلى وهو املخول من مث      
إدارة وهو أيضاً من يرأس جملـس       . لإلذن بالشروع يف تنفيذ برنامج اعتماد القضاة وتعيينهم       

  .مدرسة القضاة الوطنية

  س القضاء األعلىجمل    
يأسف اخلبري املستقل ألن يذكر مرة أخرى أن جملس القضاء األعلى ما زال معطالً                -٤٥

، ُعيِّن عدد من القضاة، يف حني ُعـزِل قـضاة       ٢٠١٠ويف عام   . بسبب عدم تعيني رئيس له    
. ٢٠٠٧يتوافق وقوانني عـام       ال غري أن كل هذا جيري يف إطار      . فاسدون من وزارة العدل   

اخلبري املستقل مرة أخرى بإنشاء جملس القضاء األعلى وبتزويده، يف إطار خمصصات            ويوصي  
ة ومبوارد مالية تكفل استقالله التام، كما يوصي بالتعجيل يف          ؤإعادة البناء، مبوارد بشرية كف    

  .تعيني القضاة يف كنف احترام القواعد السارية

  مدرسة القضاء    
عـن   بدعم قوي من اجملتمع الدويل،    ،  ٢٠١٠ليه  يو/متوز، يف   مدرسة القضاء  أعلنت  -٤٦

وتتوخى هذه املسابقة   . أول مسابقة الختيار الطالب الذين سيتلقون التدريب األويل للقضاة        
 شهراً على خمتلف التقنيات القـضائية وعلـى إعـداد           ١٦ قاضياً جديداً طيلة     ٢٠تدريب  

. ت أو امللفـات وتلخيـصها     اجللسات أو املداوالت القضائية وتسيريها وعلى حتليل احلاال       
 فيما يتصل بتنظيم احملاكم وتدبري شؤون       وخاصةوسيكتسب الطالب أيضاً مهارات اإلدارة،      
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يق وممارسـة الـسلطة     فويتوخى التدريب أيضاً تنمية قدراهتم على االستماع والتو       . املوظفني
ـ   . غىن عنها يف ممارسة وظائفهم      ال  وهي قدرات  -والتحلي بالتواضع     ٢٠و  وسـُيدرَّب حن

، مما سيتيح يف هناية املطـاف االرتقـاء         )فرنسا(آخرين يف مدرسة القضاء الوطنية يف بوردو        
  .بقدرات القضاء اهلاييت

وأُِقّر نظام وطين للمساعدة القانونية يرمي، من جهة، إىل املسامهة يف ختفـيض عـدد                 -٤٧
. ق يف حماكمة عادلة   السجناء ونسبة االحتجاز رهن احملاكمة، ومن جهة أخرى، إىل إعمال احل          

ويقوم هذا النظام يف الوقت احلاضر على تسعة مكاتب للمساعدة القانونية تـوفِّر لألشـخاص     
 بـرانس يف  - أو  -  احملـامني مكتـب بـور      نقابةوقد أنشأت   . املعوزين خدمات حمامٍ جمانية   

بري املستقل إىل أن    وُوجِّه انتباه اخل  . تعمل املكاتب الثمانية األخرى بدعم من اجملتمع الدويل        حني
جتـدد  ويوصي اخلبري املـستقل بـأن       . يتجدد رغم حاجة السكان إليها    لن  متويل هذه الربامج    

بفـضل  دائم لتأمني هذه اخلدمـة      اجلهات املاحنة متويل تلك الربامج يف انتظار العثور على حل           
  .إعادة بناء النظام القضائي

  نظام السجون واحلبس االحتياطي املطّول  - باء  
قام اخلبري املستقل، كما هو احلال يف كل بعثة من بعثاته، بزيارة السجون واألماكن                -٤٨

 وجـود   )١٢(وُتظهر األرقام اليت وضعتها إدارة الـسجون      . اليت حيرم فيها األفراد من حريتهم     
 ممـا يعـين     ، متهماً ٣ ٨٩٢ مداناً و  ١ ٨٦٠ شخصاً حمروماً من حريته، من بينهم        ٥ ٧٥٢
وتبلـغ  .  يف املائـة   ٧٠احلبس االحتياطي تبلغ قرابـة      يف  يزالون    الذين ال  نسبة احملتجزين  أن

 أي أن املساحة املخصـصة نظريـاً   ، متراً مربعاً ٣ ٤٥٥املساحة اإلمجالية ألماكن االحتجاز     
  .  من األمتار املربعة٠,٦للشخص الواحد هي 

 املـساحات   غري أن احلالة ختتلف جداً من والية قضائية إىل أخرى سواء من حيث              -٤٩
املخصصة لألشخاص احملرومني من حريتهم أو من حيث نسبة األشخاص احملتجزين يف احلبس     

وقد زار اخلبري املستقل أثناء بعثته األخرية سجن كاب هاييتيان، وبلغت نـسبة             . االحتياطي
ووصلت هـذه   .  يف املائة على التوايل    ٤٥ يف املائة و   ٥٥احملتجزين واملتهمني يف هذا السجن      

 يف املائة، يف حني أن نسبة احملتجزات رهن         ٤٢ يف املائة و   ٥٨رقام يف سجن جاكميل إىل      األ
 يف املائة، مقابل نسبة املـدانات       ٩٠احلبس االحتياطي يف سجن بيتيونفيل للنساء تبلغ زهاء         

ويتساءل اخلبري املستقل عن األسباب اليت تكمن وراء هـذه  .  يف املائة فقط  ١٠اليت تصل إىل    
وقـد  . احلبس االحتياطي بني مرفق وآخـر     يوضعون يف    يف نسبة األشخاص الذين      الفوارق

فيها تنظر   وعدد امللفات اليت     ،حصل على عدة تفسريات لتعليل هذا األمر، أوهلا نوع اجلرمية         
ويوصي اخلبري املستقل بإجراء    . احملاكم القضائية عمل   وسري   ،احملاكم اجلنائية أو حماكم اجلنح    

__________ 

  .٢٠١١مارس / آذار٣أرقام يعود تارخيها إىل  )١٢(
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احملاكم القضائية للبلد من أجل فهم هذه الظاهرة وحتسني استراتيجيات دعم        دراسة يف خمتلف    
  . قطاع السجون

ويف املرافق الثالثة اليت زارها اخلبري املستقل كانت املساحة املخصصة لكل حمتجـز               -٥٠
ان  كانت نوعية أماكن احلرم    ،وإضافة إىل ذلك  . متهم أعلى بكثري مقارنة بالسجن الوطين      أو

يعزز طابع التفاوت بني هذه املرافق        ما من احلرية ختتلف اختالفاً كبرياً من مرفق آلخر، وهو        
فالسجن الوطين . واملعاملة التفضيلية اليت حيظى هبا األشخاص تبعاً لألماكن اليت حيتجزون فيها        

ـ     . قيد اإلصالح، وقد أحرز تقدم واضح يف حتسني املباين         ل وينطبق ذلك على سجن بيتيونفي
 فـإن   ،املقابليف  و.  تبدو املباين حبالة جيدة نسبياً     للنساء أو على سجن كاب هاييتيان، حيث      

 ،على مستوى مرافق الصرف الـصحي     خاصة  نوعية األماكن يف سجن جاكميل متردية، و      
  .حيث يستخدم احملتجزون خراطيم املياه لالغتسال واملراحيض مسدودة

فق السجون اليت زارها مشاكل صحية ترتبط بوباء وشاهد اخلبري املستقل يف مجيع مرا  -٥١
في بعـض   ف. الكولريا وبنظام توريد األغذية الذي أصبح مركزياً على مستوى إدارة السجن          

األحيان تؤدي الصعوبات الناشئة عن توريد املواد الالزمة لصنع وجبات الغـذاء أو نقلـها               
 منها بشدة موظفـو الـسجون       نظام عشوائي يف توزيع هذه الوجبات، وهي حالة يعاين         إىل

تشبع احملتجزين الذين     ال ويف كثري من األحيان تكون كميات الطعام قليلة جداً        . واحملتجزون
ويصاب احملتجزون من آن آلخر بأمراض ترتبط ارتباطاً مباشـراً بنوعيـة   . يعانون من اجلوع 

جن مكان للحرمـان    اخلبري املستقل بأن الس   يذكّر  و. األغذية اليت ُوزعت عليهم أو بكميتها     
ومن غـري املقبـول     . احلرية إمنا التمسك فيه جبميع احلقوق األخرى يظل مسألة أساسية          من
يكون األشخاص احملرومون من حريتهم ضحايا لالكتظاظ يف السجون ونقص التغذيـة،             أن

  . احلبس االحتياطي ملدة طويلة للغايةيف باإلضافة إىل إبقائهم 
كروا دي بوكيه اجلديد الذي يتناسب تـصميمه         يضاً سجن ال  وزار اخلبري املستقل أ     -٥٢

وقد تأخرت األعمال . بدرجة أكرب مع الصورة اليت ُيفترض لنظام السجون يف هاييت أن يعرضها          
اخلاصة هبذا السجن، ويعزى تأخريها جزئياً إىل األعمال املرتبطة بتدعيم املبىن جلعلـه يقـاوم               

. ة املطاف أن ختفّف من االكتظاظ يف الـسجن الـوطين          اهلزات األرضية، لكن يفترض يف هناي     
أن اخلبري املستقل يعرب عن أسفه ألن هذا السجن اجلديد يأوي يف املبىن نفسه األشخاص                بيد

أنه الرغم من    احلبس االحتياطي، على  املوضوعني يف   الذين يقضون عقوبات السجن واآلخرين      
.  من األشخاص احملرومني مـن حريتـهم       بإجراء فصل فعلي بني هاتني الفئتني     كان قد أوصى    

نظام السجون عن طريـق      وكان من املستصوب يف مرحلة إعادة إعمار البلد أن يعاد النظر يف           
  . وضع استراتيجية تتعلق ببناء أو بإعادة بناء مرافق للسجون وأخرى إصالحية

 بـرانس   -  أو - مع كبار قضاة حماكم بـور     املستقل، خالل لقاءاته    تطرَّق اخلبري   و  -٥٣
وجاكميل إىل سري العمل اليومي للمحاكم القضائية، وذكَّر ببعض التوصيات الـيت قـدمها              

وينص دستور هاييت وقانون التحقيقات اجلنائيـة علـى إجـراءات           . ٢٠٠٩تقريره لعام    يف
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يبـدو أن التجـارب الـيت       و. حماكمة بسيطة وسريعة فيما خيص حمكميت املخالفات واجلنح       
متان سارت يف االجتاه الصحيح، وهي تستحق التعريف هبا على نطـاق            شهدهتا هاتان احملك  

إلتاحة إمكانية مكافحة إجراء احلبس االحتياطي التعسفي يف الوقت الـذي           وخاصة  أوسع،  
  .توجد فيه ترتيبات أخرى لكنها تستخدم على نطاق ضيق

حىت ق  ومما يدعو إىل األسف أن سبيل االنتصاف الوحيد واملستخدم على نطاق ضي             -٥٤
وهو إجراء منصوص عليه يف الدسـتور  . يف هاييت هو سبيل مثول الشخص أمام احملكمة   اآلن  

ويتيح سبيل االنتصاف هذا املثول أمام كبري قـضاة احملكمـة     . يرمي إىل محاية احلرية الفردية    
وميكن لكبري القضاة أن يـأمر،      . االبتدائية لكي يفصل يف شرعية توقيف الشخص واحتجازه       

  . من الدستور٢٦قتضاء، باإلفراج فوراً عن الشخص يف حالة انتهاك املادة عند اال
وخاصـة  وتبـسيطها،   اجلزائيـة   ويوصي اخلبري املستقل بتوضيح بعض اإلجراءات         -٥٥
يتعلق بالعقوبات البديلة للسجن، وإيقاف التنفيذ، واحلبس على ذمة التحقيق، واملثـول             فيما

أو أيـضاً اإلنابـة القـضائية       للجـرم   حتياطي تبعاً   الشخصي أمام القضاء، ومدة احلبس اال     
  .التفويض القضائي للشرطة القضائية أو
 ، ولتسوية بعض اإلجراءات املعلّقة، ميكن لوزارة العـدل واألمـن العـام            ،وباملثل  -٥٦
أن تفرض على النيابة العامة أحكاماً تتيح مثول أي شخص مـّتهم            تعاميم،  طريق إصدار    عن

 ساعة إذا اقتضت الضرورة إحالة األمـر        ٤٨ام قاضي التحقيق يف غضون      جبرمية أو جنحة أم   
وميكن أن حترص وزارة العدل واألمن العام أيضاً على تطبيق منوذج املثول الفوري أمام              . إليه

وميكن أيضاً تسوية مجيع اإلجـراءات املعلّقـة        . القاضي مبوافقة كبري قضاة احملكمة االبتدائية     
قاضي التحقيق أو باالستدعاء املباشر أو حبفـظ        بإحالتها إىل   ر واحد   النيابة يف غضون شه    يف

الدعوى أو يف هناية األمر باإلحضار أمام القاضي يف مجيع القضايا املتـأخرة أمـام النيابـة                 
  .ة أو ضروريةقاضي التحقيق إلزامياإلحالة إىل كون فيها ت ُيحتَجز فيها شخص وال اليت

  الشرطة  -جيم   
الشرطة الوطنيـة   أفراد   عملية التحقق من     ، عدة مرات  ، املستقل بتوسع  تناول اخلبري   -٥٧

وقد ذكّر يف مداخالته اخلطية والشفوية مرات عديدة بأن احلكومة . اهلايتية يف تقاريره السابقة
هي املختصة باختاذ القرار النهائي وبالشروع وفقاً للقوانني الوطنية اهلايتية يف إجراءات ترمي             

حيترمون املعايري والقواعد  ف الشرطة الوطنية اهلايتية من أفراد الشرطة الذين ال   إىل تطهري صفو  
  .املطبقة يف هذا الشأن

، ٢٠١٠ينـاير   / كـانون الثـاين    ١٢ وحـىت    ٢٠٠٦ومنذ بداية العملية يف عام        -٥٨
مديرية التفتيش العامة   أحيلت إىل    ملفاً يتضمن توصية     ٣ ٥٨٤ملفاًَ، من بينها     ٧ ١٧٧ فُِتح

يعتمـد   أنـه مل  بالذكر  غري أن من اجلدير     . اجمللس األعلى للشرطة الوطنية    إىل إحالتها   ألجل
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يتلق أي من أفراد الـشرطة       يناير أي موظف يف الشرطة ومل     /الثاين  كانون ١٢لألسف حىت   
الزلزال وقد أدى الزلزال الذي تعرض له البلد إىل تأخري العملية، و أثناء             . بطاقة هوية جديدة  

 اليت جرى حلـسن احلـظ       ،وُعِثر على هذه امللفات   .  ملفاً كان قيد التحقيق    ٣ ٥٩٣ "فُِقد"
  .للشرطة الوطنية اهلايتيةالعامة  بني أنقاض مديرية التفتيش ،تصوير نسخ منها

معلومات وادعاءات عن أفراد الشرطة وأحيانـاً عـن      يتلقى  اخلبري املستقل   زال   وما  -٥٩
سب مستوى معيشتهم مع دخلهم أو ميارسون أنـشطة         يتنا أفراد يف رتب عليا يف الشرطة ال      

أفـراد  يلقي بظالل من الشك على جدية عمل التحقق مـن            وهو ما . تتعارض مع وظيفتهم  
وعلى ثقة السكان يف اجلهود اليت تبذهلا بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت  الشرطة  

  .لدعم حكومة هاييت يف سعيها ملكافحة الفساد
قـد يكـون      وما ،يف السياق احلايل  وخاصة  درك اخلبري املستقل صعوبة املهمة،      وُي  -٦٠

لكنه يدعو حكومة هاييت إىل أن تنفذ       . للتدابري اليت يتعني اختاذها من تبعات على صعيد األمن        
مبا يلزم من حنكة وصرامة التوصيات الرامية إىل اعتماد أفراد الشرطة واستبعاد العناصر غـري              

وإضافة إىل ذلك، يوصي اخلبري املستقل بأن جيتمع اجمللس األعلى          . ن الشرطة املرغوب فيها م  
  .للشرطة الوطنية لتحضري القرارات اليت يتعني اختاذها يف هذا الشأن

ــع    -٦١ ــت يف الواق ــان الوق ــد ح ــتئناف وق ــةالس ــصوصاً وأن ،العملي  خ
خلطوات املقـررة    الصادر عن جملس األمن ُيذكِّر بضرورة متابعة ا        )١٣()٢٠١٠(١٩٤٤ القرار

وتبعاً للمعلومات اليت ُجِمعت من مصادر هايتية       . يف اخلطة الوطنية إلصالح الشرطة الوطنية     
تصطدم بصعوبات سياسـية وتـشغيلية      أفراد الشرطة   ودولية خمتلفة، فإن عملية التحقق من       

. ون يف هاييت  ومالية ليست مقبولة وُتعوِّق جناح العملية اليت ُتعد أساسية الستعادة سيادة القان           
ويوصي اخلبري املستقل بإصدار إعالن قوي وواضح مشترك بني املمثل اخلاص لألمني العـام              

توفري املوارد البشرية واملالية اليت تتيح تذليل الـصعوبات         بوسلطات هاييت عن سري العملية و     
  . اإلدارية واملالية اليت حتول دون إجناح الربنامج

يف التقريـرين الـسابقني اللـذين وضـعهما يف          جـه   قد و اخلبري املستقل   وكان    -٦٢
يـساوره مـن شـكوك إزاء         اهتمام جملس حقوق اإلنسان إىل ما      ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ عامي

اإلمكانية املتاحة حقيقة للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان لكي تؤدي دورهـا يف ضـمان              
يت يتعني أن يتخذها    يتعلق بالقرارات ال   ، مبا يف ذلك ما    أفراد الشرطة صرامة عملية التحقق من     

عـن  تليب متطلبات الشرطة الدميقراطية      العناصر اليت ال  إلقصاء  اجمللس األعلى للشرطة اهلايتية     
  .الشرطة

__________ 

 وتوجيه وتـدريب     مواصلة تقدمي الدعم لفحص    بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت       من   يطلب" )١٣(
  ".أفراد الشرطة وموظفي السجون وتعزيز القدرات املؤسسية والتشغيلية خلدمات السجون
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ومبقتضى قرار األمني العام بشأن توزيع املهام بني مؤسسات األمم املتحدة وهيئاهتا،              -٦٣
 يف عملية العدالة االنتقاليـة  "الرائدة"تضطلع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بدور املؤسسة      

وعلى هذا األساس فهي تتوىل تنسيق هذه العمليـة ومـساندهتا           .  أفراد الشرطة  والتحقق من 
بتوفري الوسائل الالزمة ونشر األدوات اليت تسمح باتباع هنج حقوق اإلنسان يف إجـراءات              

وإمنـا  سها هذه العملية، تقود بنف غري أن املفوضية ال. ومبتابعة تنفيذ هذه العملية   تلك  التحقق  
وهذا الدعم الذي تقدمه املفوضية يهدف إىل ذكر        . تقوم بدور مساند ألولئك الذين يقودوهنا     

إلبعاد مـرتكيب انتـهاكات     ولكن أيضاً   رجال الشرطة   جتاه  الضمانات جلعل العملية منصفة     
التأكيد من  ويوصي اخلبري املستقل ب   . حقوقهم اخلاصة مع مراعاة    ،حقوق اإلنسان من الشرطة   

  .جديد على دور املفوضية السامية يف العملية وباختاذ التدابري اليت تتيح احترام دورها

  مكتب أمني املظامل  -دال   
 على إنشاء مكتب ألمني املظـامل هبـدف   ١٩٨٧ من دستور عام ٢٠٧تنص املادة    -٦٤

يار أمني املظـامل    يتم اخت و. محاية األفراد من مجيع أشكال التعسف من جانب اإلدارة العامة         
وتسند إليـه   بتوافق اآلراء بني رئيس اجلمهورية ورئيس جملس الشيوخ ورئيس جملس النواب            

ومنذ تعيني السيدة فلورانس إيلي أمينة للمظـامل،  . والية مدهتا سبعة أعوام غري قابلة للتجديد    
 خيار الرئيس   فإهنا برهنت عما تتحلى به من طاقة ورؤية استراتيجية عالية، وأثبتت بذلك أن            

، بصفتها أمينة للمظامل، يف رئاسة اللجنـة        باقتداروقد شاركت أيضاً    . بريفال كان حكيماً  
 كـانون  ١٩املـدين يف  كايس الدولية لتقصي احلقائق بشأن األحداث اليت وقعت يف سجن         

دعوى تظهر تصميم الـسلطات     قد أوصى بإقامة    اخلبري املستقل   وكان  . ٢٠١٠يناير  /الثاين
  . على مكافحة ظاهرة اإلفالت من العقابهاييت يف
 / كـانون الثـاين    ١٢وقد تعرضت أمينة املظامل أيضاً آلثار الزلزال الذي وقـع يف              -٦٥
إقامة عالقات مكتبها لكنها جنحت يف الذي جعل من املتعذر الوصول إىل مبىن و ٢٠١٠ يناير

م من الصعوبات، من النهوض     ثقة مع السلطات اهلايتية واجملتمع الدويل مما مكنها، على الرغ         
.  أيـضاً  مدن أخرى يف البلد   عدة  برانس فحسب بل يف      - أو   - بعملها ونشره ليس يف بور    

بوضـع وتنقـيح    ، بدعم من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان،         بنفسها أمينة املظامل وقامت  
ا متسقة يرمي إىل حتديد نطاق مؤسستها وطرائق عملها، وبالتايل جعله  الذي  قانون  المشروع  

وقد حبث اخلبري املستقل مع     . مع مبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان       
سلطات البلد ضرورة التصويت يف أسرع وقت ممكن على القانون املتعلق مبكتب أمني املظامل              

  . بامليزانية الضرورية لسري عمله هذا املكتبوتزويد
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ملؤسسة حتظى حالياً بدعم عـدة شـركاء مـاليني     ويذكَّر اخلبري املستقل بأن هذه ا       -٦٦
ويذكَّر أيضاً بأن أمينة املظامل قد أعدت خطة إمنائية متعددة السنوات ملكتب            . )١٤(ومؤسسيني

ويوصي اخلـبري   . أمني املظامل وأن اخلبري املستقل قد شارك يف عملية إعدادها مشاركة كبرية           
 جتمع بني الشركاء املؤسـسيني      "ئدة تشاورية ما"املستقل مكتب أمني املظامل بأن يتوىل إدارة        

واملاليني على املستويني الوطين والدويل لتقاسم املعلومات مـع مجيـع األطـراف املـؤثرة،          
يلزم من شفافية، وضمان أن يبقى        ما والتخطيط لألنشطة والعمليات التمويلية الضرورية بكل     

إضافة إىل ذلك، يوصـي اخلـبري       و. "سيد املوقف "مكتب أمني املظامل يف مجيع األوقات هو        
املستقل بأن ُيعرض على اللجنة املؤقتة إلعادة إعمار هاييت برنامج الدعم، مبا يف ذلك اجلـزء                

وسيدل ذلك على أن مكتب أمني املظامل يشكل أولوية عليا          . املتعلق بإعادة بناء مباين املكتب    
  . يف إعادة اإلعمار يف إطار استعادة سيادة القانون

  إعادة إعمار هاييت  - رابعاً  
يوجه اخلبري املستقل يف كل بعثة من بعثاته، ومنذ عدة أشـهر، اهتمـام احلكومـة         -٦٧

تثريه عملية إعـادة إعمـار     ماواجملتمع الدويل وأعضاء اللجنة املؤقتة إلعادة إعمار هاييت إىل     
واء يف هـاييت أم      س ،هاييت وعملية سري املؤسسة املكلفة بإدارهتا من قلق داخل اجملتمع املدين          

ويوصي اخلبري املستقل املاحنني وأعضاء اللجنة املؤقتة إلعـادة إعمـار هـاييت             . الشتات يف
إىل أذهاهنم الرؤية اليت عرضها رئيس الـوزراء أثنـاء انعقـاد مـؤمتر املـاحنني                 يعيدوا بأن
، وُتكفل   املتمثلة يف حتقيق جمتمع يتسم بالعدالة واإلنصاف والتضامن        ،٢٠١٠ فرباير/شباط يف

فيه سيادة القانون وحرية تكوين اجلمعيات والتعبري، وبلد تلىب فيه مجيع االحتياجات األساسية 
. للسكان وتديره دولة موحدة وقوية تضمن املصلحة العامة وتتمتع بقدر كبري من الالمركزية            

ىل مـستوى   ترقى إ  ويشعر كثري من اهلايتيني أن أعمال اللجنة املؤقتة إلعادة إعمار هاييت ال           
املشاريع املقدمـة   تتابع  معىن  يفهمون   ويرى كثريون منهم أهنم غري ممثلني، وال      . االحتياجات

  .واتساقها منها ضرغتبّين الواليت يصعب 
ويرحب اخلبري املستقل مبساندة رئيس الوزراء وعدد من أعضاء اللجنة املؤقتة إلعادة              -٦٨

جنة املؤقتة والتفكري يف هنج جديد قوامه حقوق        إعمار هاييت لفكرة إعادة النظر يف أعمال الل       
أسس االستراتيجية وخطة العمل حبيث يفهم يعيد إرساء اإلنسان يف إطار إعادة اإلعمار، هنج       

يتعلق  وال. حرموا منها طويالً  حقوق  عادة اإلعمار هو ضمان     النهائي إل السكان أن الغرض    
احتياجات اهلايتيني وتطلعـاهتم  يأخذ الرؤية  األمر يف هذه احلالة بنهج مفاهيمي، بل بتغيري يف          

الالمركزية واحلـرص   أكثر اتساقاً ب  أوالً بعني االعتبار الستعادة بيئة مستدامة يف إطار تنمية          
سيما بالسعي    وال على محاية السكان من األخطار الطبيعية وضمان العدالة يف إعادة اإلعمار،          

  . قل رخاًء هبدف إقامة جمتمع أكثر عدالًإىل حتقيق املساواة بني املناطق الغنية واأل
__________ 

  .ةاملفوضية السامية حلقوق اإلنسان وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي واملنظمة الدولية للفرانكفوني )١٤(
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ويتيح النهج القائم على حقوق اإلنسان أيضاً إيالء اهتمام خاص ألشد األشـخاص               -٦٩
ضعفاً من النساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة، والسعي إىل إشراك منظمـات اجملتمـع              

 علـى حنـو     ،لضعفاءومنظمات الدفاع عن ا   منظمات املرأة والفالحني    املدين، وبصفة خاصة    
منهجي يف عملية إعادة البناء، وكفالة اشتمال اخلطط وامليزانيات املوضوعة إلعادة اإلعمار على             
حتليالت جنسانية وأهداف حمددة بشأن املساواة بني اجلنسني، وضمان عدم تركز برامج إعادة             

  . ها تقليدياً الرجال يف القطاعات االقتصادية اليت يشغل،حصراًالكثيفة، اإلعمار ذات العمالة 
مـوارد  إلعادة إعمار هـاييت     ويوصي اخلبري املستقل بأن ختصص ملقر اللجنة املؤقتة           -٧٠

بشرية مدربة يف جمال تقنيات النهج القائم على حقوق اإلنسان على حنـو يـساعد فريـق                 
عمـار  املوظفني الدائمني يف عملية جتهيز القضايا، ويف عرضها أمام اللجنة املؤقتة إلعـادة إ             

ر اخلبري املستقل بصفة خاصة باالقتراح الذي       ويذكّ. هاييت، ويف خمتلف مراحل تنفيذ املشاريع     
قدمته املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أمام جملس حقوق اإلنسان يف جلـسته املعقـودة يف               

 وضعه املمثل اخلـاص   الذي )١٥(املفاهيميطار  اإلالذي يقضي بتطبيق    و ٢٠١٠يونيه  /حزيران
 العام املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها مـن مؤسـسات              لألمني

  .األعمال التجارية يف إطار العطاءات اليت طرحتها اللجنة املؤقتة إلعادة إعمار هاييت
ميكن االستغناء عن حتسني مشاركة اجملتمع املـدين يف متابعـة       وإضافة إىل ذلك، ال     -٧١

بري املستقل باجلهود املبذولة لتحقيق مشاركة خمتلف األطراف املؤثرة         ويقّر اخل . إعادة اإلعمار 
سـيما املنظمـات غـري       للمجتمع املدين يف أعمال اللجنة املؤقتة إلعادة إعمار هاييت، وال         

لكن من املهم أيضاً ممارسة رقابة املواطن على تنفيذ اخلطط يف           . احلكومية والنساء والنقابات  
وهـذه  . فة خاصة على جزء النهج القائم على حقوق اإلنـسان         إطار إعادة اإلعمار، وبص   

 وعلى غرار حلقـات العمـل       ،وهلذه األسباب . التقنيات ليست بالضرورة معروفة للجميع    
حقوق اإلنسان يف بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت يف      نظمها قسم   التدريبية اليت   

 تنظم البعثة حلقات عمل تدريبيـة يف جمـال          جمال تقنيات رصد السياسات العامة، ميكن أن      
 مبشاركة خـرباء هـايتيني      ،رصد النهج القائم على حقوق اإلنسان يف إطار إعادة اإلعمار         

  . دوليني أو

  ملف جان كلود دوفالييه  -خامساً  
وأعادت فتح  لقد فاجأت عودة الرئيس السابق جان كلود دوفالييه مراقبني عديدين             -٧٢

اضـطر عـشرات    فقد  .  سواء يف البالد أم يف الشتات      ،كثري من اهلايتيني  لدى ال جراح أليمة   
اآلالف من املعارضني يف ظل احلكم الديكتاتوري إىل العيش يف املنفى، وأُلقي القبض علـى               

__________ 

)١٥( A/HRC/14/27.  
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وقد وصف شهود ومراقبـون     .  اختفوا أو بكل بساطة  وعذبوا أو أعدموا    آالف من اهلايتيني    
وقد تلقى اخلـبري    . كتاتوريات يف املنطقة  ي من أسوأ الد   دوليون هذا احلكم الديكتاتوري بأنه    

واجتمع أثناء بعثته األخرية بضحايا وبأسـرهم،       .  من الشهادات والوثائق   اً كبري اًاملستقل عدد 
  .وقدم عديدون شكاوى ضد جان كلود دوفالييه

 وقبل الرئيس بريفال عرض املفوضة السامية حلقوق اإلنسان بـأن تـضع خـربات           -٧٣
 وإثبات  حتت تصرف العدالة يف هاييت ملساعدة السلطات القضائية يف أعمال التحقيق          املفوضية
وقد التقى اخلبري املستقل بالرئيس بريفال ووزير العدل واألمن العام واقترح تقـدمي             . الوقائع

 ، بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة ونال دعهـم        )١٦(وطلب دعم عدة مكلفني   . مساعدته
لديهم من خربات قانونية وجتارب مروا هبـا يف حـاالت         االقتضاء، ما  ، عند وسيقدم هؤالء 

  . مماثلة يف بلدان أخرى
ولدى كتابة هذا التقرير، كان اخلرباء الدوليون يعملون بتعاون وثيق مع سـلطات               -٧٤

وأوصى اخلبري املستقل أثناء مقابالته مع الرئيس بريفال        . البلد لدراسة جمموعة السبل املمكنة    
استكشاف مجيع اإلمكانيات املتاحة مبوجـب القـانون        و ،القضائيةالسبل   بعناية يف    بالنظر

سـيما   اجلنائي اهلاييت، وتفادي استبعاد اإلمكانيات القائمة مبجـرد اإلشـاحة عنـها، وال            
غري أن من املناسب أيضاً يف نظـر اخلـبري املـستقل            . يتعلق حباالت االختفاء القسري    فيما

سيما اختـصاص    القانون الدويل، وال  ت الصلة املنصوص عليها يف      الرجوع إىل األحكام ذا   
  .حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان اليت دولة هاييت هي طرف فيها

ويود اخلبري املستقل التذكري بأن إجراء حماكمة عادلة سيكون حدثاً هامـاً ُيثبـت                -٧٥
اجلـرائم  أشد من العقاب يف إلفالت وأنه لن ُيسمح بالسكان البلد أن العدالة تعمل يف هاييت     

  .خطورة من اآلن فصاعداً
وإضافة إىل ذلك، يوصي اخلبري املستقل السلطات اهلايتية بالذهاب إىل أبعـد مـن                -٧٦

األعمال املضطلع  مسترشدةً ب القضائية املمكنة واالضطالع بعمل حبثي يذكّر مبا حصل         السبل  
فضالً عن لكشف احلقائق الالتينية حيث أنشئت جلان هبا يف البلدان األفريقية أو بلدان أمريكا 

ويوصي اخلبري املستقل أيضاً بالنظر يف تثقيف اجليل األصغر مبا ارتكب           .  إلثبات الوقائع  جلان
  .من جرائم يف املاضي والتأمل يف تأثري هذا العمل بأكمله على مستقبل البلد

__________ 

 أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة،         املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة         )١٦(
واملقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، والفريق العامـل                

  .املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي، والفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي
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   الدويلالتوصيات املقدمة إىل حكومة هاييت واجملتمع  -سادساً  
  انتهاكات حقوق الضعفاء

  :فيما خيص العنف ضد املرأة، يوصي اخلبري املستقل باختاذ التدابري التالية  -٧٧
إجراء دراسة بشأن مسألة االفتقار إىل بيانات موثوقة تتعلق بالعنف ضد             )أ(  
وهي دراسة ستتيح بالفعل توثيق املشكلة وتقييم نطاقها وفهـم تطورهـا ودعـم         . املرأة
  قام املتباينة املنتشرة؛األر

لتدخالت اهلادفـة إىل التـصدي      بشأن ا متابعة نشر املبادئ التوجيهية       )ب(  
للعنف القائم على نوع اجلنس يف حاالت الطوارئ اإلنسانية اليت وضعتها األمم املتحدة             

  .والتدريب يف جمال هذه املبادئ التوجيهية
  :ستقل بالتدابري التاليةوفيما يتعلق حبالة األطفال، يوصي اخلبري امل  -٧٨

ممارسة رقابة فعلية على مراكز الرعاية غري النظاميـة واختـاذ التـدابري               )أ(  
  حتترم األحكام القانونية؛  الإلغالق املراكز اليت

وبغية عدم اعتبار   مجيع الضمانات   بغية توفري   اإلشراف على عملية التبين       )ب(  
  التبين بادرة إنسانية؛

اتفاقية الهاي بشأن محاية األطفال والتعـاون يف جمـال          "التصديق على     )ج(  
 ووضع قانون إدراج أحكام هذه االتفاقية يف برنـامج عمـل          "التبين على الصعيد الدويل   

  الربملان؛
مكافحة حاالت االختطاف والتبين غري املشروع والعنف اجلنسي ضـد            )د(  
  األطفال؛
توصيات مع مراعاة    ،ازلمكافحة ظاهرة استخدام األطفال كخدم يف املن        )ه(  

اخلبري املستقل والتوصيات اليت تظهر يف تقرير املقررة اخلاصة املعنيـة بأشـكال الـرق               
  .املعاصرة

وفيما يتعلق باملرضى واألشخاص ذوي اإلعاقة، يوصي اخلبري املـستقل باختـاذ              -٧٩
  :التدابري التالية

ملوجودين حالياً  تنظيم خدمات رعاية حمددة ملرضى اإلصابات النخاعية ا         )أ(  
  يف هاييت أو الذين سيعودون إليها؛

ضمان إتاحة إمكانية وصول األشـخاص ذوي اإلعاقـة إىل املبـاين،              )ب(  
  سيما املباين العامة؛ وال
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األشخاص ألشخاص املصابني بالكولريا و  القتل الغوغائي ل  مكافحة ظاهرة     )ج(  
  .ك إىل العدالةاملتهمني بالسحر بفتح حتقيقات وتقدمي املسؤولني عن ذل

وفيما يتعلق بظروف املشردين داخلياً واهلايتيني الذين أُجربوا على العودة، يوصي      -٨٠
  :اخلبري املستقل بالتدابري التالية

  وضع استراتيجية مناسبة ملكافحة انتشار املخيمات غري الرمسية؛  )أ(  
ياء فقـرية  مكافحة حتويل املخيمات الرمسية إىل أماكن غري رمسية وإىل أح          )ب(  
  ميكن أن تصل إليها اخلدمات؛  المزدمحة

إجياد حل لبيع األراضي يف املخيمات من قبل أشخاص غري مالك هلـذه               )ج(  
  األراضي؛
  ؛اإلجالءنشر وتنفيذ استراتيجية قائمة على احلقوق يف جمال   )د(  
  وضع استراتيجيات فعالة للخروج من األزمة فيما يتعلق باملشردين؛  )ه(  
  يف مرافق الصرف الصحي؛وخباصة ميم اإلنارة يف الليل يف املخيمات، تع  )و(  
احلرص على أن جتري اإلعادة القسرية للهايتيني، إن جرت، يف ظروف             )ز(  

  .تشكل عبئاً إضافياً على البلد  والحتترم االلتزامات القانونية يف هذا اجملال
  مؤسسات الدولةسري عمل 

لقضائي ومكافحة ظاهرة اإلفالت من العقاب، يوصي       فيما يتعلق بإصالح النظام ا      -٨١
  :اخلبري املستقل باختاذ التدابري التالية

 من  ٢٠٠٧عن ثالثة قوانني صدرت يف عام       املنبثق  تنفيذ إصالح العدالة      )أ(  
  أجل حتقيق عملية فصل واضحة وفعالة بني السلطتني التنفيذية والقضائية؛

   مقدمة برنامج إصالح الدولة؛إدراج تعيني رئيس حمكمة النقض يف  )ب(  
على للسلطة القضائية وتزويده باملوارد البشرية واملالية       األلس  اجملإنشاء    )ج(  

   والشروع يف تعيني القضاة؛ تامةاليت تتيح له أداء عمله باستقاللية
  بدء برنامج اعتماد القضاة وتعيينهم؛  )د(  
 انتظار  ، يف اعدة القانونية جتديد التمويل الذي ُيمنح للنظام الوطين للمس        )ه(  

  .إجياد حل دائم
االحتجاز، يوصي اخلـبري    وأوضاع  وفيما يتعلق بنظام السجون وحالة السجون         -٨٢

  :املستقل باختاذ التدابري التالية
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االحتجاز أوضاع إجراء دراسة تتيح فهم األسباب اليت تكمن وراء تباين   )أ(  
  سني استراتيجيات دعم قطاع السجون؛بني والية قضائية وأخرى يف البلد، من أجل حت

  مواصلة وتعزيز اإلجراءات املتخذة ملعاجلة اكتظاظ السجون وِقَدم املباين؛  )ب(  
  ضمان توفري وجبات جيدة وبكميات كافية للمحتجزين؛  )ج(  
الفصل الفعلي بني األشخاص الذين يقضون مدة عقوبتـهم يف الـسجن              )د(  

  تياطي بالتمييز بني مرافق السجن واملرافق اإلصالحية؛احلبس االحاملوضوعني يف واألشخاص 
فيمـا يتعلـق    وخاصـة   وتبسيطها،  اجلزائية  توضيح بعض اإلجراءات      )ه(  

  بالعقوبات البديلة للسجن؛
حتديد إجراء يفرض على النيابة أحكاماً تتيح استدعاء أي شخص متهم             )و(  

 عندما تكون اإلحالة إليـه      التحقيقأحد قضاة    ساعة أمام    ٤٨جبرمية أو جنحة يف غضون      
  ضرورية؛
 مبوافقـة كـبري     ،احلرص على تطبيق منوذج املثول الفوري أمام القاضي         )ز(  

  قضاة احملكمة االبتدائية؛
تنظيم إجراء يتيح تسوية مجيع اإلجراءات املعلّقة يف النيابة يف غـضون              )ح(  

  فظ الدعوى؛التحقيق أو باالستدعاء املباشر أو حبأحد قضاة شهر واحد بعرضها 
اإلحضار أمام القاضي يف مجيع القضايا املتأخرة أمام النيابة اليت ُيحتجـز              )ط(  

  يكون فيها العرض على قاضي التحقيق إلزامياً أو ضرورياً؛ فيها شخص وال
مكافحة ظاهرة اإلفالت من العقاب مبحاكمة املسؤولني عن األحـداث            )ي(  

  .٢٠١٠يناير /ون الثاين كان١٩املدين يف كايس اليت وقعت يف سجن 
  :وفيما يتعلق مبوظفي الشرطة، يوصي اخلبري املستقل باختاذ التدابري التالية  -٨٣

إصدار إعالن قوي وواضح مشترك بني املمثل اخلاص لألمـني العـام              )أ(  
  ؛أفراد الشرطةوالسلطات اهلايتية بشأن سري عملية التحقق من 

اليت ُشرِع فيها قبـل وقـوع       رطة  أفراد الش استئناف عملية التحقق من       )ب(  
  الكارثة الطبيعية باحترام املراحل املقررة يف اخلطة الوطنية إلصالح الشرطة الوطنية؛

مبراعاة التوصيات السابقة   أفراد الشرطة   ضمان جدية عمل التحقق من        )ج(  
  للخبري املستقل؛

باعتمـاد  اجمللس األعلى للشرطة الوطنية إلعداد القرارات املتعلقة        عقد    )د(  
  أفراد الشرطة؛



A/HRC/17/42 

25 GE.11-12424 

موارد بشرية ومالية تتيح تذليل الصعوبات اإلدارية       ختصيص  العمل على     )ه(  
  ؛أفراد الشرطةواملالية اليت حتول دون إجناح برنامج التحقق من 

إعادة تأكيد دور املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف عملية التحقق من             )و(  
  .زمة الحترام هذا الدورواختاذ الترتيبات الالأفراد الشرطة 

  :وفيما يتعلق مبكتب أمني املظامل، يوصي اخلبري املستقل باختاذ التدابري التالية  -٨٤
التصويت يف أقرب وقت ممكن على القانون الذي يتعلق مبكتب أمـني              )أ(  

  املظامل وتزويده بامليزانية الضرورية حلسن أدائه؛
 املظامل جتمـع بـني الـشركاء        تنظيم مائدة تشاورية يديرها مكتب أمني       )ب(  

  املؤسسيني واملاليني للمكتب على املستويني الوطين والدويل؛
عرض برنامج الدعم اخلاص مبكتب أمني املظامل على اللجنة املؤقتة إلعادة   )ج(  

إعمار هاييت، مبا يف ذلك اجلزء الذي يتعلق بإعادة بناء مباين املكتب للداللـة علـى أن                 
  .يشكل أولوية عالية يف إعادة اإلعمار يف إطار استعادة سيادة القانونمكتب أمني املظامل 

   اإلعمارإعادة    
فيما يتعلق باللجنة املؤقتة إلعادة إعمار هاييت، يوصي اخلـبري املـستقل باختـاذ                -٨٥

  :التدابري التالية
وأعضاء اللجنة املؤقتة إلعادة إعمار هاييت بالرؤية       اجلهات املاحنة   تذكري    )أ(  

  ؛٢٠١٠فرباير /يف شباطاجلهات املاحنة  عرضها رئيس الوزراء أثناء انعقاد مؤمتر اليت
إعادة التفكري يف أعمال اللجنة املؤقتة إلعادة إعمار هاييت بالتشجيع على   )ب(  

األخذ بنهج قائم على حقوق اإلنسان يف إطار إعادة اإلعمار حبيث يفهـم الـسكان أن                
  قوق اليت ُحرِموا منها طويالً؛احلهو ضمان النهائي لإلعمار الغرض 
تزويد مقر اللجنة املؤقتة إلعادة إعمار هاييت باملوارد البشرية املدرَّبة يف             )ج(  

جمال تقنيات النهج القائم على حقوق اإلنسان على حنو يساعد فريق املوظفني الدائمني يف              
ر هـاييت، ويف خمتلـف      عملية جتهيز القضايا، ويف عرضها أمام اللجنة املؤقتة إلعادة إعما         

  .شاريعمراحل تنفيذ امل
وفيما يتعلق مبشاركة اجملتمع املدين يف إعادة اإلعمار، يوصي اخلـبري املـستقل               -٨٦

  :بالتدابري التالية
اقتراح تنظيم دورات تدريبية حمددة يف جمال النهج القائم على حقـوق              )أ(  

  لألطراف الفاعلة يف اجملال اإلنساين؛وخباصة اإلنسان، 
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تنظيم حلقات عمل تدريبية يف جمال رصد النهج القائم علـى حقـوق               )ب(  
 مبساعدة بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هـاييت          ،اإلنسان يف إطار إعادة اإلعمار    

  ومبشاركة خرباء هايتيني أو دوليني؛
أخص على ممارسة رقابة املواطن على تنفيذ خطط إعادة اإلعمار، وبصفة      )ج(  
  لنهج القائم على حقوق اإلنسان؛جزء ا

سـيما    وال مشاركة اجملتمع املدين بصورة منهجية يف إعادة إعمار البلد،          )د(  
النـساء واألطفـال واألشـخاص      (الـضعفاء   هتتم بقضايا   منظمات اجملتمع املدين اليت     

  ؛)اإلعاقة ذوي
 يف  ،حصراًالكثيفة،  ضمان عدم تركُّز برامج إعادة اإلعمار ذات العمالة           )ه(  

  .القطاعات االقتصادية اليت يشغلها تقليدياً الرجال
وفيما يتعلق مبلف جان كلود دوفالييه، يوصي اخلبري املستقل باختـاذ التـدابري               -٨٧

  :التالية
  القضائية املتاحة اليت تسمح بإجراء حماكمة عادلة؛السبل دراسة مجيع   )أ(  
األعمال املضطلع هبا شاد بباالستر ،االضطالع بعمل حبثي ُيذكِّر مبا حصل  )ب(  

فـضالً  لكشف احلقائق   يف البلدان األفريقية أو بلدان أمريكا الالتينية حيث أُنشئت جلان           
  ؛إلثبات الوقائععن جلان 
 باجلرائم اليت ارُتِكبت يف     ، عن طريق برامج تثقيفية    ،إعالم اجليل األصغر    )ج(  
  املاضي؛

  .لبلدالتأمل يف وقع هذه اجلرائم على مستقبل ا  )د(  
وفيما يتعلق بالعالقات مع اجملتمع املدين، يوصي اخلبري املستقل باختـاذ التـدابري               -٨٨

  :التالية
وقسم استعادة عالقات العمل والتعاون بني منظمات حقوق اإلنسان اهلايتية            )أ(  

  برانس؛ - أو - حقوق اإلنسان يف بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت يف بور
حقوق اإلنسان يف بعثة األمم املتحدة      قسم  دراسة فرضية االستعاضة عن       )ب(  

ومزاياهـا   ،لتحقيق االستقرار يف هاييت مبكتب تابع للمفوضية السامية حلقوق اإلنـسان          
 .النسبية

       


