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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثانية عشرة
  ٢٠١١ أكتوبر/تشرين األول ١٤-٣جنيف، 

ية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة     ه املفوضية السام  جتميع للمعلومات أعدت      
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥

  هاييت    

جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات        هو  هذا التقرير     
املتحدة غري ذلك من وثائق األمم يف اخلاصة، مبا يف ذلك مالحظات الدولة املعنية وتعليقاهتا، و   

وجهات نظر أو اقتراحات من جانـب        آراء أو    وال يتضمن التقرير أي   . الصلةالرمسية ذات   
. فوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضيةامل

ت وقد ذُِكـر  . وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان          
 يف  وقد روعـي  . مات الواردة يف التقرير   بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلو       

وعند عـدم وجـود    . إعداد التقرير أن دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات          
. تزال صاحلة   ال معلومات حديثة، أُِخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت          

جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسية، فـإن             ال ان هذا التقرير  وملّا ك 
االفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل قد ُيعزى إىل عـدم                 

أو إىل تدّني مستوى التفاعل أو التعاون مع اآلليـات الدوليـة            /التصديق على معاهدة ما و    
  .سانحلقوق اإلن
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   
هاييت، قـرر  واجهها تنظراً للظروف االستثنائية اليت  و،٢٠١٠يناير  /يف كانون الثاين    -١

 أن يستجيب لطلب هاييت إرجاء      جملس حقوق اإلنسان خالل دورته االستثنائية الثالثة عشرة،       
يتجاوز كانون    ال إىل تاريخ أمام اجمللس   مل  املواعيد النهائية املتعلقة باستعراضها الدوري الشا     

  .)١(٢٠١١ديسمرب /األول

  نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

 )٢(املعاهدات العاملية حلقوق اإلنسان
  تاريخ التصديق أو االنضمام 

 التحفظات/اإلعالنات أو اخلالفة
االعتراف باالختصاصات احملددة 

 هليئات املعاهدات

اء على مجيع أشكال التمييز     قضلل  الدولية تفاقيةاال
 العنصري

 ال :)١٤املادة (الشكاوى الفردية  ال يوجد ١٩٧٢ ديسمرب/ كانون األول١٩

 الـدول    املتبادلة بني  شكاوىال   يوجدال ١٩٩١ فرباير/شباط ٦ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
 ال): ٤١املادة (

  -   يوجدال ١٩٨١يوليه /متوز ٢٠  ضد املرأة مجيع أشكال التمييزاتفاقية القضاء على
  -   يوجدال ١٩٩٥يونيه / حزيران٨ اتفاقية حقوق الطفل

  -   يوجدال ٢٠٠٩يوليه /متوز ٢٣ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
حقوق  امللحق باتفاقية الربوتوكول االختياري   
 األشخاص ذوي اإلعاقة

 ٦املادتـان   (يق  إجراءات التحق    يوجدال ٢٠٠٩يوليه /متوز ٢٣
  نعم): ٧و

العهد الدويلالربوتوكول االختياري امللحق ب ؛العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية : فيهاطرفاًهاييت  ليست  أساسيةمعاهدات
لدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ الربوتوكول؛ الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد ا      اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛
 أو الالإنسانية أو املهينة؛ الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريهاتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية         

من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛ الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفـال يف الرتاعـات
االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية؛ الربوتوكول   )٢٠٠٢توقيع فقط،   (املسلحة  

؛ االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم؛ االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء)٢٠٠٢توقيع فقط،   (
  ).٢٠٠٧توقيع فقط، (القسري 

 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

 نعم اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
 ال نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

 نعم )٣(بروتوكول بالريمو
  ١٩٦١ و١٩٥٤اتفاقييت نعم، باستثناء  )٤(عدميو اجلنسيةاألشخاص الالجئون و

 الثالث   اإلضايفنعم، باستثناء الربوتوكول )٥( هباةامللحقة  اإلضافيت والربوتوكوال١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 
  نعم )٦(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

مييـز يف   ملكافحة الت ) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة     (اتفاقية اليونسكو   
 جمال التعليم

 ال
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، شجعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة هاييت علـى            ٢٠٠٩يف عام     -٢
التصديق على املعاهدات اليت مل تنضم إليها بعد، وهي حتديداً العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     

أو  املعاملـة    االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب         
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واالتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال              العقوبة  

. )٧(املهاجرين وأفراد أسرهم واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري          
بأن تصدق هاييت   ويف السنة ذاهتا، أوصى اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف هاييت             

  .)٨(على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
، أشار اخلبري املستقل إىل أن هاييت صّدقت علـى اتفاقيـة            ٢٠٠٩مارس  /ويف آذار   -٣

  .)٩(والقضاء عليهالبلدان األمريكية ملنع العنف املسلط على املرأة واملعاقبة عليه 
ت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بأن تنضم حكومة       ، أوص ٢٠١١ويف عام     -٤

 ١٩٦١ اخلاصة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية واتفاقية عـام          ١٩٥٤هاييت إىل اتفاقية عام     
  .)١٠(املتعلقة خبفض حاالت انعدام اجلنسية

، أوصت اليونسكو بأن تصّدق هاييت علـى اتفاقيـة اليونـسكو            ٢٠١١ويف عام     -٥
 ١٩٨٩قة مبكافحة التمييز يف جمال التعليم وعلى اتفاقية اليونـسكو لعـام              املتعل ١٩٦٠ لعام

  .)١١(املتعلقة بالتعليم التقين واملهين

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
 ١٩٨٧، الحظ فريق األمم املتحدة القطري أن دستور هاييت لعـام            ٢٠١١يف عام     -٦

 من الدسـتور تقـر علويـة    ٢٧٦دة ينص على عدد من حقوق اإلنسان األساسية، وأن املا        
  .)١٢(املعاهدات الدولية على القوانني الوطنية

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان  -جيم   
، مل يكن هلاييت مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان معتمدة لدى          ٢٠١١يوليه  / متوز ١يف    -٧

  .)١٣(ان ومحايتهاجلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنس
، أشار األمني العام إىل أن بعثة األمـم املتحـدة لتحقيـق             ٢٠٠٨مارس  /ويف آذار   -٨

االستقرار يف هاييت مستمرة يف تقدمي الدعم من أجل اعتماد تشريعات متكّن مكتب محايـة               
لـذي  من أداء مهامه وفقاً ملبادئ باريس وتسعى إىل إبراز أمهية الدور ا  ) أمني املظامل (املواطن  

  .)١٤(كتب من خالل الربجمة املشتركةامليضطلع به 
، وفـرت   ٢٠١٠ينـاير   /ويف أعقاب الزلزال الذي ضرب هاييت يف كانون الثـاين           -٩

املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، بالتعاون مع املنظمة الدولية للفرانكفونية واخلبري املـستقل            
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املظامل من أجـل بنـاء      ملكتب أمني   زمة  املعين حبالة حقوق اإلنسان يف هاييت، املساعدة الال       
  .)١٥(هذه املؤسسةقدرات 

، نادت نائبة املفوضة السامية بإصدار قانون عن طريق برملـان هـاييت             ٢٠١١ويف    -١٠
  .)١٦(يكفل امتثال مكتب محاية املواطن ملبادئ باريس

  تدابري السياسة العامة  -دال   
دود يف تنفيذ اخلطـة االسـتراتيجية       ، الحظ األمني العام التقدم احمل     ٢٠٠٩يف عام     -١١

 املتعلقة بإدارة السجون الوطنية، واليت تركز على حتـسني اهلياكـل            ٢٠١٢-٢٠٠٧ للفترة
  .)١٧(األساسية وشراء املعدات الالزمة وتدريب املوظفني وحتسني معاملة احملتجزين

رحية إىل ، أعرب اخلبري املستقل عن انشغاله من عدم وجود إشارة ص     ٢٠١٠ويف عام     -١٢
املكانة اليت تتبوأها احلقوق يف إطار عملية إعادة البناء، وذلك رغم التوصيات املتكررة يف هذا               

وأوصى بأن تتضمن اخلطة الوطنية إلعادة البناء والتنمية إشارات صرحية إىل مكانـة             . الشأن
  .)١٨(احلقوق يف إطار عملية إعادة البناء

دويل على أن يوجه عمله باألساس حنو تعزيز دولة         وحثت املفوضة السامية اجملتمع ال      -١٣
هاييت وأن حيرص على العمل بالتعاون مع مجيع األطراف املعنية من أجل ضمان احترام املعايري     
الدولية حلقوق اإلنسان يف اجملاالت األربعة الواردة يف استراتيجية إعادة البناء، وهي التجديد             

. وإعادة البناء االجتماعي، وإعـادة بنـاء املؤسـسات        العمراين، وإعادة البناء االقتصادي،     
وشددت املفوضة السامية على أن إقامة دولة قابلة للتطور يف ظل االحتـرام التـام لـسيادة     

أجهزة إنفاذ القـانون    ، والتزام   القانون، عملية تستوجب إنشاء جهاز قضائي فّعال ومستقل       
  .)١٩(لتعزيز حقوق اإلنسانداقية ذات مص وإنشاء مؤسسة وطنية ،باحترام حقوق اإلنسان

 أن   ضرورة ، أكد اخلبري املستقل يف إشارة إىل عملية إعادة البناء، على          ٢٠١١ويف عام     -١٤
  .)٢٠(ُتصمم املباين، وال سيما املباين العامة، حبيث يسهل على األشخاص ذوي اإلعاقة دخوهلا

 عشرة املعقودة يف كـانون      وأكد جملس حقوق اإلنسان، يف دورته االستثنائية الثالثة         -١٥
 للتحديات القائمة واإلضـافية     بالتصدي، أمهية االلتزام املتجدد واملستدام      ٢٠١٠يناير  /الثاين

اليت تعترض تعزيز مجيع حقوق اإلنسان يف هاييت ومحايتها، وشجع حكومـة هـاييت علـى          
وشـدد  . تهامواصلة ما تبذله من جهود يف سبيل تعزيز مجيع حقوق اإلنسان يف البلد ومحاي             

  .)٢١(أيضاً على أمهية إعادة بناء املؤسسات الوطنية
، أبلغت منظمة اليونيسيف عن اعتماد عدة خطط عمـل، ومنـها            ٢٠١١ويف عام     -١٦

، واخلطة الوطنيـة حلمايـة   ٢٠٠٧بوجه اخلصوص اخلطة الوطنية لتوفري التعليم للجميع لعام    
  .)٢٢(٢٠٠٦األطفال لعام 
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  نسان ومحايتها على أرض الواقعتعزيز حقوق اإل  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

 التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  

  )٢٣(هيئة املعاهدة
آخر تقريـر قُـدم     

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية  فيه وُنظر
تقرير الرابع عشر   تأخر موعد تقدمي ال     -  ١٩٩٩أغسطس /آب  ١٩٩٩  جلنة القضاء على التمييز العنصري

  ٢٠٠٠منذ عام 
تقرير خاص  (١٩٩٥  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

  )طلبته اللجنة
تأخر موعد تقدمي التقرير األويل منذ        -  ١٩٩٥مارس /آذار

  ١٩٩٢عام 
اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز 

  ضد املرأة
حيل موعد تقـدمي      ٢٠٠٩يناير /كانون الثاين  ٢٠٠٨

الرد يف كـانون    
 ٢٠١٠يناير /لثاينا

 تقدمي التقريـر اجلـامع      حيل موعد 
ــع يف   ــامن والتاس ــرين الث للتقري

  ٢٠١٠ عام
تأخر موعد تقدمي التقريـر اجلـامع         -  ٢٠٠٣يناير /كانون الثاين  ٢٠٠١  جلنة حقوق الطفل

للتقريـرين الثــاين والثالـث منــذ   
  ٢٠٠٧ عام

األويل يف  قرير   موعد تقدمي الت   حيل  -  -  -  جلنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
  ٢٠١١عام 

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
  ال  ُوجهت دعوة دائمة

ــرة     آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات ــرق املعاصـ ــكال الـ ــة بأشـ ــة املعنيـ ــررة اخلاصـ  املقـ
؛ اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان      )٢٠٠٩يونيه  /حزيران (أسبابه وعواقبه و

؛ ممثل األمني العام املعـين      )٢٠١١ و ٢٠٠٧تسع زيارات يف الفترة بني       (يف هاييت 
ـ  ة؛ املقرر )٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول (حبقوق املشردين داخلياً     ـ  ة اخلاص  ة املعني

  )٢٠١١يونيه /حزيران(بالسكن الالئق 
  -   عليها من حيث املبدأالزيارات املوافق

  املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء  بعد طُلب إجراؤها ومل يوافق عليها  اليتزياراتال
  -  التعاون أثناء البعثات/التيسري

  -  متابعة الزيارات
وأقـرت احلكومـة    . )٢٤(أثناء الفترة املشمولة باالستعراض، أُرسلت ثالث رسائل         والنداءات العاجلةالردود على رسائل االدعاء

  .باستالم رسالة واحدة
 اليت أرسلها املكلفون    )٢٦(ردت هاييت على ثالثة من االستبيانات األربعة والعشرين         )٢٥(علقة مبسائل مواضيعيةالردود على االستبيانات املت

  )٢٧(بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة
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  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -٣  
ر يف هـاييت    أُنشئ فرع حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم املتحدة لتحقيق االسـتقرا            -١٧

 ٣٠املعتمـد يف    ) ٢٠٠٤(١٥٤٢يتجزأ من البعثة مبوجب قرار جملـس األمـن            ال كجزء
ـ      كِّوأُ.  والذي حيدد والية هذا الفرع     ٢٠٠٤أبريل  /نيسان ف دت هذه الوالية تكراراً يف خمتل

وقد أقام الفرع عالقات شراكة مع اهلياكـل        . مدة البعثة ديد  قرارات جملس األمن املتعلقة بتم    
ة احلكومية وغري احلكومية اليت تنشط يف جمال حقوق اإلنسان على الصعيدين املركزي             الوطني

 القـانون   بإنفـاذ واحمللي على حد سواء، ومشلت هذه العالقات حتديداً السلطات املكلفـة            
ومنظمات اجملتمع املدين عموماً، وال سيما املنظمات غري احلكومية الـيت           ) القضاء والشرطة (

ويشارك الفرع  . فاع عن حقوق اإلنسان، إضافة إىل مكتب محاية املواطن        تنشط يف جمال الد   
يف تعزيز قدرات اهلياكل الوطنية يف جمال حقوق اإلنسان وينظم أنـشطة للتوعيـة حبقـوق              

ويف هذا الصدد، يوفر الفرع تدريباً يف جمال حقوق اإلنسان ملوظفي إنفاذ            . اإلنسان وتعزيزها 
وخالل السنوات األخرية، عزز الفرع شراكته مع مكتـب         . ينالقانون ومنظمات اجملتمع املد   

  .)٢٨(محاية املواطن
، أشار األمـني العـام إىل أن بعثـة األمـم املتحـدة              ٢٠٠٩سبتمرب  /ويف أيلول   -١٨

االستقرار يف هاييت واصلت دعم عدد من التدابري الرامية إىل تعزيز حسن سري نظـام                لتحقيق
سلسلة اإلجـراءات   "وظفي القضاء العاملني يف     ملاعدة التقنية   القضاء، باإلضافة إىل توفري املس    

  .)٢٩("العقابية
، وفرت املفوضية املوارد املالية واملشورة التقنية لسبع حمـاكم مـن         ٢٠١٠ويف عام     -١٩

درجات خمتلفة يف كل من مقاطعيت املنطقة الغربية وأرتيبونيت للمساعدة يف إعادة تشغيلها،             
وأقامت املفوضية السامية حلقـوق  .  كاية التفتيش املشتركة يف يلكما قدمت الدعم إىل بعث    

 مشروعاً من   ١٢اإلنسان شراكة مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني من أجل تنفيذ            
املشاريع السريعة األثر، وذلك بوضع ومتويل تدابري حمددة إلدماج املشردين داخليـاً علـى              

 على طلب من فرع حقـوق       لوضع األمين، أُجري بناءً   وأفضى تقييم مشترك ل   . الصعيد احمللي 
اإلنسان التابع لبعثة حتقيق االستقرار، إىل حتليل سريع للحالة األمنية وإىل حتديـد التـدابري                

  .)٣٠(الالزمة لتعزيز محاية األشخاص املستضعفني
. ومنذ الزلزال، سامهت مفوضية حقوق اإلنسان أيضاً يف جمموعة احلمايـة احملليـة              -٢٠
 الدولة ومنظمات اجملتمع املدين، مبا يف ذلـك          جهود تتمثل الوالية الرئيسية للفرع يف دعم     و

املؤسسات واجملموعات احمللية املعنية حبقوق اإلنسان، الرامية إىل تعزيـز حقـوق اإلنـسان              
وقد ظلت هذه الوالية دون تغيري بعد الزلزال، رغم أن العمل املوضوعي املضطلع             . ومحايتها
، وال سيما محايـة     الفوريةعلى الشواغل املتعلقة باحلماية     بوجه خاص   مليدان يركز   به على ا  

  .)٣١(السكان الذين يعيشون يف املخيمات وسائر اجلماعات املستضعفة
  .)٣٢(٢٠٠٨ويالحظ أن هاييت سامهت مالياً يف أنشطة مفوضية حقوق اإلنسان يف عام   -٢١
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   حبقوق اإلنسانتنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة  -باء   

  املساواة وعدم التمييز  -١  
، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن االنـشغال            ٢٠٠٩يف عام     -٢٢

إزاء املواقف املتجذرة يف اجملتمع اليت تكرس سلطة الرجل وحيال القوالب النمطيـة املتعلقـة            
 وحثـت . )٣٣( العمل ويف اجملتمـع    بأدوار ومسؤوليات النساء والرجال يف األسرة ويف مكان       

هاييت على اعتماد استراتيجية شاملة تشجع التغري الثقايف والقضاء على القوالـب النمطيـة              
  .)٣٤(التمييزية إزاء أدوار النساء والرجال على مجيع مستويات اجملتمع

، أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل انتشار أوجـه عـدم املـساواة         ٢٠١١ويف عام     -٢٣
التمييز القائمة على أساس نوع اجلنس، وهي ظاهرة تكرسها القـوانني واملؤسـسات العامـة               و

. وتشكل عقبة أمام املعاملة املتساوية للمـرأة مبوجـب القـانون ومتتعهـا الكامـل حبقوقهـا                
التعليم ومن الفرص املهنيـة     الفريق القطري أن هذه الظاهرة حتد من قدرة املرأة على نيل             والحظ
والحظ الفريق القطري أيضاً أن املرأة تعاين بوجه خاص من األوضـاع االجتماعيـة              . ااملتاحة هل 

عـانني مـن    واالقتصادية، وهو ما ساهم يف زيادة عدد النساء الاليت يعشن يف حالـة فقـر وي               
  . )٣٥(إىل ضعف متثيل املرأة يف تدبري الشأن العام ويف العملية السياسيةالفريق كما أشار . االستغالل

، أشارت اليونيسيف إىل أن التمييز الفعلي ضد مجاعات حمددة من           ٢٠١١ويف عام     -٢٤
، وأطفال األسر الفقرية، وأطفال     )الريستافيك(األطفال املستضعفني، كالبنات، وخدم املنازل      

  .)٣٦(الشوارع، واألطفال من ذوي اإلعاقة، واألطفال الذين يعيشون يف املناطق الريفية
عربت جلنة حقوق الطفل عن انشغاهلا إزاء استمرار النـصوص          ، أ ٢٠٠٣ويف عام     -٢٥

القانونية اليت متيز ضد األطفال املولودين خارج نطاق الزواج، مبا يف ذلك حرمان هذه الفئـة    
  .)٣٧(من احلق يف معرفة هوية الوالدين

، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عـن قلقهـا             ٢٠٠٩ويف عام     -٢٦
اً إزاء ممارسة سفاح احملارم أو االغتصاب من قبل اآلباء أو األعمام أو غريهم من األقرباء                أيض

  .)٣٨("الذكور اآلخرين غري املعروفني لألسرة"الذكور على الفتيات الصغريات بدعوى صد 

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
يت إىل ما وردها من تقارير تتحدث ، أشارت بعثة جملس األمن إىل هاي٢٠٠٥يف عام   -٢٧

 انتشار ثقافة اإلفالت من العقاب، وما يترتب على ذلك من توقيـف تعـسفي               عن استمرار 
واحتجاز غري مشروع وظروف حبس غري إنسانية وإفراط يف استعمال القوة وإعدام خـارج        

  .)٣٩(نطاق القضاء
 األمـني العـام، يف      ورغم ما ُسجل من حتسن عام يف تصرف أفراد الشرطة، أشار            -٢٨
، إىل استمرار حاالت اإلفراط يف اسـتخدام القـوة          ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلولمث يف   مارس  /آذار
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وإساءة املعاملة والتوقيف واالحتجاز دون وجه حق وإساءة استعمال الـسلطة، إضـافة إىل              
  .)٤٠(استمرار أوجه القصور اليت تشوب التحقيقات القضائية

تتسم ني العام إىل أن احلالة األمنية العامة يف هاييت ظلت           ، أشار األم  ٢٠١١ويف عام     -٢٩
ورغم ما ُسجل من حتسن يف      .  عموماً ولكنها تنذر بوقوع أحداث قالقل عنيفة حملياً        باهلدوء

األداء العام للشرطة الوطنية اهلايتية منذ الزلزال، فإن ضلوع بعض ضباط الشرطة يف اجلرميـة               
تزال معرضة أكثر من غريها للخطـر         ال واجملتمعات اليت . يزال يشكل مصدر قلق     ال املنظمة

ذلـك   يف هي تلك اليت تعيش داخل املناطق كثيفة السكان يف مقاطعة املنطقة الغربية، مبـا             
  . )٤١(خميمات املشردين داخلياً

 أدى  ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين  اليونيسيف أن الزلزال الذي ضرب هاييت يف         وأفادت  -٣٠
ن والنظام واحنالل اهلياكل االجتماعية، وهو ما ساهم بدوره يف حالة عـدم             إىل اهنيار القانو  

  .)٤٢(االستقرار اليت يشهدها الوضع األمين
اليت ُتجيز   العدالة الشعبية     أن ، أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل      ٢٠١١ويف عام     -٣١

س يف هـاييت منـذ       ُتمارَ االعتداء على املتهمني بارتكاب جرائم أو أفعال ذات صلة وقتلهم         
، وبالتزامن مع تفشي داء الكولريا، ازداد عدد حاالت         ٢٠١٠ففي هناية عام    . سنوات طويلة 

وما جيمع بني هذه األحداث مجيعاً، هو أن املعتـدين فيهـا يعتـربون              . القتل دون حماكمة  
وكـان اخلـبري    . )٤٣(ضحاياهم مسؤولني عن تفشي داء الكولريا عن طريق ممارسة السحر         

  . )٤٤(٢٠١١قل قد أعرب عن نفس الشواغل يف عام املست
، الحظ فريق األمم املتحدة القطري أن أشخاصاً كثريين فروا مـن            ٢٠١١ويف عام     -٣٢

، وأن طاقة االحتجاز اخنفضت نتيجة اهنيار أو تضرر العديد من           ٢٠١٠السجن عقب زلزال    
  .)٤٥(مرافق االحتجاز

سامية إهنا ُصدمت مبا وردها مـن تقـارير         ، قالت نائبة املفوضة ال    ٢٠١١ويف عام     -٣٣
، وعن رداءة املرافق الصحية ونقص التغذية وعـدم         تتحدث عن االكتظاظ واألوضاع املزرية    

، وأشارت إىل أن ما يبعث على القلق بوجه خاص هو            داخل السجون  كفاية اخلدمات الطبية  
 يف املائة مـن  ٦٠ وأن  متر مربع، ٠,٦يتجاوز    ال أن متوسط املساحة املتاحة لرتالء السجون     

تتجاوز   ال ، وأن قاصرين، بعضهم    عدة سنواتمنذ   احملاكمة، بعضهم    حمتجزون رهن الرتالء  
  .)٤٦(ن خالفاً ألحكام مضمنة يف قوانني هاييت سنة، حمتجزون يف السج١٣أعمارهم 

، أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن العنف املسلط على املرأة            ٢٠١١ويف عام     -٣٤
تزال متفشية رغم جهود التوعية الرامية        ال فحاالت العنف املرتيل  .  قائمة منذ أمد بعيد    ارسةٌمم

وأصبحت املرأة اليوم معرضة أكثر لشىت أشكال االعتداء نتيجة         . إىل تغيري املواقف االجتماعية   
 املأوى وفقدان سـبل     توفراألوضاع اليت خلفها الزلزال واليت تتسم بالتشرد اجلماعي وعدم          

  . )٤٧(العيش وانعدام الفرص االقتصادية
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، أكد اخلبري املستقل من جديد أن مسألة العنف املوجه ضد النساء            ٢٠١١ويف عام     -٣٥
ومثة تقـارير   .  أصبحت، منذ بداية األزمة اإلنسانية، تستقطب اهتمام اجملتمع الدويل         والبنات

إلنسان توثق ظاهرة العنف    عديدة صادرة عن األمم املتحدة ومنظمات وطنية ودولية حلقوق ا         
املرتيل واألسري، ودور العصابات النشطة داخل املخيمات وحوهلا، وتفشي ظاهرة إفـالت            

  . )٤٨(املتورطني يف العنف املسلط على املرأة من العقاب
وقد أوصى اخلبري املستقل بإجراء دراسة جدية وذات مصداقية متكن من توثيق حاالت               -٣٦

ة ومن التحقق مما يروج من أرقام متباينة وتقييم الظاهرة تقييماً كميـاً             العنف املسلط على املرأ   
. صحيحاً لضمان فهمها فهماً أفضل ووضع استراتيجيات هادفة تكون نتائجها قابلة للقيـاس            

وأكد أن أحد املشاكل الرئيسية يتمثل يف كيفية تعاطي الشرطة والقـضاء مـع الـشكاوى                
فاخلبري املستقل يرى أن اإلفالت من العقـاب ميثـل          .  املرأة حباالت العنف املسلط على    املتعلقة

  . )٤٩(القاعدة، وهو ما يثين الضحايا عن رفع الشكاوى ويشجع املسؤولني على التكرار
عـن  أيـضاً   ، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة           ٢٠٠٩ويف عام     -٣٧

، وحثت هاييت على اختاذ مجلة من اإلجراءات )٥٠(إزاء ارتفاع عدد النساء ضحايا االجتار انشغاهلا
  . )٥١(من بينها تكثيف جهودها من أجل القضاء على مجيع أشكال االجتار بالنساء والبنات

إىل هـاييت   تني اللتني قـام هبمـا        الرمسي نيتتباه اخلبري املستقل، خالل البعث    وُوجه ان   -٣٨
ومـن  . ر يف هـاييت ويف اخلـارج      ، إىل حالة األطفال من ضحايا االجتا      ٢٠١١ و ٢٠١٠ يف

 اليت  املُعلّنةاملشاكل اليت مل ُتحل، هو االرتفاع الكبري يف عدد املؤسسات غري القانونية أو غري               
ختضع   ال فهذه املؤسسات . ناً منها أهنم سيلقون فيها رعاية أفضل      ظتودع فيها األسر أطفاهلا     

دة الرعاية وخدمات اإليواء اليت     ألي تفتيش من أجل التحقق من وضعها القانوين وتقييم جو         
توفرها لألطفال، أو للتأكد من عدم إساءة استخدام هذه املؤسسات وعدم حتويـل غايتـها               

وأوصى اخلبري املستقل باختاذ ما يلزم من خطوات لفرض         . ألغراض جتارية أو ألغراض االجتار    
 يلزم من تـدابري إلغـالق      الرقابة الواجبة على مراكز رعاية األطفال غري القانونية وباختاذ ما         

  .)٥٢(متتثل للتشريعات ذات الصلة  الاملرافق اليت
يزالون معرضني ملخاطر االختطاف والتبين غـري         ال ويرى اخلبري املستقل أن األطفال      -٣٩

فهناك عدد كبري من األطفال غـري املـصحوبني املتواجـدين يف            . القانوين والعنف اجلنسي  
خرون لدى أسر مضيفة تستخدمهم يف اخلدمة املرتلية، وهي        املخيمات يف حني يعيش أطفال آ     

 إىل حد كبري من قبـل       موثقةظاهرة كانت موجودة قبل حدوث األزمة اإلنسانية، كما أهنا          
وأوصى اخلبري املستقل باختاذ ما يلزم من إجـراءات لوضـع           . اخلرباء واملنظمات املتخصصة  

لرامية إىل مكافحة إيداع األطفال لدى أسر       توصياته السابقة موضع التنفيذ يف سياق اجلهود ا       
تستخدمهم يف اخلدمة املرتلية، فضالً عن التوصيات الواردة يف تقرير املقررة اخلاصة املعنيـة              

وكانت جلنة حقوق الطفل قد أعربت عن شـواغل مماثلـة يف            . )٥٣(بأشكال الرق املعاصرة  
  .)٥٤(٢٠٠٣ عام
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عنية بتنفيذ االتفاقيات والتوصـيات التابعـة        أعربت جلنة اخلرباء امل    ٢٠١١ويف عام     -٤٠
ملنظمة العمل الدولية عن أملها يف أن ُيعتمد مشروع القانون املتعلق مبنع االجتار باألطفال على    

  .)٥٥(سبيل االستعجال
، طلبت نائبة املفوضة السامية ختصيص املزيد من املوارد للمؤسسات   ٢٠١١ويف عام     -٤١

ادت بتشديد اإلطار القانوين على حنو يكفل التحقيق يف حـاالت           املكلفة حبماية األطفال، ون   
، وطلبت إىل الربملان أن يدرج املبـادرة        للمتجريناالجتار بالبشر وحتميل املسؤولية القانونية      

  .)٥٦(التشريعية املطلوبة يف هذا الصدد ضمن القضايا الرئيسية يف جدول أعماله
 قارير تتحدث عـن اسـتخدام أطفـال        أشارت اليونيسيف إىل ت    ٢٠١١ويف عام     -٤٢
 سنوات يف مناطق متأثرة بالرتاع املسلح، وذلك حلمل األسلحة ونقل ١٠تتجاوز أعمارهم  ال

وتفيد نفس التقارير أن األطفال يستخدمون، مـثالً، كوسـيلة          . املخدرات ورصد احلركة  
تدخل خالل  لإلنذار املبكر يف حالة شن عمليات من جانب قوات األمن، وحلمل السالح وال            

 االختطـاف وتنفيـذ     تاملواجهات املسلحة ونقل الرسائل والتجسس ومجع الفدية يف حاال        
التفجريات أو تدمري املمتلكات اخلاصة والعامة، إضافة إىل تقدمي خمتلف اخلدمات إىل أفـراد              

  . )٥٧(اجلماعات املسلحة
 من بيانات وتلقته    ، أبلغت بعثة تابعة جمللس األمن عما استمعت إليه        ٢٠١١ويف عام     -٤٣

صف بأنـه    إزاء أثر االجتار باملخدرات الذي وُ       أُعرب عنها  من تقارير تتعلق بشواغل حقيقية    
  . )٥٨(عامل من أكرب العوامل املزعزعة لالستقرار اليت يواجهها البلد

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٣  
 أشار اخلبري املستقل إىل أن حجر الزاوية إلصـالح نظـام            ،٢٠٠٩مارس  /آذاريف    -٤٤

  .)٥٩(القضاء يف هاييت يكمن يف تعيني رئيس حمكمة النقض
، شددت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان على ضرورة بذل جهود          ٢٠١١ويف عام     -٤٥

إضافية كربى لتعزيز عمل مؤسسات سيادة القانون، وال سيما لـضمان امتثـال احملـاكم               
ون والشرطة للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان، وتعزيز أمن السكان وزيـادة فـرص             والسج

وشددت أيضاً على أن هـاييت  . وصوهلم إىل العدالة، فضالً عن احلد من اإلفالت من العقاب      
عليها التزام بالتحقيق يف االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان املوثقة توثيقـاً جيـداً والـيت        

  .)٦٠(املسؤولنية يد ديفالييه وحماكمحدثت خالل حكم الس
قـائق  احلتقـصي   ل، طلبت نائبة املفوضة السامية أيضاً إنشاء جلنة         ٢٠١١ويف عام     -٤٦

ما جرى خالل حكم ديفالييه وأثناء الفترات األخرى من تاريخ هاييت، والتوعية            هبدف حبث   
دت مبحاكمـة   ونا. بضرورة محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها، وال سيما يف صفوف الشباب         

، وذلـك يف    ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين املسؤولني عن مقتل عدة نزالء يف سجن يل كاي يف           
  .)٦١(٢٠١٠سبتمرب /أيلولضوء تقرير جلنة التحقيق املشتركة املقدم إىل رئيس الوزراء يف 
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، أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل تفشي ظاهرة اإلفالت مـن            ٢٠١١ويف عام     -٤٧
 إىل مشاكل تتعلق بإنفاذ ،انتهاكات حقوق اإلنسان اليت تعزى، يف بعض احلاالتالعقاب عن 

وأشار الفريـق إىل أن     . القانون وقدرة اجلهاز القضائي أو خشية الضحايا من رفع الشكاوى         
هذه الظاهرة ُتعزى يف حاالت أخرى إىل عدم اختاذ املسؤولني لإلجراءات الالزمة يف حاالت              

  .)٦٢( يف القضايا اليت تورط فيها مسؤولون حكوميوناجلرمية املنظمة أو
 ٢٠٠٧، ذكّر اخلبري املستقل بأن القوانني الثالثة اليت أُقرت يف عام            ٢٠١٠ويف عام     -٤٨

وأشـار إىل   . بشأن إصالح نظام العدالة ينبغي أن تشكل حجر الزاوية إلصالح نظام القضاء           
  .)٦٣(عيني رئيس حمكمة النقضتعطل عملية اإلصالح نتيجة عدم اختاذ قرار بشأن ت

، أشار اخلبري املستقل إىل عملية فرز ضباط الـشرطة الراميـة إىل             ٢٠١٠ويف عام     -٤٩
التحقق من أهلية املرشحني والضباط العاملني عن طريـق إجـراء حتقيقـات واسـتعراض               

تحت ، أشار اخلبري املستقل إىل أن عدد امللفات اليت ف         ٢٠١١ويف عام   . )٦٤(السجالت العدلية 
 ملفاً أرسلت إىل املفتشية ٣ ٥٨٤ ملفاً، من بينها ٧ ١٧٧ بلغ ٢٠١٠ و٢٠٠٦يف الفترة بني    

. العامة للشرطة الوطنية من أجل إحالتها إىل اجمللس األعلى للشرطة الوطنية ألغراض الفـرز             
فض إىل اعتماد أي فرد من أفـراد الـشرطة وال إىل            كما الحظ بأسف أن هذه العملية مل تُ       

  . )٦٥(طاقة هوية جديدةتسليم ب
، أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل تقارير تتحدث عن تعـدد            ٢٠١١ويف عام     -٥٠

 ، وأشار إىل أن الرتالء٢٠١٠يناير /كانون الثاين ١٢حماوالت الفرار من مرافق االحتجاز منذ 
، ، يف حاالت كثرية، بإتالف مجيع سجالت االحتجاز اليت متـسكها إدارة الـسجون             قاموا
  .)٦٦(حملاكمةرهن ازاد من تعقيد املهمة املتمثلة يف احلد من حاالت االحتجاز  مما
، الحظ فريق األمم املتحدة القطـري أن املـدعى علـيهم املتـهمني              ٢٠١١ويف عام     -٥١

جنح كثرياً ما ُيحتفظ هبم يف االحتجاز رهن احملاكمة ملدة تزيد بكثري على مدة السجن                بارتكاب
ويف جريمي، على سبيل املثال، ظل أفراد يف السجن بعد          . هم يف حال ثبوت إدانتهم    احملكوم هبا علي  

  .)٦٧(قضاء املدة احملكوم هبا عليهم ألن قلم احملكمة مل يقم بإحالة ملفاهتم إىل سلطات السجن
احملتفظ هبم يف االحتجاز رهن     الرتالء   اخلبري املستقل أن نسبة      أفاد،  ٢٠١١ويف عام     -٥٢

 أن احلالـة    مـشرياً إىل   يف املائة من عدد األشخاص احملرومني من احلرية،          ٧٠غ  احملاكمة تبل 
وأوصى اخلبري املستقل بتوضيح وتبسيط بعض      . )٦٨(ختتلف كثرياً من والية قضائية إىل أخرى      

اإلجراءات اجلنائية، وال سيما تلك املتعلقة مبدة االحتجاز رهن احملاكمة، وذلك باالستناد إىل             
  . )٦٩(ملرتكبةنوع اجلرمية ا

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
زال  ، الحظ فريق األمم املتحدة القطري أن سجل احلالة املدنية مـا           ٢٠١١يف عام     -٥٣

ففرص احلصول على   . يعاين من أوجه قصور خطرية رغم ما بذل من جهود من أجل تعزيزه            
            تتراوح نـسبة األطفـال غـري املـسجلني         و. شهادات امليالد والزواج والوفاة حمدودة جداً     
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زد على ذلك أن معظم األشخاص الذين دمـرت بيـوهتم نتيجـة             .  يف املائة  ٤٠ و ٢٠بني  
وبامللكية، يف حني أن الدمار الـذي   الشخصية   القانونية املتعلقة باهلوية     وثائقهمفقدوا   الزلزال

ل الزلزال، كلها عوامل حدت بشدة مـن   حلق املباين احلكومية واملشاكل اليت كانت قائمة قب       
والحظ الفريق القطري أيضاً تفشي ظـاهرة تزويـر      . قدرة الدولة على تعويض تلك الوثائق     

  .)٧٠(الوثائق يف سياق انتشار الفساد، وذلك حلرمان مئات اآلالف من اهلايتيني من حقوقهم
دم تـسجيل    عن انشغاهلا لع   ٢٠٠٣وكانت جلنة حقوق الطفل قد أعربت يف عام           -٥٤

أعداد كبرية من املواليد، كما أعربت عن قلقها إزاء الرسوم اليت يتعني على الوالدين سدادها               
  . )٧١(للحصول على شهادة امليالد

  احلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية  -٥  
        /تـشرين الثـاين  أفاد األمني العام أن اجلولة األوىل من االنتخابات اليت جـرت يف          -٥٥

بعض شهدهتا   أعمال عنف وقالقل مدنية      وأنّ،   شابتها أعمال ترهيب وتزوير    ٢٠١٠نوفمرب  
كـانون   ٧، اإلعالن عـن النتـائج األوليـة يف           بانس - أو   -مناطق البالد، من بينها بور      

  .)٧٢(٢٠١٠ديسمرب /األول
طنني يف  ، أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل انعدام مشاركة املوا         ٢٠١١ويف عام     -٥٦

والحظ أن القيود اليت تفرضها التـشريعات واألزمـة االقتـصادية           . احلياة العامة والسياسية  
  .)٧٣(وضعف آليات تسوية الرتاعات، كلها عوامل حتد من ممارسة احلق النقايب

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -٦  
قطري أن فرص احلصول علـى العمـل        ، الحظ فريق األمم املتحدة ال     ٢٠١١يف عام     -٥٧

 ٨٠    بسيما يف القطاع الرمسي، يف ظل مستوى بطالـة يقـدر             املدر للدخل حمدودة جداً، وال    
وأشار إىل أن غالبية سكان هاييت ينشطون يف القطاع غري الرمسي، سـواء يف زراعـة     . املائة يف

ونظـراً لالخـتالالت    .  أو رعي املاشية والصيد البحري أو يف التجارة غري الرمسيـة           الكفاف
والتمييز القائم على نوع اجلنس، تعاين املرأة من حمدودية فرص الوصـول إىل سـوق                اهليكلية

العمل الرمسية وتعتمد اعتماداً شديداً على األنشطة غري الرمسية، وهي بالتايل تعاين من انعـدام               
تكرس مبدأ املـساواة يف       ال ويشار أيضاً إىل أن املمارسات السائدة يف هاييت       . استقرار الدخل 

وكانت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة قد أعربت عن شواغل مماثلة              . )٧٤(األجور
  .)٧٥(٢٠٠٩يف عام 

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٧  
ال احلقوق  ، أشار األمني العام إىل أن تعطل املسار حنو إعم         ٢٠٠٩سبتمرب  /يف أيلول   -٥٨

وإن انتشار الفقر   . االقتصادية واالجتماعية والثقافية يظل من أخطر املشاكل القائمة يف هاييت         
وتفشي البطالة، إضافة إىل حمدودية فرص احلصول على الغذاء والسكن والتعلـيم والرعايـة              
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قـوق   كلها عوامل هتدد احل    ،الصحية بنوعية مقبولة وأسعار معقولة، واستمرار تدهور البيئة       
  .)٧٦(الفردية واالستقرار الوطين

، أشار ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً إىل           ٢٠١٠ويف عام     -٥٩
أن االحتياجات العاجلة لكل من سكان املخيمات وفقراء هاييت على حد سـواء املتعلقـة               

بغي أن تعاجل باالسـتناد إىل      باحلصول على الرعاية الصحية واملاء واملرافق الصحية والتعليم ين        
فبهذه الطريقة تتساوى فرص مجيع السكان املتأثرين       . هنج يقوم على مشاركة املناطق اجملاورة     

  .)٧٧(تستويف شروط االستدامة  الوفقاً الحتياجاهتم وميكن جتنب الزج باألشخاص يف خميمات
ة شاملة طويلة   ، اقترحت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان وضع خط       ٢٠١١ويف عام     -٦٠

ففـي ظـل    .  اخلدمات األساسية  بتوفرييتعلق   فيمااألمد متكن الدولة من إجياد حلول دائمة        
غياب خطة توجيهية شاملة، لن ميكن تنسيق املبادرات املؤقتة الوطنية والدولية العديدة القائمة             

يمات دون إجياد   يف جمايل اإلسكان وإعادة البناء تنسيقاً جيداً، وستتواصل عمليات إخالء املخ          
  .)٧٨(حلول بديلة مناسبة

ووجهت املقررة اخلاصة املعنية بالسكن الالئـق، خـالل زيارهتـا إىل هـاييت يف                 -٦١
، نداًء عاجالً بالكف فوراً عن مجيع عمليات اإلخالء القـسري الـيت             ٢٠١١يونيه  /حزيران

اء وتأمني عودة   وأكدت على ضرورة تعجيل عملية إعادة البن      . تستهدف الناجني من الزلزال   
وأيدت أيضاً مقترح موئل األمم املتحدة بوضع       . آمنة للمشردين داخلياً إىل مناطقهم األصلية     

استراتيجية شاملة إلعادة البناء وتأمني العودة، وشجعت السلطات على الفصل بني ملكيـة             
 األرض واحلق يف استخدامها للعيش فيها، وذلك مراعاة للوظيفة االجتماعيـة لـألرض يف             

  . )٧٩( لفترة ما بعد الكارثةاخلاصالسياق 
والحظ اخلبري املستقل أن املتواجدين يف املخيمات الرمسية اليت أقامها اجملتمع املدين يف            -٦٢

وذُهل اخلبري املستقل   . بصورة دائمة فيها  يبدو، على االستقرار     فيماأعقاب الزلزال عازمون،    
 إىل مستوطنات فوضوية وأحياء فقرية تـزدحم        ملرأى املخيمات الرمسية وهي تتحول تدرجيياً     

تسد حاجتها اخلدمات املتاحة واملقررة يف األصل لعـدد           ال داخلها أحياناً أعداد من السكان    
  .)٨٠(صغري من السكان

، نادى املمثل اخلاص لألمني العام املعين باملشردين داخلياً بتعجيل بدء           ٢٠١٠ويف عام     -٦٣
وطلـب إىل  . ضع خطة وطنية تتيح حلوالً دائمة لسكان املخيمات  عملية إعادة البناء، وطلب و    

  .)٨١(السلطات إطالع املشردين على طرائق تنفيذ هذه اخلطة والتشاور معهم بشأهنا
، أوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة باختاذ جمموعة           ٢٠٠٩ويف عام     -٦٤

 والعمل بوجه أخص على     ، الرعاية الصحية  إجراءات، من بينها زيادة فرص وصول املرأة إىل       
خفض معدل الوفيات النفاسية، إضافة إىل سنِّ القانون املتعلق برفع صفة اجلرمية عن بعـض               

  .)٨٢(أنواع اإلجهاض
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  احلق يف التعليم  -٨  
قبل ، الحظ فريق األمم املتحدة القطري أن أغلبية أطفال هاييت كانوا            ٢٠١١يف عام     -٦٥

، وذلك بسبب نقص املوارد وعدم توفر املرافـق املدرسـية            يف املدرسة  الزلزال غري مسجلني  
 تـؤدي   فالقسط األكرب من اخلدمات التعليمية يوفره القطاع اخلاص يف حني         . العامة الكافية 

احلكومة دوراً حمدوداً جداً بصفتها اجلهة املنظمة للتعليم بشقيه العام واخلاص، وذلك بسبب             
الوضع سوءاً نتيجة الزلزال الذي تسبب أيـضاً يف انقطـاع حنـو             وازداد  . قدراهتا املتواضعة 

ويف حاالت كثرية، فقد األطفال آبـاءهم       . مليونني ونصف املليون من األطفال عن الدراسة      
ورغـم اجلهـود الكـبرية الـيت ُبـذلت يف           . الذين كانوا يتكفلون بدفع الرسوم املدرسية     

وافتقـار  . ري فعالة وذات مستوى متدنٍ    ، فإن خدمات التعليم تظل غري كافية وغ       ٢٠١٠ عام
لوثائق القانونية أدى إىل حرماهنم من التسجيل يف االمتحانات الوطنيـة           إىل ا أغلبية األطفال   

  .)٨٣(ومن االرتقاء إىل التعليم الثانوي أو العايل
 واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز      )٨٤(٢٠٠٣وأوصت جلنة حقوق الطفل يف عام         -٦٦

 بأن تتخذ هاييت مجلة من اإلجراءات من بينها مواصلة جهودها           )٨٥(٢٠٠٩ يف عام    ضد املرأة 
 على فرص متساوية يف نيل التعلـيم، مـع   ،سيما البنات  لضمان حصول مجيع األطفال، وال    

  .إيالء عناية خاصة لألطفال الذين يعيشون يف املناطق الريفية والنائية

  ءاملهاجرون، والالجئون، وملتمسو اللجو  -٩  
، أصدرت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ومفوضية األمم ٢٠١١يونيه  /يف حزيران   -٦٧

 فيه إىل احلكومات أن جتدد، ألسباب إنسانية،        اناملتحدة لشؤون الالجئني نداًء مشتركاً تطلب     
  .)٨٦(تراخيص اإلقامة وسائر اآلليات اليت مكنت اهلايتيني من البقاء خارج البلد

ة األمم املتحدة لشؤون الالجئني إىل أن الزلزال قد زاد من حـدة             وأشارت مفوضي   -٦٨
 املدنية، حيث ارتفع عدد السكان املعرضـني خلطـر انعـدام            احلالةاملشاكل املتعلقة بوثائق    

ورغم عدم توافر بيانات إحصائية يف هذا الشأن، يرجح أن يكون عدد املـشردين              . اجلنسية
ل الزلزال أو بعده والذين حيتاجون إىل وثائق مدنيـة          داخلياً الذين فقدوا وثائق هويتهم خال     

وعدم وجود نظام سليم للحالة املدنية وتسجيل املواليد        . جديدة قد وصل إىل مئات اآلالف     
خماطر من قبيـل  (سيما األطفال منهم  يتعلق حبماية األشخاص، وال    فيمايطرح خماطر عديدة    

  .)٨٧()شرعيةاالجتار باألطفال واختطافهم وتبنيهم بطرق غري 

  املشردون داخلياً  -١٠  
 أعرب جملس األمن عن قلقه حيال ارتفاع عدد         ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١٤يف    -٦٩

  .)٨٨(األسلحة املتداولة وإزاء الوضع األمين يف خميمات املشردين داخلياً
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ن ، الحظ فريق األمم املتحدة القطري أن املشردين داخلياً، املتواجدي         ٢٠١١ويف عام     -٧٠
يف املخيمات أو املودعني لدى أسر مضيفة، يواجهون منذ الزلزال مصاعب يف احلصول على              

والحظ أن النـساء والبنـات      . وظيفة أو على الرعاية الصحية والغذاء واملاء وامللجأ والتعليم        
وكذلك البنني يف بعض األحيان، أصبحوا أكثر عرضة لالعتداء اجلنسي والعنف القائم على             

وقد تبني للمنظمات والسلطات الوطنية أن املسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة          . أساس اجلنس 
ومع ذلك، الحظ الفريق القطري     . يتعلق بالوصول إىل اخلدمات    فيماميثلون أقل الفئات حظاً     

أن الشواغل املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت هتم األشخاص الذين يعيشون يف املخيمـات أو يف               
سيما مئـات    األحيان نفس الشواغل اليت ختص باقي السكان، وال       أُسر مضيفة هي يف معظم      

  .)٨٩(اآلالف الذين يعيشون يف األحياء الفقرية
وتشري تقديرات فريق األمم املتحدة القطـري وبعثـة األمـم املتحـدة لتحقيـق                 -٧١

ت للسكن املؤقت   ئزالوا يعيشون يف مواقع ُهيّ     يف هاييت إىل أن األشخاص الذين ما       االستقرار
  .)٩٠(٢٠١١مارس / شخص يف آذار٦٣٠ ٠٠٠بلغ 
، رحبت نائبة املفوضة السامية باخلطط اليت وضـعتها الـسلطات           ٢٠١١ويف عام     -٧٢

 خميمـات،   سـتة اجلديدة من أجل التقدم حنو تأمني إعادة مستدامة لألشخاص املقيمني يف            
ن فيها، غري أهنا نادت     وإعادة بناء منازهلم، وتوفري خدمات حمسنة يف املناطق اليت كانوا يعيشو          

بوضع خطة أوسع نطاقاً لزيادة فرص احلصول على السكن الالئق يف كل مـن املخيمـات                
واملناطق اجملاورة الفقرية، مع توفري عدد كبري من فرص العمل، بغية كسر حلقة الفقر املـدقع       

ادية اليت تدور فيها هاييت منذ سنوات عديدة، ووضع حد للفشل يف إعمال احلقوق االقتـص              
  .)٩١(واالجتماعية لشعب هاييت

  احلق يف التنمية  -١١  
، شددت نائبة املفوضة السامية على ضرورة مزيد التركيـز علـى            ٢٠١١يف عام     -٧٣

  . )٩٢(حقوق اإلنسان يف سياق التنمية ويف إطار عملية إعادة البناء
نـادى يف   وكان ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخليـاً قـد               -٧٤
  .)٩٣( باإلسراع أكثر ببدء عملية إعادة البناء٢٠١٠ عام

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  -ثالثاً   
واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، إذ الحظت ما خلّفه الزلزال من معاناة                -٧٥

نظور اجلنساين يف مجيـع جهـود       كبرية وإصابات وخسائر يف األرواح، فقد نادت مبراعاة امل        
  .)٩٤(اإلغاثة اإلنسانية مبا يكفل التصدي بشكل مناسب لالحتياجات احملددة للنساء يف هاييت
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  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   

  توصيات حمددة للمتابعة    
املرأة إىل هـاييت أن     ، طلبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد         ٢٠٠٩يف عام     -٧٦

 معلومات خطية عن اخلطوات املتخذة لوضـع التوصـيات املتعلقـة        ،تقدم، يف غضون سنة   
  .)٩٥(بإصالح القانون ومكافحة العنف املسلط على املرأة موضع التنفيذ

، أكد جملس حقوق اإلنسان يف دورتـه االسـتثنائية       ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين ويف    -٧٧
  .)٩٦(ة اتباع هنج يقوم على أساس نوع اجلنس يف إطار عملية اإلنعاشالثالثة عشرة على ضرور

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
 جملس حقوق اإلنسان إىل اجملتمع الـدويل أن         ، طلب ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين يف    -٧٨

ذولـة  يكفل مواصلة تقدمي الدعم الكايف واملنسق إىل حكومة هاييت وشعبها يف اجلهـود املب             
للتغلب على التحديات الناشئة عن الزلزال، واضعاً نصب عينيه أمهية إدماج هنج قائم علـى               

  .)٩٧(أساس حقوق اإلنسان
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