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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة السادسة والعشرون
 ٢٠١٦الثاين/نوفمرب  تشرين ١١ - األول/أكتوبر تشرين ٣١

اً مووووأع تهدموووي مفومووولة ادموووس المتلووودة السووواملة للقووووق اإلنسوووان و قووو  
 5والفقورة  5/1)ج( من مر ق قورار مجلوس حقووق اإلنسوان 15للفقرة 

 16/21من مر ق قرار المجلس 

  *هايتي  
 

عم يذذذذذ  إىل  (١) صذذذذذ   صذذذذذا      هذذذذذ  ٢5مع و ذذذذذاد ا من ذذذذذ   ذذذذذن هذذذذذتا التمريذذذذذر  ذذذذذو   ل 
االستعراض النوري الشا ل. وهو يت ع ا  ادئ التو يهي  العا   اليت اعتمنها جم س  موق اإلنسذا  

. وال يتضمن التمرير أي  آراء أو و هاد نظر أو اقرتا اد  ذن  انذم  ضوةذي  ١7/١١9يف  مرره 
ادعذاءاد بشذن  (، وال أي  كذم أو قذرار السذا ي  اإلنسذا  )ا ضوةذي األ م ا ت ذن  السذا ي  ومذوق 

بصذور   نهييذ  يف  وا ذا ةايذ  الذنج  را ذع ا ع و ذاد الذوارد  يف ا ع و اد وقن أدر ت . بعينها
مذذرار جم ذذس  مذذوق اإلنسذذا  ب التمريذذر، وتكركذذت النصذذوي األصذذ ي  ع ذذ   اتذذا قذذنر ا سذذت ا . وعمذذ ا 

ض  اوال، فر   ستمل إلسذها اد ا سسسذ  الوينيذ  ومذوق اإلنسذا  خيصَّج،  سم  مت، ١٦/٢١
وتتذا  ع ذ  ا وقذع  .التابع  ل نول   وةو  االستعراض وا عتمن  بناءا ع   التمين الكا ذل ب ذادئ بذاريس

الشذذ كا ل مضوةذذي  السذذا ي  ومذذوق اإلنسذذا  النصذذوي الكا  ذذ  الذذيت تتضذذمن ديذذع ا ع و ذذاد الذذوارد . 
   عناد هتا التمرير دوري  االستعراض والت وراد اليت يرأد يف ت ك الضرت .وقن روعا يف إ

 

__________ 

 .مل حترر هته الوثيم  ق ل إرساتا إىل دوائر الرتد  الت ريري  باأل م ا ت ن  * 
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التابعووووة المعلومووووام المقدمووووة موووون الم سسووووة الوننلووووة للقوووووق اإلنسووووان  -توالً  
للدولة موموع االسوتعراض والمعتمودة بنوال هلوت التقلود البامول بم واد  

 باريس 
 سذاوا  بذ  ابعذن لضذما  أ  الظروف مل جتتمع )ا كتم(  ي  ظ  كتم محاي  ا واين -١

مل تكذذذن  الر ذذذل وا ذذذرأ . فمذذذن أكذذذند نتذذذائم االنت ابذذذاد أ   شذذذارك  ا ذذذرأ  يف  راكذذذ  ا ذذذا  المذذذرار
 .(٢)ةمن األولوياد

  الذذذتين ال ي الذذذو  و . فمذذذن ب نذذذت نسذذذ   نذذذ الء السذذذيالظذذذروف تتمذذذوضهذذذته و ذذذا فت ذذذت  -٢
عذذن  ويشذذكل عذذنل ا رتضذذع إىل تمذذاعس المضذذا . هذذتا ا  . وير ذذعيف ا ائذذ  7٢ينتظذذرو  اكاكمذذ  

وذذذ  يف عم ذذ  أ ذذا  ا ،جتنيذذن واليذذ  قضذذذا  الت ميذذ  وال يذذوء إىل اليذذذار اوذذ س اال تيذذايا تعسذذذضاا 
 .(٣)يف غضو  فرت  ز ني   عمول اكاكم  

بشذذكل ك ذذ  بذذ  األيضذذال الذذتين ينتمذذو  إىل اا تنتشذذر هذذاهر  اسذذت نا  األيضذذال الذذن و  -٣
  إ ذراءاد النولذ  ال تكضذا ل تصذني لظذاهر  اسذتن ل عذن أسذضل أل ا كتذمأعذر   . و أسر فمذ  

 .(4)األيضال يف هاييت
 األول/وينيذذذذ   كاف ذذذذ  االجتذذذذار باأل ذذذذ اي يف كذذذذانو  بإنشذذذذاء  نذذذذ   ا كتذذذذم ر ذذذذمو  -4

 .(5)، لكن هته ال ين  مل تست ع   ا ر  عم ها ألةا ال مت ك ا وارد الضروري ٢٠١5ديسمرب 
 غذ    ئمذ وال ميكن المول بن  الس    المضائي  س     سذتم  . فمذن عرفذت اكذاكم تنيذ اد  -5
 .(٦) تواص ا  العضو عن ا تهم  دو  و ل   جتاوز  نود الس    وال ي ال   وهضيها، واستمريف 
 يكشذذيع ا كتذذم ذذن  ، فذذإ  عمذذل اكذذاكم. و  انونيذذ  عونذذ  الما يذذنظم يذذا  إيذذارغو ذذلَّ  -٦
 .(7)  الرب ا ع  مانوني  شرو  قانو  بشن  ا عون  العرض   العنل ع   وزار 
يعذر   ا كتذم  نتهكا  موق اإلنسذا . لكذندعاوى ركفعت ةن  بن  ا كتم اعرتفو  -7

 والسين  و  ك ذود ،دو ينيك نل اغتيال السين  و  ليوبول كَّ قن ل طء اإل راءاد. و عن أسضل 
 .(8)تشهن ع   عي  نظا  العنال أ ث    لالسين  و  ك ود دوفالييوالرئيس األس   لويسا ، 

  ألاث، و  ذذنلأللذذيس فيهذذا قضذذا  اكذذاكم   العنيذذن  ذذن عذذن أسذذضل أل ا كتذذموأعذذر   -8
 .(9)ل الن امو  يف حماكم هسالء حياك  

  ذنأ ا سذاوا  بذ  األيضذال يكذرس  قانو  األبو  واأل و   والنسم إىل أ   ا كتموأ ار  -9
وغذذ هم. و ذذع  لذذك، ين نذذا إعذذاد  النظذذر يف األ كذذا  الت ين بذذاأليضذذال و  ،وال  يعيذذ  ،لشذذرعي ا

 .(١٠)يف المانو  ا نيناليت ترد التميي ي  األالرى 
أليضذذذال الذذذتين بايف المذذذانو  ا ذذذتكور أي  كذذذم يذذذنج ع ذذذ  ةذذذما  التكضسذذذل وال يو ذذذن  -١٠

 .(١١)يو ن أولياؤهم يف السين
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 .(١٢)أغ م ا واين   صنر ق   ك   اليت يعيشها ش اتاألوةا  تعترب و  -١١
ت ذذذذذت أي إ ذذذذراءاد دائمذذذذذ  يعيشذذذذذو  يف ا يذذذذا . ومل تك اا وال يذذذذ ال آالف ا شذذذذذردين داال يذذذذ -١٢

تظهذذر بذذنأد . و (١٣)الصذذ ي  تتذذنهورهم أوةذذاعو ذذا فت ذذت  ،بالنسذذ   لعم يذذ  إعذذاد  تذذوي  األسذذر
إصذذنار سياسذذ  السذذكن يف  قذذن كذذا اوكو ذذ . و  أجن هتذذاكني  الذذيت ا شذذاريع السذذيف نمذذاا الضذذع  

النعذذنا  الثمذذ  يف  سذذائناا ال ذذو  ها ذذ . و ذذع  لذذك،  ذذا يذذ ال الم ذذ   ٢٠١٣تشذذرين األول/أكتذذوبر 
 .(١4)ا رتا  او  يف ا  كي  ا اص عن  و  ي،العمار  م ا ال

ع ذذذذ  الذذذذتين  اوصذذذذول ع ذذذذ  العذذذذ   متصذذذذر. وييذذذذ ال اوذذذذ  يف الصذذذذ   بعيذذذذن ا نذذذذالوال  -١٣
. وتعترب النساء  ن ب  الض اد اال تماعي  األقل استضاد   ن ا ذن اد لصاريض دفع يست يعو  

 ذن . و (١5)الصذ   ا نسذي  واإلجنابيذ  الذن اد اوصذول ع ذ ع ذيهن الص ي . ولذيس  ذن السذهل 
 .(١٦)ةمن األولويادالص   العا     ، فإنل يتع  وةع ق ا 

 صاح ة المصللة  ادخرى المقدمة من الجهامالمعلومام  -ثانلاً  
 المعلومام ادساسلة واإلنار -تلف 
 نطاق االلتعامام الدوللة -1 

 ذذا الت ذذال  العذذا ا  ناهضذذ  عموبذذ  اإلعذذنا  اوكو ذذ  ع ذذ  االنضذذما  إىل الربوتوكذذول  -١4
اتذذذادف إىل إلنذذذاء لعهذذذن الذذذنو  ا ذذذاي بذذذاوموق ا ننيذذذ  والسياسذذذي ،  ذذذ  باا   االالتيذذذاري الثذذذاين
 .(١7)عموب  اإلعنا 

لعذذن  تصذذني  عذذن أسذذضها  ) نظمذذ  كو  يذذت(  نظمذذ  كو  يذذت ل سذذ   والتنميذذ أعربذذت و  -١5
اوكو ذذ  بالتصذذني  ع ذذ   ٦. وأوصذذت الورقذذ  ا شذذرتك  (١8)التعذذتيم ناهضذذ  هذذاييت ع ذذ  اتضاقيذذ  

 .(١9)وبروتوكوتا االالتيارياهض  التعتيم اتضاقي   ن
بالتصني  ع   الربوتوكول االالتيذاري التضاقيذ   مذوق ال ضذل  ٣ورق  ا شرتك  وأوصت ال -١٦

 .(٢٠)بشن  ا رتاك األيضال يف ا نازعاد ا س   
عراض الذنوري أثنذاء االسذتنوليذ  عذن أسذضها أل  هذاييت رفضذت، وأعربت  نظم  العضو ال -١7

ا تع متذذذذذذ  بانعذذذذذذذنا   اد الذذذذذذيت دعتهذذذذذذا إىل التصذذذذذذذني  ع ذذذذذذ  االتضذذذذذذاقيت لتوصذذذذذذيالشذذذذذذا ل األول، ا
ا بذذالنظر إىل ارتضذذا  عذذند اتذذايتي  ا  ذذرودين  ذذن مذذأ  تذذات  االتضذذاقيت  أ يتهاا ع مذذ ؛(٢١)ا نسذذي 

اوكو ذذ  بالتصذذني   ا نظمذذ  أوصذذتقذذن . و (٢٢)تث ذذت هذذويتهمنا  ثالثذذ  وال حيم ذذو  أي وثذذائ  ب ذذ
 .(٢٣)  هات  االتضاقيت ع 
ال  ذذذذذنا  األ ريكيذذذذذ   يتالتصذذذذذني  ع ذذذذذ  اتضذذذذذاقيكو ذذذذذ   ب]او ٣وأوصذذذذت الورقذذذذذ  ا شذذذذذرتك   -١8

بالتصذذني   ١7. وأوصذت الورقذذ  ا شذرتك  (٢4) كاف ذ  ديذذع أ ذكال التمييذذ ، و كاف ذ  العنصذذري 
 .(٢5)االجتار باألس   ع    عاهن  
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 اإلنار الدستوري والتشريعي -2 
انت ابيذذ   ذذاد . فمنذذت  -هذذاييت تعذذرف أز ذذ  سياسذذي  إىل أ   ٣لورقذذ  ا شذذرتك  أ ذذارد ا -١9
ذذذ٢٠٠9 عذذذا  غذذذ   نت  ذذذ  عينذذذتهم  أ ذذذ اي  ، إ  يكذذذنير ال  ذذذنياد أي انت ابذذذاد ب نيذذذ  ر  ، مل جتك

،  يذا تع ذل عمذل ٢٠١٢انت اباد جتنين جم س الشيوخ  نت عا   ر  الس  اد المائم . ومل جتك 
ئذذذيس جم ذذذس  ذذذت ا معيذذذ  العا ذذذ  ر . وانت   ٢٠١٦و ٢٠١5بذذذ  عذذذا ا اا، الرب ذذذا   ذذذن  سذذذن  تمري ذذذ

. (٢٦)بذ  السذ    التنضيتيذ  والرب ذا ا رب   ٢٠١٦بو م اتضاق   اا/فرباير اا  سقتاا الشيوخ رئيس
وأنذذل مل ي ذذرأ أي  ،بذذن  ا سذذتم ل السياسذذا تذذاييت غذذ  واةذذ اا ع مذذ ١5وأ ايذذت الورقذذ  ا شذذرتك  

 .(٢7)تني  ع   وا  اد و سسولياد النول  يف جمال  موق اإلنسا 
النول  باستكمال العم ي  االنت ابي ، وفذت   ذوار  ذع اعتمذع  ٦أوصت الورق  ا شرتك  و  -٢٠

 .(٢8)اد  ن  تمييم االنت ابادتوصيء جم س انت ايب دائم، وتنضيت ا نين بشن  آلياد إنشا
اوكو ذذ  بذذن  تعتمذذن قذذوان  تسذذم  برتدذذ  ديذذع نصذذوي  ١٠أوصذذت الورقذذ  ا شذذرتك  و  -٢١

 .(٢9)الكريول لن الموان  إىل 

 ادساسلة للقوق اإلنسان ومدابلر السلاسة العامة هلاكلإلنار الم سسي والا -٣ 
ال و  كا   ٢٠١٢يف عا   إص    كتم أ   ا ظامل ند  نظم  العضو النولي  أ تر ا -٢٢

 .(٣٠)ىل  ن ك  ال ي ال يعاين  ن نمج التمويل إ ا كتملكن إىل األ ا ، 
وزار   مذذذوق اإلنسذذذا  و كاف ذذذ  الضمذذذذر  عذذذن أسذذذضها أل  ١7 ا شذذذرتك  الورقذذذ أعربذذذت و  -٢٣

بإعذاد  إنشذاء  اوكو  الورق   اهتا . وأوصت (٣١)٢٠١5وزاري لعا  التعنيل الا نقع ألنيت أثناء 
 .(٣٢)هته الوزار 

 التعاون مع آللام حقوق اإلنسان -بال 
أوصذذت  نظمذذ   ، (٣٣) ل األول راعذذا  ل توصذذياد ا من ذذ  أثنذذاء االسذذتعراض الذذنوري الشذذا -٢4

الذنعو  إىل اإل ذراءاد ا اصذ ،  اوكو ذ  بتو يذل ٦ا شرتك   والورق  ،٣والورق  ا شرتك   كو  يت
 .(٣4)ال سيما ا مرر ا اي ا عين حبموق األيضال

اإلنسوان  موع مراهواة القوانون الودولي   وي مجواح حقووقمنفلذ االلتعامام الدوللة  -ألس 
 اإلنساني الواأب التط لق

 المساواة وهدم التمللع -1 
يف جمتمع لل تذاري  تعاين  ن الوصم رأ   ا ت ال بن  ا اا ع م ١٠ورق  ا شرتك  ال أ ايت -٢5

 يذ  إىل أ  التصذوراد النم ٣الورقذ  ا شذرتك  أ ذارد و  .(٣5)التمييذ  ذن و يويل  ذن النظذا  األبذوي 
حبسذذم الورقذذ   ،عرتفذذت اوكو ذذ قذذن او . (٣٦)تر ذذع إىل التماليذذن والعذذاداد ونظذذا  التع ذذيم]ل مذذرأ   
المذانون  ا نذائا وا ذنين ويف قذذانو  بضذرور  إلنذاء األ كذا  الذيت متيذذ  ةذن ا ذرأ  يف  ،١٠ا شذرتك  
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غذذذذرار  لذذذذك، وع ذذذذ  اا. مذذذذ يذذذذ ال اسذذذذتعراض هذذذذته المذذذذوان  عال. و ذذذذع  لذذذذك، الاإل ذذذذراءاد ا نائيذذذذ 
قانو  ا ساوا  ب  ا نس  والعن  المائم ع   نو  ا ذنس ع ذ  الرب ذا   ناقشذتل. بعن عرض يك  مل

. وأوصذذذذذت الورقذذذذذ  (٣7)هذذذذذاييت بت ذذذذذنيا تشذذذذذريعاهتا ومايذذذذذ  ا ذذذذذرأ  ١٠وأوصذذذذذت الورقذذذذذ  ا شذذذذذرتك  
 .(٣8)  با رأ  تيا اد ا اصاال وعي  واعتماد سياس   تكا    ت يببتنظيم مح د الت ٣ ا شرتك 
بن ذذكال التمييذذ  والوصذذم الذذيت يعذذاين  نهذذا كذذل  ذذن ا ث يذذاد  7الورقذذ  ا شذذرتك   دنذذندو  -٢٦

و ذذذع  .(٣9)صذذذضاد ا نسذذذ وا ث ذذذ  و  دو ذذذا ا يذذذل ا نسذذذا و نذذذايري اتويذذذ  ا نسذذذاني  و ذذذا  ا 
وا ث يذذذذ  و  دو ذذذذا ا يذذذذل ا نسذذذذا   لذذذذك، مل تت ذذذذت النولذذذذ  أي إ ذذذذراء ومايذذذذ   مذذذذوق ا ث يذذذذاد

 ،ا واقذذ  اال تماعيذذ  السذذ  ي  تفاقمذذو  .(4٠)و نذذايري اتويذذ  ا نسذذاني  و ذذا  ا صذذضاد ا نسذذ 
العنذذ  والتمييذذ  ةذذن ا ث يذذاد وا ث يذذ  و  دو ذذا  ،وعذذمء ا عتمذذناد النينيذذ  يف اعتمذذع ،والضمذذر

 7الورقذ  ا شذرتك  أعربذت و  .(4١) نسذ ا يل ا نسا و نايري اتويذ  ا نسذاني  و ذا  ا صذضاد ا
 .(4٢)عارةوا ا ث ي  وال وا  ل يميع ٢٠١5  أغ  ي  ا ر    ل رئاس  يف عا  عن أسضها أل

أ  أفذذراد داعذذ  ا ث يذذاد وا ث يذذ  و  دو ذذا ا يذذل ا نسذذا  ١وال ظذذت الورقذذ  ا شذذرتك   -٢7
 ع ل والإيار  ن السري  ع   العيش يف جيربو  و نايري اتوي  ا نساني  و ا  ا صضاد ا نس  

وا ث يذذذذ  و  دو ذذذذا ا يذذذذل ا نسذذذذا  ثمذذذذت  نظمذذذذاد ا ث يذذذذادو قذذذذن  ذذذذن العنذذذذ  والتمييذذذذ . و اا الوفذذذذ
أل  الضذذذ ي  ا رتك ذذذ    ننيذذذ االعتذذذناءاد ال و نذذذايري اتويذذذ  ا نسذذذاني  و ذذذا  ا صذذذضاد ا نسذذذ 

تمييذ  ال االدالعنيذن  ذن  ذالورقذ   اهتذا ب تب نذوأ،    نسذلنذو يس ك س وكاا  نسانياا   ابمذاا ل مل
 .(4٣)عن أعمال تعسضي  و إىل اعتماالد  وأفضت لشري اليت  ارستها ا

يف ديذذع أعمذذال العنذذ  بذذن  تعمذذل ع ذذ  الت ميذذ  وأوصذذت  نظمذذ  العضذذو النوليذذ  هذذاييت  -٢8
 سذذسول  اأ  تمذذن  ا رتك ذذ  بذذنافع التمييذذ  المذذائم ع ذذ  أسذذا  ا يذذل ا نسذذا واتويذذ  ا نسذذاني ، و 

ل مذوهض  اوكذو ي  بشذن  كيضيذ  التعا ذل  ذع هذته اوذاالد؛ اا تذنري تذوفر وأ  عنها إىل العنال ؛ 
 ذذع ، و لذذك بتعذذاو  مذذوق اإلنسذذا  و كاف ذذ  التمييذذ لذذوعا حبوإ كذذاء ا تثميذذ  أ  تذذنظم بذذرا م لو 

 نسذذا و نذذايري اتويذذ  وا ث يذذ  و  دو ذذا ا يذذل اا ث يذذاد  مذذوق الذذنفا  عذذن ا نظمذذاد ا عنيذذ  ب
 .(44)ا نساني  و ا  ا صضاد ا نس 

اوكو ذذ ، يف  ( عهذذن  اريذذا أوسي ياتريتشذذا) عهذذن  اريذذا أوسي ياتريتشذذا الذذنو   أوصذذ و  -٢9
، بإلنذاء ديذع أنذوا  (45)اد ا من   ال ل االستعراض الذنوري الشذا ل األولتوصيتابع  السياق  

 "فيكاالريسذذذذذذذذذذذت"واأليضذذذذذذذذذذذال  ،وأيضذذذذذذذذذذذال الشذذذذذذذذذذذوار ،  وي اإلعاقذذذذذذذذذذذ األيضذذذذذذذذذذذال التمييذذذذذذذذذذذ  ةذذذذذذذذذذذن 
 .(4٦)(ا ن  )األيضال

إىل أ  األ كذا  ا سذ م  عذن ا صذاب  بضذ و  نمذج ا ناعذ   ٣الورق  ا شذرتك   أ اردو  -٣٠
 نذاخ يشذيع ع ذ  التمييذ  يف  اسذتمراريف  سذا توأ  ال   ذاال  النولذ   ،ال شري   ا تذ ال  تضشذي 

م صذذذالنولذذذ  بتنظذذذيم محذذذ د ل توعيذذذ  بعذذذن  و  ٣ ا شذذذرتك  الورقذذذ . وأوصذذذت ا صذذذاب   ذذذ  هذذذسالء
ا صذذاب  بضذذ و  نمذذج ا ناعذذ  ال شذذري ، و نذذع   ال ذذ  أربذذا  العمذذل هذذسالء بتمذذن   ذذهاد  عذذن  

 .(47)توهيضهملنى  اإلصاب  هبتا الض و 
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 اللق  ي الللاة واللرية وادمن الشخصي  -2 
االسذتعراض  ولذ   اليت وردد ال ل  إىل التوصياد ، باإل ار ١7ارتند الورق  ا شرتك   -٣١

عن  و ود رقاب  ع   األس    عا ل رئيسا  ذن أ  بشن  اوال  األ ني ،  النوري الشا ل األوىل
سذ    ٢5٠ ٠٠٠ ن  ذا عذنده ال أحناء ألرقا  رمسي ، يكتناول يف اا وفمو . (48)عوا ل انعنا  األ ن

راق ذذذ   اوكو ذذذ  باعتمذذذاد سياسذذذ      اهتذذذاالورقذذذ  ا شذذذرتكأوصذذذت  ذذذن  ، فمذذذن . و (49) ذذذرالجغذذذ  
 .(5٠)األس    الناري 

 ذذاالد مثذذ  أ يانذذاا غذذ  أ   ،أ  ممارسذذ  التعذذتيم غذذ  ممنهيذذ  ٦الورقذذ  ا شذذرتك   رأدو  -٣٢
المذو  الذيت اسذت نا  عذن التعسذ  و عنيذن  بتمذارير اا ع م ١٦وأ ايت الورق  ا شرتك   .(5١) م ز 

. وأوصذذذذت الورقذذذذ  (5٢)االعتمذذذذالعا  ذذذذ  الماسذذذذي  أو ال إنسذذذذاني  أو ا هينذذذذ  أثنذذذذاء ا  ذذذذن تصذذذذل إىل 
 .(5٣)الشري  التين يتوريو  يف  االد التعتيم أفراد ع  النول  بضرض عموباد  ٦ا شرتك  

فمذن نسذاني . ل كرا ذ  اإلاا تشذكل انتهاكذ  تيذازأ  هذروف اال ٦ورق  ا شذرتك  ال ارتندو  -٣٣
لكذذذذل   صذذذذج، وب ذذذذد  عذذذذنل الضضذذذذاء ا ٢٠١5عذذذذا  يف  يف ا ائذذذذ  8٠4االكتظذذذذا  ب ذذذذد  عذذذذنل 
 .(54) رت  ربع يف ديع أحناء ال  ن ٠.54  ج 

اد ا تع مذ  باأل ذ اي اكتيذ ين توصذيإىل أنل بعن ق ول ال ١7وأ ارد الورق  ا شرتك   -٣4
بنذذاء سذذيو  إةذذافي  ع ذ   هودهذذا ، ركذذ د اوكو ذذ  (55)أثنذاء االسذذتعراض الذذنوري الشذا ل األول

والنظافذذذ   يذذذاه،وا  ، ذذذنمج يف النذذذتاءالرا يذذذ  إىل التصذذذني ل ذذذن إع ذذذاء األولويذذذ  ل م ذذذادراد  بذذذنالا 
 .(5٦)والصرف الص ا، وا ن اد الص ي  يف أ اكن اال تياز ،الص ي 
إىل أ  األيضذذذذال اكتيذذذذ ين يوةذذذذعو  يف نضذذذذس زن انذذذذاد  ١7وأ ذذذذارد الورقذذذذ  ا شذذذذرتك   -٣5

يف ا ائذ   ذن الماصذرين  85سيما الضتياد الماصراد. وعذ و  ع ذ   لذك، مل يكعذرض ال الن ، ال 
األولويذذ  وذذاالد المصذذذر ن  تع ذذا هذذاييت بذذ ١7أوصذذت الورقذذ  ا شذذرتك  اكتيذذ ين ع ذذ  قذذاض. و 

بإنشذذاء  ركذذ  إلعذذاد   ٦. وأوصذذت الورقذذ  ا شذذرتك  (57)فصذذ هم عذذن الك ذذارأ  تضذذمن اكتيذذ ين، و 
 .(58)حن ا اتنهيل األ ناث 

ائذذذ   سذذذع يتفيذذذل الذذذتي  - يف بيتيذذذو إىل أ  سذذذين النسذذذاء  ٦الورقذذذ  ا شذذذرتك  أ ذذذارد و  -٣٦
ال غذذذ . وعذذ و  ع ذذذ   لذذذك،   نانذذ سذذذيين   ٣5سذذذيين ، بيذذنهن  ٣٢4أو نيذذذ  حيذذوي   ذذ ج

 .(59)سنواد ١٠رهن او س اال تيايا  نت يو ن أ  اي 
الذذنوري الشذذذا ل الثذذاين تذذذاييت ين نذذا أ  يركذذذ  أ  االسذذذتعراض  ١7وارتذذند الورقذذذ  ا شذذرتك   -٣7

الورقذذذذذ  ي  ذذذذت . و (٦٠)همع ذذذذ  ةذذذذرور  ا ذذذذا  تذذذذناب   ضذذذذس عذذذذند نذذذذ الء السذذذذيو  وحتسذذذذ  هذذذذروف
كتيذ ين ع ذ  الذتهم إيذ   ااوكو ذ  عمذا تضذ  ع بذل لضذما  الذنول بسذاءل   صي تو  ١٦ ا شرتك 

عذن كيضيذ  سذهر لماء الم س ع يهم، و ساع   ن إ 48أ ا  قاض يف غضو  وتم و ثا و ه  إليهم، 
. (٦١)السذذذين يذذذناعهمجبذذرائم بسذذذي   أ ذذذا  قاةذذا الصذذذ   عذذوض إاوكو ذذ  ع ذذذ  إ ضذذار ا تهمذذذ  

 .(٦٢)هروف اكتي ين ا عاي  النولي حترت  اوكو   بضما  أ   ٦وأوصت الورق  ا شرتك  
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 7٠ يتيذاوز ا زال ا ىل أ   عنل  توسط او س اال تيايإ ٦الورق  ا شرتك   أ اردو  -٣8
سذذضر إ ذذذراءاد اوكو ذذذ  بالنسذذ    سذذذنل  اوذذذ س اال تيذذذايا اء. ومل تك يف ا ائذذ  يف صذذذضوف السذذذين

أسذذذضها أل  اوكو ذذذ  عذذذن  ١7 ا شذذذرتك  الورقذذذ وقذذذن أعربذذذت . (٦٣)عذذذن أي نتذذذائم  رةذذذي ا  ذذذول 
 .(٦4)  قانوني  فعال  ع   الن و ا نصوي ع يل يف المانو عونتمن    ال
بالعمذذل ع ذذ   ، و لذذكوأوصذذت  نظمذذ  كو  يذذت هذذاييت بكاف ذذ  االكتظذذا  يف السذذيو  -٣9

. (٦5)عمذذذذوبتهم ذذذذن  الذذذذتين انتهذذذذت السذذذذيناء و  ،تم ذذذذيج عذذذذند السذذذذيناء يف اوذذذذ س اال تيذذذذايا
اوكو   بن  تضمن  ميع األ  اي اكتي ين او  يف ا ثول أ ا   ١7ا شرتك   رق أوصت الو و 

 .(٦٦)المانوني  ا تا    ميع اكتي ين ا عون وتمن   ،ياز، وأ  تع ز بنائل اال تقاض
 أفضذ  ٢٠١٠أ  انعنا  االستمرار يف أعمذا  زلذ ال عذا   ١٦ ا شرتك  الورق وال ظت  -4٠

وا ث يذذذذ  و  دو ذذذذا ا يذذذذل ا نسذذذذا و نذذذذايري اتويذذذذ  ا نسذذذذاني   ةذذذذع  ا ذذذذرأ  وا ث يذذذذادإىل تضذذذذاقم 
 ١. و كذرد الورقذ  ا شذرتك  (٦7)ةذنهم العن  ا نسا، وت ايند  ن  و ا  ا صضاد ا نس 

د ع   نو  ا نس ةن النسذاء والضتيذاالعن  ا نسا والعن  المائم فش ت يف  نع أ  اوكو   
 .(٦8)عن هتا العن  تناض ةمينا نا   حماكم وأ  عن  ، هبتا ا صويويف إ راء حتمي  

االعتذذذناءاد   ذذذن  ذذذن أ  المذذذانو  ا نذذذائا غذذذ  كذذذاف ل إىل ١٠وأ ذذذارد الورقذذذ  ا شذذذرتك   -4١
 ا نسي . فهتا المذانو  ال يتضذمن الت ذرأ، أو االعتذناء غذ  االغتصذا ، أو السذضا ، أو ا   سذ 

أعربذذت  لكنهذذا ،الذذتي جيذذر  االغتصذذا  ٢٠٠5برسذذو  عذذا   ١٠الورقذذ  ا شذذرتك   نوهذذت. و ا نسذذي 
 .(٦9)والت رأ ،ا ن  ، واالعتناء ا نسا تكو  ر اليتحيند العناص   هتا ا رسو  ملعن أسضها أل

االغتصذا  أل   ىاو   الض ايا ال يست يعو  تمن   ذكأ ١٠وأةافت الورق  ا شرتك   -4٢
سذذذم المذذذانو . حباا الشذذذري  ت الذذذم بشذذذهاد  ي يذذذ  تث ذذذت  لذذذك، ولذذذو أ  هذذذتا ال  ذذذم لذذذيس  ذذذري

 نظذذا  العنالذذ يف  يتعذذا  و   ذذع الضذذ اياتكذذو  ل مذذوهض  الذذتين  ذذا اا وباإلةذذاف  إىل  لذذك، غال ذذ
 .(7٠)باالغتصا   ا رت   وصم  العارتكر    واق ك 
وأوصت  نظم  العضذو النوليذ  بذن  تعتمذن اوكو ذ  تشذريعاد  ذا    بشذن  العنذ  ةذن  -4٣

. (7١) عذذذذاي  النوليذذذذ ، وجتذذذذر  االغتصذذذذا  ال و ذذذذااا ذذذذرأ ، بذذذذا يف  لذذذذك تعريذذذذ  االغتصذذذذا  وفذذذذ  
 مواق  ا نسذاني  السذ  ي  والتمييذ  ةذن ا ذرأ  بذ  بن  تتصنى لهاييت  ١وأوصت الورق  ا شرتك  

بنذاء قذنراد الشذري  وا هذاز أ  تعمذل ع ذ  ا سسول  عن إنضا  الموان  وا سسول  المضذائي ؛ و 
. (7٢)س ذنع مذ  بذالعن  المذائم ع ذ  نذو  االشذكاوى ا تيكضذت  حتميذ  يف أ  وتتنكن  ن المضائا 

 ركذذذذذ  يذذذذذيب لرعايذذذذذ  ةذذذذذ ايا االغتصذذذذذا  ع ذذذذذ   سذذذذذتوى  نشذذذذذاءإب ١٠وأوصذذذذذت الورقذذذذذ  ا شذذذذذرتك  
 .(7٣)االعتناءاد ا نسي  ن  ن المانوني  ل  ل معون ا ستشضياد وإنشاء نظا  

 ذذن االسذذتن ل اا  ت ايذذناا ر أ  النسذذاء والضتيذذاد يذذوا هن ال ذذ ١٣الورقذذ  ا شذذرتك  ارتذذند و  -44
الورقذذ   أ ذذارد م و ذذود بعثذذ  األ ذذم ا ت ذذن  لت ميذذ  االسذذتمرار يف هذذاييت. و والعنذذ  ا نسذذا بسذذ

يف النالذذم  دأالذذتقذذن ال عثذذ   ذذوهضا يف  ذذ   إىل أ  ادعذذاءاد االسذذتن ل ا نسذذا ١٣ا شذذرتك  
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تعرةذذت النسذاء والضتيذاد يف  ذذاالد و إىل اعتذناء  نسذا.   ذن  ذذنةا أ  تت ذوليذابع صذضماد 
 .(74)ال ي مذذذو  الذذذنعمال عثذذذ  أيضذذذال  شذذذك   أ  اا . ومثذذذ  أيضذذذاء أو االغتصذذذا أالذذذرى إىل االعتذذذن

الو ذذذذناد العسذذذذكري  بذذذذالت مي   ذذذذع   أ  اوكو ذذذذ  فشذذذذ ت يف   ال ذذذذ ١٣وتذذذذرى الورقذذذذ  ا شذذذذرتك  
 سذاعن  الضذ ايا ع ذ  ، ومل تعمذل ع ذ   وهضيها العسكري  ا سسول  عن االعتذناءاد ا نسذي 

 .(75)األص ي تمن   كاوى ةن ا سسول  يف ب ناةم 
باالسذتن ل واالعتذناء ا نسذا الذتي ن  تعذرتف اوكو ذ  بذ ١٣صت الورقذ  ا شذرتك  وأو  -45

 سذسولياد كذل ؛ وأ  توةذ  هذاتعذاو   عالهذته االدعذاءاد بأ  حتمذ  يف و  ،ال عثذ  يرتك ل  وهضذو
 .(7٦) وه   ن  وهضا األ م ا ت ن  يف  ثل هته اواالد

الذتي حيظذر ال يذوء  ٢٠٠١تريتشا إىل أنذل بذالرغم  ذن اعتمذاد قذانو   عهن  اريا أوسي ياأ ار و  -4٦
. (77)  هذذذذته العموبذذذذ  ال تذذذذ ال  نتشذذذذر إفذذذذإىل العموبذذذذ  ال ننيذذذذ  يف  ذذذذ  األيضذذذذال يف ا ذذذذنرا  ويف األسذذذذر ، 

 .(78)والتعري  بل ونشره ع   عا   ا مهورتنضيت المانو  باوكو   بنورها وأوصت  نظم  كو  يت 
  العنذذذ  ةذذذن األيضذذذال لو ذذذو ( أ سسسذذذ  )  سسسذذذ  لو ذذذو  لرعايذذذ  األيضذذذالارتذذذند و  -47

  تعرةذذذذذذو يأههذذذذذذرد أ  األيضذذذذذذال أ  األدلذذذذذذ   أيضذذذذذذاا ا سسسذذذذذذ  . وال ظذذذذذذت  ستشذذذذذذر ]يف هذذذذذذاييت 
، وأنذذل مل يك ذذ  المذذ س ع ذذ  ا نذذا  يف النالذذم األعذذم ومل يف بعذذس ا سسسذذادنهيذذ  العتذذناءاد مم

أ  األيضذذذذال الذذذذتين يودعذذذذو  يف ا سسسذذذذاد،  لو ذذذذو  سسسذذذذ  . واعتذذذذربد يتعرةذذذذوا ل م اكمذذذذ 
. وأ ذارد (79) هندو  بشن    ر العن  واالجتذار ،واأليضال ا ن اا، واأليضال ا شردين داال ي

وال  ،ديذع أ ذكال اإليذتاء ال ذنين والنضسذااا أيضذاأليضال يعانو  هسالء إىل أ   ٣الورق  ا شرتك  
 .(8٠)يت مو  أي  ساعن   ن الس  اد

 ،٢٠١4يف عذذذا   CL/2014-0010 رقذذذم المذذذانو  بسذذذناا ع مذذذلو ذذذو   سسسذذذ   وأ ايذذذت -48
أ ارد  صادر  ستم   إىل أنل مل تسيل أي إداناد التي حيظر ديع أ كال االجتار بال شر. و 

سذذن اوكو ذ  بذذا سسسذذ  أوصذذت و  .(8١)٢٠١5يف عذا   ؛ CL/2014-0010 رقذذم إنضذا  المذذانو ن  حتك
متذذذول الذذذربا م  عا ذذذ  االجتذذذار باأليضذذذال؛ و ف ذذذ  االجتذذذار باأل ذذذ اي؛ ال ينذذذ  الوينيذذذ   كاوتعذذذ ز 

فيهذذا ل تعا ذذل  ذذع اوذذاالد الذذيت يمذذع   و ذذن  عمذذلإ ذذراءاد  تضذذع رين؛ و اماةذذا  ا تذذوتتكضذذل ب
 .(8٢)لإليتاءيف  سسس   ا ة ي   ود  يضل 

 اإل الم من العقاب  وسلادة القانونمسألة إقامة العدح  بما  ي ذلك  -٣ 
يثذ  الم ذذ ،  ال يذال اا عمو ذذاسذذتم ل نظذا  العنالذ  عذن   أ   نظمذ  العضذذو النوليذ ارتذند  -49
إ راء إص    ذا ل ل يهذاز المضذائا. وفيمذا عذنا بعذس التذناب  الذيت ا ذتهتا   ن الضروريوأ  

تنذذ  تمل ، (8٣)الذذيت ق  تهذذا أثنذذاء االسذذتعراض الذذنوري الشذذا ل األولالتوصذذياد اوكو ذ  يف أعمذذا  
 شرو  قانو  ويتوقع تمن  لعنين  ن انتهاكاد  موق اإلنسا . اومل يعاجل ،  الرئيسياد شريعالت

ل هذتا  حيك ذ ومل. ٢٠١5ا مهوريذ  يف عذا   العموباد ا نين وقانو  اإل راءاد ا نائي  إىل رئيس
 .(84)بعن إىل الرب ا ا شروعا  
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ذذذ  اإل ذذذراءاد المضذذذائي  عذذذن أسذذذضها أل ١٠الورقذذذ  ا شذذذرتك  أعربذذذت و  -5٠ رر عذذذاد  بال نذذذ  حتك
 الورقذ وي  ذت . (85) ن اتذايتي  ال يتك مذو  هذته ال نذ  يف ا ائ  8٠الضرنسي  ع   الرغم  ن أ  

لثذذذين ا  ذذذواد الذذذيت ميكذذذن أ  تت ذذذتها اوكو ذذذ   عذذذنهذذذاييت بسذذذاءل  الذذذنول توصذذذي   ١٦ ا شذذرتك 
الوثذائ  واإل ذراءاد المضذائي  كيضيذ  إتا ذ    وأ  تستضسذر عذن؛ عن ق ول الر ذاوى  وهضا اكاكم
  قضذذذذذا ذذذذن أ ذذذذل  ذذذذريم  ا نرسذذذذذ  الع يذذذذا ل مضذذذذاءدعذذذذم وأ  تسذذذذنل عذذذذن كيضيذذذذ  ب نذذذذ  الكريذذذذول؛ 

ا وارد الكافيذ  ل م اكم تكو  . وأوصت  نظم  العضو النولي  بن  تكضل اوكو   أ  (8٦)حمرتف 
 .(87) مانو  ا نائال هاإص  أي تنال د، وأ  تستكمل والمنر  ع   العمل يف  ن ن  ن 

اهتمذذت بذذرانس  - أو - بذذورديف حمكمذذ  االسذذت ناف  وأفذادد  نظمذذ  العضذذو النوليذذ  بذذن  -5١
ارتكذذذا  ين ب ذذذا  ك ذذذود دوفالييذذذل وآالذذذر  األسذذذ   الذذذنيكتاتور ذذذن  نيذذذن  ٢٠١4يف  ذذذ اا/فرباير 

 سذار اوكذم بذتلك تعكس ، لذكذاد ال ذ   ومذوق اإلنسذا انتها ارتكذا   رائم ةن اإلنساني  و 
ند تذذذذر ا. و ٢٠١4دوفالييذذذذل يف عذذذذا  وفذذذذا  . واسذذذذتمرد الت ميمذذذذاد بعذذذذن ٢٠١٢الصذذذذادر يف عذذذذا  

ا سذذذذسولي  ا نائيذذذذ   يذذذذن  ذذذذن ا هذذذذود إلث ذذذذاد بذذذذتل ا  نظمذذذذ  العضذذذذو النوليذذذذ  أ  هنذذذذاك  ا ذذذذ  إىل 
تتنكذذن . وأوصذذت  نظمذ  العضذو النوليذذ  هذاييت بذن  تذم ، وإ ذراء حماكمذذ  عادلذ دوفالييذل سذاعني 

 .(88)تناللأي واص   الت مي  دو   ا يكضا  ن ا وارد   س  اد المضائي  أ  ل ن 

 اللق  ي العواج والللاة ادسرية -4 
 ذذن األسذذر  ذذا تذذ ال غذذ   متنعذذ  بضذذرور  اا أ ذذار  عهذذن  اريذذا أوسي ياتريتشذذا إىل أ  عذذند -5٢

 أ   نهذذانس  عذذإىل عناصذذر يف  لذذك . وير ذذع األ ذذر ا ننيذذ  اوالذذ   ]يف سذذي د تسذذييل أيضاتذذا
وأ  ا ننيذ ؛  الذ   لأقذر   كتذم بعيذن   ذن ا ساف  وأ  ؛ ديع األ واليف اا التسييل ليس جماني

 ذذن أ  اوكو ذذ  تتنكذذن بذذن   ١7 ا شذذرتك  أوصذذت الورقذذ و . (89)بوةذذو  التسذذييلق يذذل االهتمذذا  
ا  صصذ  عذند ا كاتذم يف وأ  ت يذن  ذهاداد ا ذي د جمانذا؛ تصذنر ا ننيذ  والذ  ديع  كاتذم ا

 .(9٠) مناي  الريضي  والنائي ل
، الذتي مت ذس عنذل اضضذاض ٢٠١٣ور  ت لو و  بالتصذني  ع ذ  قذانو  الت ذين لعذا   -5٣

 .(9١)المانو  النو ن كا  بوةما  عم ي  ت ين ت ت    ،يف عند  االد الت ين النولي 
 نتشذذذر ع ذذذ  ن ذذذاق واسذذذع، ع ذذذ  سسسذذذاد ا وال ظذذذت لو ذذذو  أ  إيذذذنا  األيضذذذال يف  -54

ينتمذذو  إىل أسذذر ال يذذ ال أ ذذن الوالذذنين  ذذن األيضذذال يف دور األيتذذا   يف ا ائذذ  8٠الذذرغم  ذذن أ  
وأةذذذذافت لو ذذذذو  أ  نسذذذذ   دور األيتذذذذا  ا سذذذذي   يف هذذذذاييت . فيهذذذذا أو ك  ذذذذا ع ذذذذ  قيذذذذن اويذذذذا 

 ذ  حتويذل عاد ا احنذ  بن  تعمذل اوكو ذ   ذع ا هذلو و  أوصت و  .(9٢)يف ا ائ  ١5تتعنى  ال
 ا رعايذذذ تمعذذذاد اك يذذذ  ع ذذذ  رعايذذذ  أيضاتذذذاألسذذذر واع ادا ذذذوارد إىل الذذذن اد جمتمعيذذذ  تعذذذ ز قذذذنر 

 .(9٣) سسس  دو  اعتمادمينع إنشاء أي تضتيش  ضع نظا أ  ت؛ و    ئم
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حريوووة التع لووور ومبووووين الجمعلوووام والتجموووع السووولمي  واللوووق  وووي المشووواركة  وووي الللووواة  -5 
 والسلاسلة العامة
تعرةذذوا سذذا  والصذذ ضي  إىل أ  ا ذذنافع  عذذن  مذذوق اإلن ١٦ ا شذذرتك  الورقذذ أ ذذارد  -55

و ذا فتذ  غتيذال. وتعرةذوا ل   نائيذ ، هتذمووك هذت إلذيهم ، الشذري حتت  راق   ووكةعوا ، ل تهنين
 وأوصذت  نظمذ  العضذو النوليذ  هذاييت. (94)الص ضيو  يودعو  السين أكثر فذنكثر بذتهم المذتف

محايذذ  فعالذذ  تتذذي  ا نذذا  إىل العنالذذ ؛ و ، وتمذذن  الرتهيذذمو يف ديذذع ادعذذاءاد االعتذذناء بذذن  حتمذذ  
 .(95)ل م ا   وا نافع  عن  موق اإلنسا  والص ضي 

 ريذذذذذت يف إىل أ  االنت ابذذذذذاد، بذذذذذا فيهذذذذذا ت ذذذذذك الذذذذذيت أك  ١١وأ ذذذذذارد الورقذذذذذ  ا شذذذذذرتك   -5٦
جتذذذاوزاد  و ذذذابتهااا،   ريذذذاا عرفذذذت تنظيمذذذ، و  شذذذارك  ةذذذعيض  ل نايذذذ  ذذذهند نسذذذ   ، ٢٠١5 عذذذا 

سذذذذ مي  الذذذذيت اسذذذذت ن ت د الظذذذذاهراا إىل  ١١وأ ذذذذارد الورقذذذذ  ا شذذذذرتك   .(9٦)وعم يذذذذاد ت ويذذذذر
ع ذذ  اا وأةذذافت أنذذل ألمذذا المذذ س تعسذذض، االنت ابذذاد األالذذ  يف فذذرت  قذذو   ضريذذ  ال تذذا الشذذري  

بذذن  حتذذاكم  ذذرتكيب العنذذ  الذذ ل  اوكو ذذ  ١١. وأوصذذت الورقذذ  ا شذذرتك  (97)نشذذ اء سياسذذي 
تنري يذ  ألفذراد الشذري  بشذن  قواعذن دوراد تذنظم أ  و  ؛فيهم ة اا الشذري  نهته ا ظاهراد، ب

 .(98)إلماء الم س، وإبا  عم ياد لس وك عنن ا تننلع ا ظاهرادا
ثذذذذذل بذذذذذا ر  إىل أ  ا ذذذذذرأ   ١١وأ ذذذذذارد الورقذذذذذ  ا شذذذذذرتك   -57   يف االنت ابذذذذذاد التشذذذذذريعيمل متك
النولذذذذ  بذذذذن  تعذذذذ ز  شذذذذارك  ا ذذذذرأ ، ال سذذذذيما يف  ١٠. وأوصذذذذت الورقذذذذ  ا شذذذذرتك  (99)٢٠١5 لعذذذذا 
 .(١٠٠)ا سسولي ناصم  

 اللق  ي العمل و ي ظروف همل هادلة ومواملة -6 
اا، رمسيذ ث ثا السكا  النش   ال يشن و  عمذ ا أكثر  ن إىل أ   ١٢الورق  ا شرتك   أ ارد -58

بسذذذذ م غيذذذذا  ا راق ذذذذ  وت  يذذذذ  األ كذذذذا   تواصذذذذ    ذذذذا تذذذذ ال انتهاكذذذذاد  مذذذذوق العمذذذذال وأةذذذذافت أ  
 يف كثذ   ذن األ يذا ، يتعرةو  ل م اكم العمال المانوني  ا عمول هبا. وال ظت أ  نش اء نماباد 
 .(١٠١)وبظروف العمل السي   سوء ا عا   ب نوا بوأ  العمال خيشو  يردهم  ن عم هم إ  هم أ  

اوكو ذذ  بذذن  تعذذ ز اتياكذذل اإلداريذذ   راق ذذ  تنضيذذت المذذوان   ١٢الورقذذ  ا شذذرتك   وأوصذذت -59
 .(١٠٢)تضمن او  يف العمل النمايب؛ وأ  التضاقياد ا تع م  حبموق العمالوا

 اللق  ي الضمان االأتماهي و ي مستوى معلشي الئق -7 
النتهاكذذذاد  مذذذوق اإلنسذذذا . وأ  أ  الضمذذذر سذذذ م ونتييذذذ   ١7ا شذذذرتك   ارتذذذند الورقذذذ  -٦٠

ع ذذ    وي ذ ا ضذاف الفذرتاد فمذن أثذذرد مذرو  إىل ا يذذاه الصذاو  ل شذر . الكثذ   ذن السذكا  يضت
 شذك   ال ذ  . فنصذ  ت انعنا  ا ذنوى  شك    ٢٠١٠فاقم زل ال عا  أسعار ا واد النتائي . و 

 وأوصذذذت .(١٠٣)ر ذذذال والنسذذذاءالتضذذذاود الصذذذارخ بذذذ  ا نذذذاي  الريضيذذذ  واوضذذذري ، وبذذذ  ال تواصذذذلو 
 .(١٠4)اوكو   بتنضيت ةم قائم ع    موق اإلنسا  يف المضاء ع   الضمر ١7 ا شرتك  الورق 
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 ٣.٦إىل أ   ٢٠١٦أ ارد يف بناي  عا   الرمسي بن  األرقا   5 الورق  ا شرتك وأفادد  -٦١
يعذذذانو   ذذذن  ذذذ   ذذذ ج   يذذذو   ١.5أ  و  ،انعذذذنا  األ ذذذن النذذذتائا ذذذن    ذذذ ج يعذذذانو  يذذذو   

عمذود  ذن نمذج االسذتثمار يف  ذراء ع ذ  إيعذا   ذع ها ر  هذاييت قنفمن تموةت . ال   ل نتاء
اا، سياسذيال  ذن ال  يعيذ ، وعذن  اسذتمرار  واردا ذإدار  ةذع  و ، األساسذي  ياكلاتال راع ، وةع  

 .(١٠5) تنهور ال ي تن  ا ناخ إىل تضاقم أفض  إزال  الناباد. وقن استمرار و 
ه ذت إىل أ  السياساد ا تع م  باأل ن النتائا وتنذ  ا نذاخ  5 ا شرتك الورق  وأ ارد  -٦٢

أقذذل   يذذا ب نذذت نسذ   إنتذذا  هذذاييت األولويذذ  إلعانذذاد االسذت ادأع ذت  تم عذ  وغذذ   تناسذذم  و 
 إىل اتسذا  ٢٠١٠زلذ ال عذا  وأفضذ  . (١٠٦) ن  يذم ا تيا اهتذا االسذته كي  يف ا ائ  4٠ ن 
 .(١٠7)ا   ن أص ا  سوء التنتي رقع  
اوكو ذ  بإنشذاء  نتذذنياد ل تواصذل  ذع اعتمذع ا ذنين بشذذن   5 ا شذرتك  الورقذ وأوصذت  -٦٣

والت ضيذذذ   ذذذن  ، تنهذذذم تذذذاوةذذذع سياسذذذاد لو  ،األ ذذذن النذذذتائا، واوذذذن  ذذذن أال ذذذار الكذذذوارث
 ذذذذا ل لأل ذذذذن  بإنشذذذذاء فريذذذذ   شذذذذرتك بذذذذ  الذذذذوزاراد لوةذذذذع ةذذذذموأوصذذذذت لو ذذذذو  . (١٠8) ذذذذنهتا
 .(١١٠)اعتماد سياس  لإلص   ال راعااوكو   ب ٣. وأوصت الورق  ا شرتك  (١٠9)النتائا
 راكذذذذذ   ضذذذذذري   كتظذذذذذ  يف أ   عظذذذذذم اتذذذذذايتي  يعيشذذذذذو   4و كذذذذذرد الورقذذذذذ  ا شذذذذذرتك   -٦4

أو يف قذرى يسذودها الت  ذ  وتنعذن  فيهذا ا عذاي  الذننيا ل سذكن.  ،يف  ن  صضي أو بالسكا ، 
عن  4ا شرتك   الورق وأعربت ال يك ت   بموان  ال ناء.  يا  و ا ي ال ةما  اوياز   شك   ك   

ودعيذذذذاد  ذذذذع ا ماعذذذذاد اك يذذذذ  اور اوكو ذذذذ  شذذذذلعذذذذن  تو  ،إلسذذذذكا لوزار  و ذذذذود أسذذذذضها لعذذذذن  
 .(١١١)ئل اإلسكا  سا بشن األ  اي ا شردين 

لإلسذكا   برناجماا ، وأ  تضع نش  هاييت وزار  لإلسكا بن  تك  4وأوصت الورق  ا شرتك   -٦5
السذذذكن لنذذذرض أه يذذذ  اوصذذذول ع ذذذ   سذذذاعن  كذذذو  تضذذذمن  ؛ و ضائذذذن  الض ذذذاد األكثذذذر هتميشذذذاا ل
اليذذ  ب ريمذذ  ا  اراةذذاأل  بذذ  ا ذذ ك، وا سذذتن رين، واأل ذذ اي الذذتين حيت ذذو  يذذمتيتسذذتنن إىل  ال

 .(١١٢)عاي  ال ناء اليت حتما  ن الكوارث ال  يعي بوأ  ت ت   غ  رمسي ؛ 
. وأوصذذت لو ذذو  (١١٣)تذذوافر ا ايذذل ا اريذذ  ةذذ يل  ذذناا أ   ٣ا شذذرتك  وال ظذذت الورقذذ   -٦٦

هذذذاييت بإع ذذذاء األولويذذذ  لت ذذذوير هياك هذذذا األساسذذذي  لضذذذما  اوصذذذول ع ذذذ   يذذذاه  ذذذر   ن ونذذذ  
 .(١١4)ص ا ل يميعوالن اد صرف 

 اللق  ي الرهاية الصللة -8 

يف ا ائذذذذ   ذذذذن سذذذذكا  هذذذذاييت ال حيصذذذذ و  ع ذذذذ  رعايذذذذ   ٦٠أ   8ال ظذذذذت الورقذذذذ  ا شذذذذرتك   -٦7
أساسذذذذذي . ويعذذذذذاين نظذذذذذا  الرعايذذذذذ  الصذذذذذ ي  يف هذذذذذتا ال  ذذذذذن  ذذذذذن التيذذذذذ ؤ، إ  ال يو ذذذذذن تنسذذذذذي   صذذذذذ ي 
 نظمذذذذاد غذذذذ  اوكو يذذذذ ، وا هذذذذاد  مذذذذن ا الرعايذذذذ  الصذذذذ ي  يف الم ذذذذاع  العذذذذا  وا ذذذذاي، وا بذذذذ 
 .(١١5)ا اص  ا احن 
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أ  التذذناب  الذذيت تر ذذا إىل تم ذذيج وفيذذاد األيضذذال، وحتسذذ   9وارتذذند الورقذذ  ا شذذرتك   -٦8
السذذذذكاين، وا شذذذذاكل النمذذذذو ا ذذذذن اد وا سذذذذاعن  ال  يذذذذ  أسذذذذضرد عذذذذن نتذذذذائم  تضذذذذارب  بسذذذذ م 

اإلسذذذرا    ةذذذرور أ   9  واالقتصذذذادي  الذذذيت يعرفهذذذا هذذذتا ال  ذذذن. وأةذذذافت الورقذذذ  ا شذذذرتك  يالسياسذذذ
وأوصذذذت الورقذذذ  . (١١٦)تسذذذارعت يف كذذذل  كذذذا  بت سذذذ   سذذذتوى ا ذذذن اد الصذذذ ي  األساسذذذي 

النول  بن  تنش   راك  ص ي  يف خمت   ا مايعذاد وال  ذنياد؛ وأ   صذج  صذ   9ا شرتك  
 .(١١7)  أكرب  ي اني  ق ا  الص

وأ ار حتال  النفا  عن اوريذ  إىل أ  هذاييت تعذرف نسذ   عاليذ   ذن الوفيذاد النضاسذي .  -٦9
وأوص  حتال  النفا  عن اوري  اوكو   بن  تنهس باتياكذل األساسذي  لنظذا  الرعايذ  الصذ ي ، 

 .(١١8)األ وأ  ت ين دوراد تنريم الماب د، وأ   صج ا  ين  ن ا وارد لص   

إىل أ  ا ذذن اد ا رت  ذذ  بالصذذ   ا نسذذي  واإلجنابيذذ  متيذذ   ١4وأ ذذارد الورقذذ  ا شذذرتك   -7٠
اوكو ذذ  بذذن  تضذذع  ١4. وأوصذذت الورقذذ  ا شذذرتك  (١١9)ةذذن النسذذاء والضتيذذاد  ذذن  واد اإلعاقذذ 

برنذذذذا م  تابعذذذذ  ل نسذذذذاء  واد اإلعاقذذذذ  الذذذذ ل عم يذذذذ  الوةذذذذع وبعذذذذنها؛ وأ  تتذذذذي  ل نسذذذذاء  واد 
 .(١٢٠)ل ص   ا نسي  واإلجنابي  اإلعاق  برا م

أ  الكذذذول ا ال تذذذ ال تشذذذكل هتنيذذذناا ال ذذذ اا ع ذذذ  صذذذ    8ا شذذذرتك  وأوةذذذ ت الورقذذذ   -7١
 ذذذ ج،  9 ٢٠٠اتذذذايتي . فمذذذن أ ذذذارد األرقذذذا  الرمسيذذذ  إىل أ  الوبذذذاء أودى حبيذذذا  أكثذذذر  ذذذن 

 اوكو ذ  أفذادد  ذسالراا إىل أ   8ا شذرتك   . وأ ارد الورقذ آالرين 77٠ ٠٠٠وإصاب  أكثر  ن 
بذذن  تذذنال هتا كانذذت جمذذ أ  وأةذذا ركذذ د، ع ذذ   ذذا ي ذذنو، ع ذذ  االسذذتياب  لألز ذذاد ولذذيس ع ذذ  
 هود  نتظم  لت س  النظا  الصذ ا أو اتياكذل األساسذي  ل ميذاه والصذرف الصذ ا. وأعربذت 

ت ذذن  رمسيذذاا عذذن أسذذضها ألنذذل ع ذذ  الذذرغم  ذذن وفذذر  األدلذذ ، مل تعذذرتف األ ذذم ا  8ا شذذرتك   الورقذذ 
 .(١٢١)بنورها يف انتشار وباء الكول ا قط

اوكو ذ  بذن  تضذمن إنشذاء األ ذم ا ت ذن  ل ينذ  دائمذ  ل م ال ذاد  8ا شذرتك   وأوصذت الورقذ  -7٢
تكضل  كماا عادالا   ال اد ة ايا الكول ا؛ ودعت هته الورقذ  األ ذم ا ت ذن  وا هذاد ا احنذ  النوليذ  

 .  (١٢٢)يني  ل مضاء ع   الكول ا باالستثمار يف ا ياه والصرف الص اإىل متويل ا    الو 

 اللق  ي التعللس -9 

. و كذذرد (١٢٣)أعربذذت عذذن   نظمذذاد عذذن ق مهذذا إزاء األوةذذا  السذذي   ل نظذذا  التع يمذذا -7٣
أ  هذاييت ق  ذذت الذ ل االسذتعراض الذذنوري الشذا ل األول التوصذياد السذذت  ١7الورقذ  ا شذرتك  

. و ع  لذك، مل حيصذل عذند ك ذ   ذن األيضذال (١٢4)التع يم، واعتربد أةا نكضتد بالضعلا تع م  ب
   .(١٢5)ع   تع يم

بذذذن  اوكو ذذذ  اعتمذذذند سياسذذذاد تر ذذذا إىل حتسذذذ  التع ذذذيم  ٢واعرتفذذذت الورقذذذ  ا شذذذرتك   -74
عذن  العا ،  ثل العمذل بيانيذ  التع ذيم يذوال السذنواد السذت  ذن التع ذيم األساسذا، لكنهذا أعربذت

 ٢ . وأةافت الورق  ا شذرتك (١٢٦)أسضها أل  هته السياساد ال تنعكس ع   أرض الواقع ا  مو 
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هياكذذذل  ، وأ  ال هذذذنف تذذذا غذذذ  الذذذرب ، وأةذذذا تضتمذذذر أليت ايذذذناا  احمذذذاا أ  ا ذذذنار  ا اصذذذ  عرفذذذت 
يف  85ر  لوائ  تنظيمي ، وليس فيها  نرسو   نربو ، و رافمهذا غذ    ئمذ . ومتثذل هذته ا ذنا أو

 ٣٠ نسذ  يف ا ائذ   ذن جممذو  الت  يذت. وتسذتضين  75ال  ذن، وحتتضذن  ا ائ   ن جممذو  ا ذنار  يف
و ذذذع  لذذذك، ال تو ذذذن رقابذذذ  كافيذذذ  ع ذذذ   .(١٢7)يف ا ائذذذ   ذذذن هذذذته ا ذذذنار   ذذذن  عونذذذاد  كو يذذذ 

اسذذذذذذذت نا  هذذذذذذذته األ ذذذذذذذوال العا ذذذذذذذ  ا منو ذذذذذذذ  ل مذذذذذذذنار  ا اصذذذذذذذ ، األ ذذذذذذذر الذذذذذذذتي جيع هذذذذذذذا عرةذذذذذذذ  
 .(١٢9)أ راا أصعم بكث  الض اد اكرو   ع   التع يمأص    صول و ن  ،  .(١٢8)الت  ل 

بذذن  تو ذذل اوكو ذذ   واردهذذا إىل ت ذذوير نظذذا  التع ذذيم العذذا ،  ٢وأوصذذت الورقذذ  ا شذذرتك   -75
وأ  ت يذذن يف  يذذم االعتمذذاداد ا  صصذذ  ل تع ذذيم، وأ  تعتمذذن قانونذذاا عا ذذاا ل تع ذذيم؛ وأ  تعمذذل 

 .(١٣٠)تع يم نوعاا يثاق الويين  ن أ ل   يكواف  الرب ا  ع   ع   أ

ن  ذن  نيذن بعذن  ذرور مل تكشي  اوكو ي  ا ع  ا عن أسضها أل   ٦وأعربت الورق  ا شرتك   -7٦
  ا سسسذ  ا ا عيذ  العا ذ  ألعذن أسذضها  9. وأعربت الورق  ا شذرتك  (١٣١)ست سنواد ع   ال ل ال
 .(١٣٢)و ل االرتضا  اتائل ل يا عاد ا اص  اليت ال  ضع ألي  عيارالو ين  ترا عت يف 

. (١٣٣)يف ا ائذذ  ع ذذ  األقذذل  ذذن النسذذاء أ يذذاد 5٢إىل أ   ١٠وأ ذذارد الورقذذ  ا شذذرتك   -77
وأوصذذ   عهذذن  اريذذا أوسي ياتريتشذذا النولذذ  بضذذما   ذذ  الضتيذذاد يف التع ذذيم  ذذن الذذ ل إيذذ ق 

 .(١٣4)با نرس  مح د التوعي  بن ي  االلت اق

إىل أ  األ  اي  وي اإلعاق  ال ي ت مو  بنظا  التع يم،  ١4وأ ارد الورق  ا شرتك   -78
. وأوصذذت هذذذته الورقذذ  اوكو ذذذ  بذذن  تذذذنر  (١٣5)وأ  ل رتبيذذ  ا اصذذ  أسذذذ مي  ع ذذ  التع ذذذيم ا ذذا ع

فذذري التع ذذيم بتذذوف  يمضذذا  إل ا يذذاا  ةذذمن عم يذذ  اعتمذذاد ا ذذنار  وا راكذذ  ا هنيذذ  وا ا عذذاد بنذذناا 
 .(١٣٦)توي اإلعاق ، وتضمن    األيضال  وي اإلعاق  يف التع يم ا ا عل

 ادشخاص ذوو إهاقة -10 

إىل أ  األ ذ اي  وي اإلعاقذ  يوا هذو  العنذ  واإلقصذاء  ١4أ ارد الورق  ا شذرتك   -79
ع ذذ   سذذذتوى بذذالرغم ممذذا حتمذذذ   ذذن تمذذن . فصذذذعوب  اوصذذول ع ذذذ  ا ع و ذذاد وصذذعوب  التواصذذذل 
 .(١٣7)ا ن اد العا   يعيما   شارك  األ  اي  وي اإلعاق  يف اويا  العا   يف ال  ن

النولذذذذذ  بذذذذذن  تذذذذذنظم دوراد لتوعيذذذذذ  المضذذذذذا ، والشذذذذذري ،  ١4ا شذذذذذرتك   وأوصذذذذذت الورقذذذذذ  -8٠
 ،والضذاع   اخالذذرين بشذن  اإلعاقذذ ، وأ  تضذع الن ذذ  ل معونذ  المانونيذذ  لأل ذ اي  وي اإلعاقذذ 

 .(١٣8)من أ  يكو  او  يف ا ع و اد بشن  إدار  ا  اير والكوارث يف  تناول ا ميعوأ  تض

 المهاأرون والالأئون وملتمسو اللجول -11 

قن أفض   ٢٠١٣يف عا   أفادد  نظم  العضو النولي  بن  اوكم الصادر يف ب ن جماور -8١
إىل  ر ذذا  آالف األ ذذ اي  ذذن أصذذول هايتيذذ   ذذن  نسذذي  هذذتا ال  ذذن اعذذاور. وأعربذذت ا نظمذذ  

بيانذذذذاد أ ذذذذارد فيهذذذذا إىل أةذذذذا تعتذذذذرب األ ذذذذ اي أصذذذذنرد عذذذذن ق مهذذذذا أل  السذذذذ  اد اتايتيذذذذ  
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د  إىل عذنميا ا نسذي . ونتييذ  لذتلك، بذنأد أعذناد ك ذ    ذنهم بذذالعو  ذن هذتا اوكذم ا تضذررين 
. ومل حتند الس  اد اتايتي  يف السذياق  اتذل  ذن هذم األ ذ اي ٢٠١5هاييت  نت   يرا /يونيل 

. وأوصذذت ا نظمذذ  اوكو ذذ  اتايتيذذ  بذذن  تسذذيل األ ذذ اي (١٣9)الذذتين تعتذذربهم عذذنميا ا نسذذي 
ا عرةذذ    ذذر انعذذنا  ا نسذذي ؛ وأ  تيسذذر إ ذذراءاد تسذذوي  وةذذعي  األ ذذ اي عذذنميا ا نسذذي  

 .(١4٠)تين يرغ و  يف ال ماء يف هاييت؛ وأ  تتي  ل عائنين ا ساعن  واوماي  فوراا ال

أ  السياسذذاد الذذيت انتهيهذذا ب ذذن ثالذذا يف اخونذذ  األالذذ    4ا شذذرتك   وال ظذذت الورقذذ  -8٢
 ٣ ٠٠٠وكانت  ث   ل ينل قن أفضت إىل إنشاء ست   عسكراد ك    يف هاييت حتذوي  ذا ينذاه  

 .(١4١) هروف صع   ل ناي عائن يعيشو  يف

 المشردون داخللاً  -12 

  يذو   شذرد إىل خميمذاد تنعذن   ١.5دفذع  ٢٠١٠بذن  زلذ ال عذا   4أفادد الورق  ا شذرتك   -8٣
فيها ا عاي  اإلنسذاني  الذننيا، وبذن  انتهاكذاد  مذوق اإلنسذا ، بذا يف  لذك اإلالذ ء المسذري والعنذ  

 رافذذ  صذذرف ا يذذاه والصذذرف الصذذ ا سذذاهم يف نمذذج وأ   ا نسذذا، أ ذذور  ستشذذري  يف ا  يمذذاد،
 ذ ج يعيشذو  يف  ٦٠ ٠٠٠ انتشار الكول ا. وبعن  رور ست سنواد ع ذ  ال لذ ال، ال يذ ال  ذوا 

ذذذول إىل عم يذذذاد إغذذذ ق ا  يمذذذاد. ومل  خميمذذذاد ا شذذذردين. وه ذذذت األوةذذذا  هشذذذ  أل  التمويذذذل  ك
 .(١4٢)ماد  ن  ل دائم لتشردهميف ا ائ  ممن غادروا هته ا  ي ٢٠سوى يستضن 

بذذن  متذذن  هذذاييت أولويذذاد عم هذذا لمضذذايا العذذود ، أو إعذذاد   4وأوصذذت الورقذذ  ا شذذرتك   -84
التذذذذذوي ، أو إعذذذذذاد  ا شذذذذذردين داال يذذذذذاا، أو العائذذذذذنين  ذذذذذن ا ذذذذذار  الذذذذذتين ال ي الذذذذذو  يعيشذذذذذو  يف 

عم يذذذذاد اإلالذذذذ ء . وأوصذذذذت  نظمذذذذ  العضذذذذو النوليذذذذ  بذذذذن  توقذذذذ  اوكو ذذذذ  ديذذذذع (١4٣)خميمذذذذاد
المسري؛ وأ  تتنكن  ن أ  الربا م الرا ي  إىل حتويل ا  يماد إىل أ ياء ال تضضا إىل عم ياد 

 .(١44)إال ء قسري، وأ  تضمن اوياز   ميع ا ستضينين

 اللق  ي التنملة والقضايا ال لئلة -1٣ 

 ذذذذ  بننشذذذذ   التعذذذذنين أنذذذذل ين نذذذذا أ  تتذذذذا  ا ع و ذذذذاد ا رت  ١5ا شذذذذرتك   ارتذذذذند الورقذذذذ  -85
  صذول ع ذ   وافمتهذا ا سذ م  وا سذتن  . بيذن أ  اتضذاقيت  ل تعذنين، أكبر تذا لل ميتمعاد ا عنيذ  

اعت ار ا ع و اد اليت أتا تها  ركاد ب، حتكما  ق ا  التعنين وت   ا  اوكو   ٢٠٠5يف عا  
، وكةذذع دو  رقابذذ  عا ذذ ، يتع ذذ  بالتعذذنين شذذرو  قذذانو  أيضذذاا التعذذنين  ع و ذذاد سذذري . وفذذر ض 

 .(١45) را السري  هتا

نشذ   التعذنين إىل  ذ  اوصذول ع ذ  ألاالتيذاري إىل وق   ١5ا شرتك   ودعت الورق  -8٦
ا شذذذارك  الشذذذضاف  والضذذذروري  ل ميتمعذذذاد اك يذذذ  ا عنيذذذ . وأوصذذذت هذذذته الورقذذذ  أيضذذذاا بذذذن  تتذذذي  

إليذذذذار المذذذذانوين ل تعذذذذنين، بذذذذا يف  لذذذذك ب نذذذذ  اوكو ذذذذ  ا ع و ذذذذاد ا رت  ذذذذ  بذذذذالتني اد ا مرت ذذذذ  ل
الكريذول؛ وأ  تضصذ  عذن ا ع و ذاد ا تع مذ  بننشذ   التعذنين؛ وأ  تذرفس أي  شذرو  يضتمذر إىل 

 .(١4٦)وا ستن   ل ميتمعاد ا تضرر  ا وافم  اور  وا س م 
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  يف سذذذ يب ع ذذذ  التمتذذذع بذذذاوأثذذذر أنذذذل قذذذن يكذذذو  ل تعذذذنين  ١5ا شذذذرتك   و كذذذرد الورقذذذ  -87
. وباإلةذذذاف  إىل  لذذذك، وبذذذالنظر إىل األةذذذاا ا عمذذذن  وغذذذ  اخ نذذذ  (١47)، والصذذذ  ءالنذذذتاء، وا ذذذا

عم يذذذاد اإلالذذذ ء المسذذذري ع ذذذ  السذذذت نا  األراةذذذا، ميكذذذن أ  يضذذذي  التعذذذنين ال ذذذراا آالذذذر 
  أ  أنذل ين نذا ل ذوائ  التعذنين ا نيذنإىل وأ ذارد الورقذ  نضسذها  .(١48)ل ميتمعاد اك ي  ا عني 

تعذ ز الشذروا ا تع مذ  حبمايذ  ا يذاه وا ذوارد اور يذ ؛ وأ  تك ذ    ذركاد التعذنين بتعذويس األيذراف 
 .(١49) ا قن تت ته  ن إ راءاد رساء ا تضرر  

تنذ  ا نذاخ وصذ  هذاييت بنةذا لماب ي  التذنثر بأ  ا س ر العا ا  5ا شرتك   وال ظت الورق  -88
ا ناخ بس م ارتضا   ستوياد سذ   ال  ذر، وارتضذا  در ذاد  ذرار  ال  ذر، ةعيض  ل ناي  إزاء تن  

. (١5٠)وتآكذذذل الرتبذذذ ، وزيذذذاد  كثافذذذ  وتذذذواتر األعاصذذذ ، وا ضذذذاف، واالفتمذذذار الشذذذنين ل ميذذذاه العتبذذذ 
اوكو ذذ  بذذن  تعذذ ز اوذذن  ذذن أال ذذار الكذذوارث والتنهذذم تذذا، وأ  اا أيضذذ 5ا شذذرتك   وأوصذذت الورقذذ 

 9وأوصذذت الورقذذ  ا شذذرتك   .(١5١)تنذذ  ا نذذاخ يف ديذذع عناصذذر   ي هذذا الذذويينتذذن م التكيذذ   ذذع 
 .(١5٢) تصني تته ا شاكللاوكو   بإ راء دراس  بشن  تن  ا ناخ بني  وةع سياساد 
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(FEMCADH), Global Haitian Diaspora Federation, Global 

Justice Clinic, NYU School of Law, Haitian Artists 

Assembly of Massachusetts (HAAM), Haitian American 

Association for Political Action PAC, Haitian Americans 

United, Inc (H.A.U), Haitian-American Grassroots 

Coalition (HAGC), Haitian Congress to Fortify Haiti, 

Haitian Diaspora Foundation (HDF), Haiti-Jamaica 

Society (Kingston, Jamaica), Haiti Justice Alliance, 

Haitian League, Haiti Support Group, Health and Human 

Rights Clinic, Indiana University McKinney School of 

Law, International Human Rights Clinic, Western New 

England University School of Law, Irish International 

Immigrant Center, KOURAJ, Li, Li, Li! Read, MADRE, 

Mennonite Central Committee – Haiti, Mouvement de 

Liberté, d'Egalite des Haïtiens pour la fraternité 

(MOLEGHAF), National Alliance for the Advancement of 

Haitian Professionals (NAAHP), National Haitian 

American Elected Officials Network (NHAEON), 

National Organization for the Advancement of Haitians 
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Programme d'engagement Civique du Commune 

Lachapelle, Programme d'Engagement Civique 
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Commune de Lachapelle (PEC Lachapelle), Programme 

d’engagement civique de Saut d’Eau (PEC Saut d’Eau), 

Réalité de Femmes Fort-National en Action (RFFA); 

Haiti ; endorsed by: Bureau des Avocats Internationaux 

(BAI), Femmes Combattants Avisées pour le 

Développement d’Haiti (FEMCADH), Komisyon Fanm 

Viktim pou Viktim (KOFAVIV), Kòdinasyon Nasyonal 

Ansyen Mawon Viktim Dirèk (KONAMAVID), Kouraj, 

Mouvement des Etudiants pour Liberer Haiti (MELA), 

Mouvement de Liberté, d’Egalité des Haïtiens pour la 
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Femmes Combattante Avisées Pour le Développement 

d’Haiti (FEMCADH), Komisyon Fanm Viktim pou 

Viktim (KOFAVIV), Mouvman Òrganizasyon Fanm 

Aktiv Sodo (MOFAS), Port-au-Prince/Wahington, 

Haiti/USA; endorsed by: Bureau des Avocats 

Internationaux (BAI), Fanm Viktim Leve Kanpe 

(FAVILEK), Institute for Justice and Democracy in Haiti 

(IJDH), Kòdinasyon Nasyonal Ansyen Mawon Viktim 
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Dirèk (KONAMAVID), Kouraj, Mouvement des 

Étudiants pour Libérer Haïti (MELA), Organisation des 

Femmes Actives de Rivière Canot (OFARC), Réalité de 

Femmes Pour Fort-National en Action (RFFA); 

JS11 Joint Submission 11 submitted by: Mouvement des 

Étudiants pour Libérer Haïti (MELA) and Mouvement de 

Liberté, d’Égalité des Haïtiens pour la Fraternité 

(MOLEGHAF), Haiti; endorsed by : Bureau des Avocats 

Internationaux (BAI), Fanm Viktim Leve Kanpe 

(FAVILEK), Femmes Combattante Avisées Pour le 

Développement d’Haiti (FEMCADH), Institute for Justice 

and Democracy in Haiti (IJDH), Komisyon Fanm Viktim 

pou Viktim (KOFAVIV), Kouraj, Programme 

d’engagement civique du Boucan Carre, Programme 

d’engagement civique du Commune Lachapelle, 

Programme d’engagement civique du Saut d’Eau, Realité 

Femmes Fort-Nationnal en Action (RFFA); 

JS12 Joint Submission 12 submitted by: Bureau des Avocats 

Internationaux (BAI) and Famm Viktim Leve Kenpe 

(FAVILEK), Port-au-Prince, Haiti; endorsed by: Batay 

Ouvriye, Institute for Justice and Democracy in Haiti 

(IJDH), KOURAJ, Mouvement des Étudiants pour Libérer 

Haïti (MELA), Programme d’Engagement Civique 

(Boucan Carré) (PEC), Programme d’Engagement Civique 

(La Chapelle) (PEC), Programme d’Engagement Civique 

(Saut d’Eau) (PEC), Réalité Femme Fort-National en 
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Ansyen Mawon Viktim Dirèk (KONAMAVID), 

Organization des Femmes Actives de Rivière Canot 

(OFARC), Port-au-Prince, Haiti; endorsed by: Bureau des 

Avocats Internationaux (BAI), Fanm Viktim Leve Kanpe 

(FAVILEK), Institute for Justice & Democracy in Haiti 

(IJDH), Kouraj, Mouvement des Étudiants pour Libérer 

Haiti (MELA), Programme d’engagement civique de 

Boucan Carré, Programme d’engagement civique de 

commune Lachapelle, Programme d’engagement civique 

de Saut d’Eau, Réalité Femme Fort-National en Action 

(RFFA); 

JS14 Joint Submission 14 submitted by: Association Filles au 

Soleil (AFAS), Association des Sourds de Lévêque d’Haiti 

(ASLH), Coalition du Réseau Associatif National pour 

l’Intégration des Personnes Handicapées Sud (RANIPH), 

Union des Femmes à Mobilité Réduite d’Haiti 

(UFORMH), Haiti; endorsed by: Bureau des Avocats 

Internationaux (BAI) and Institute for Justice and 

Democracy in Haiti (IJDH); 

JS15 Joint Submission 15 submitted by: American Jewish 

World Service (AJWS), New York, USA, Concertation 

pour Haïti, Montreal, Canada, Environmental Justice 

Initiative for Haiti, New York, USA, Global Justice Clinic, 

NYU School of Law, New York, USA, Kolektif Jistis Min 

(Justice in Mining Collective), Haiti, Mennonite Central 

Committee, Haiti; 

JS16 Joint Submission 16 submitted by: Alternative 

Chance/Chans Alternatif, New York, USA, and Center for 

Human Rights and International Justice, Boston College, 
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