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  موجز

سلك القوانني اإلطارية الثالثة املتعلقة بإصالح بإقرار أحرز تقدم كبري يف ميدان احلقوق املدنية والسياسية   
ولكن يظل هناك الكثري مما ينبغي عمله لكي        تدريب القضاة   القضاء، واجمللس األعلى للقضاء، واستقالل مدرسة       

 يشكل تعيني رئيس حمكمة النقض الذي       ،ويف هذا الشأن  . القانونسيادة  يليب متطلبات   جنائياً  ماً  شهد البلد نظا  ي
  .اإلصالحمن شأنه أن يساعد يف تنفيذ هو أيضاً رئيس اجمللس األعلى للقضاء عنصراً أساسياً 

 وهو  وحتسنت احلالة األمنية حيث اخنفض عدد عمليات االختطاف وألقي القبض على زعماء العصابات              
  .احلالة ال تزال هشةوإن كانت مشجعة وبادرة األمر الذي ميثل تقدماً كبرياً 

بدأهتا الـشرطة   اليت  االعتماد  الفرز و وعملية  ) الشرطة الوطنية (ويشكل إصالح الشرطة الوطنية اهلايتية        
 التوصل إىل إعـادة بنـاء       الوطنية بدعم من بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت معياراً هاماً للرغبة يف             

فالقرارات اليت سُتتخذ إلبعاد العناصر غري املرغوب فيها مـن الـشرطة            . حدى ركائز سيادة القانون   إلحقيقية  
وينبغي إشراك فرع حقـوق     . سلطة الدولة إعادة  للناس الرغبة يف    ستظهر  الوطنية، مع التقيد باألحكام القانونية،      

  .تابعة اإلجراء برمتهبعثة األمم املتحدة يف مباإلنسان 

، واملسائل املرتبطـة باالجتـار   والقتل الغوغائيومسألة العنف ضد النساء والفتيات، وخباصة االغتصاب          
  . تبعث على القلقال تزال " املرحلني"بالبشر ومسألة 
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. ةينيشكل معاملة قاسية وال إنسانية ومه     أنه  أهم مشكلة كما    هو   فاكتظاظها   ،أما فيما يتعلق بالسجون     
.  جيب أن يكون مكفوالً فيه  احترام مجيع حقوق اإلنسان   يعين احلرمان من احلرية، فإن      فعلى الرغم من أن السجن      

ويرتبط السبب الرئيسي الكتظاظ السجون ارتباطاً وثيقاً باحلبس االحتياطي املمتد لفترات طويلة وهي مسألة ميكن 
  . عالجها على حنو ما اقترحه اخلبري املستقل السابق

وباإلضافة إىل ذلك، تفيد شهادات متعددة أن الفساد، وهو آفة اجملتمع اهلاييت، ال يزال متفشياً على مجيع   
  . واألمن العام ملكافحة هذا الفساد سيشكل إجنازاً هاماًالعدل املستويات، وتنفيذ خطط العمل اليت وضعتها وزارة 

السياسي يف خطراً على االستقرار قصاء االقتصادي يف ميدان احلقوق االقتصادية واالجتماعية، يشكل اإلو  
 يسمح بتعزيـز    ،لتنمية املستدامة اليت ال ميكن تصورها بدون دعم قوي ومستمر من اجملتمع الدويل            على ا هاييت و 

  . وهو الضمان الوحيد لتوفري اخلدمات االجتماعية األساسية،حقيقي للمؤسسات

   أوكلها إليه جملس حقوق اإلنسان، أن مسألة سـيادة القـانون            اليتللمهمة  ويرى اخلبري املستقل، وفقاً       
ال ميكن حلها باالعتماد فقط على إصالح املؤسسات القضائية واملنظومة اجلنائية أو إصالح الـشرطة أو نظـام                  

  . السجون إلتاحة التمتع باحلقوق املدنية والسياسية وممارستها

ال يقتصر  جيب أ العامة لدورها الذي    واملرافق  ء املؤسسات   إن إرساء سيادة القانون تعين أيضاً ضمان أدا         
أن يضمن جلميع املواطنني ممارسة جممل احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة          وأمن األشخاص واألموال    ضمان  على  

 يفعلى النحو الوارد    والثقافية املنصوص عليها يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية            
  .٢٠٠٩جدول أعمال الربملان لعام 
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  مقدمة

، ولبيان رئيس جملس حقوق اإلنسان ١٩٩٥/٧٠وفقاً للوالية اليت أنشأهتا جلنة حقوق اإلنسان يف قرارها    - ١
إىل هاييت وتقدمي تقرير سنوي      الذي دعا فيه اجمللس اخلبري اجلديد إىل التوجه قريباً يف بعثة             ٩/١/ر. ب") اجمللس("

ويود اخلبري املستقل أن يعرب عن      . إىل اجمللس، يقدم اخلبري املستقل هذا التقرير إىل الدورة احلادية عشرة للمجلس           
رصه على إعطائه املعلومات الالزمة لفهم تطور الوالية فهماً         حلشكره لسلفه، السيد لوي جوانيه، لعمله املتميز و       

اليت حاول تقييم تنفيذها، على الرغم من عـدم         ولماً بالتوصيات الواردة يف التقارير السابقة       وقد أحاط ع  . جيداً
  .استقرار احلالة السياسية يف هاييت

عند تقدمي هيئات املعاهدات إىل الدولة الطرف اليت وجهتها وأحاط اخلبري املستقل علماً أيضاً بالتوصيات       - ٢
عدة عند نظر اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف تقرير هاييت يف              تقاريره، ومتكن أيضاً من تقدمي املسا     

  ).CEDAW/C/HTI/7 (٢٠٠٩يناير /كانون الثاين

 ويتضمن جمموعة   ٢٠٠٩فرباير  /شباط و ٢٠٠٨يناير  /ة بني كانون الثاين   ويغطي هذا التقرير الفترة املمتد      - ٣
  .دويلتوصيات موجهة إىل حكومة هاييت وإىل اجملتمع ال

، حيث توجه ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ و١٧إىل هاييت يف الفترة ما بني بزيارته وقام اخلبري املستقل   - ٤
لهايتيني الذين أجرى مقابالت معهم يف أثناء لوهو يود أن يعرب عن امتنانه ليربتيه، ووانامنت، ومريباليه، فور إىل 

واألصـالة التارخييـة   بسعة األفق الشديد  وهو يسجل إعجابه     .زيارته وكذلك أثناء وجوده يف باريس أو جنيف       
 وااللتزام، تلك الصفات اليت يتحلى هبا مجيع من يعيشون ويعملون يف ظروف بالغة الصعوبة يف بعض األحيان، يف         

دت سلسلة األعاصري والكوارث السكان بقسوة وأفقد أصابت . ويف املناطق اإلدارية اليت قام بزيارهتابور أو برنس 
السبب الرئيسي  وهي الصلة بني انعدام األمن والفقر املدقعاألحوال املعيشية ألضعف الفئات، ما أوضح  إىل تفاقم   

  .للعنف الذي يتعرض له أشد الناس فقراً

وهو يـشعر   . اخلبري املستقل أن يعرب عن شكره لسلطات هاييت اليت وفرت أفضل الظروف لبعثته            ويود    - ٥
الـذين  اآلخـرين  عضاء احلكومة والربملان أللوي و -   ريي بريفال ولرئيس الوزراء ميشيل ب     هباالمتنان للرئيس ريني  

  .قابلهم لصراحتهم ومالحظاهتم املفيدة

واجتمع اخلبري املستقبل أيضاً مع املمثل اخلاص لألمني العام ورئيس بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار                 - ٦
 لويس كارلوس داكوستا، ويود أن يتوجه بالشكر إىل          هيدي عنايب ونائبه   )بعثة األمم املتحدة يف هاييت    (يف هاييت   

  .مجيع أعضاء فريقهما ملا قدموه من دعم فعال يف جمال اخلدمات اللوجستية واألمن والعالقات العامة

ويتوجه اخلبري املستقل بالشكر أيضاً إىل مسؤويل املؤسسات الرئيسية لألمم املتحدة ومنظمـة الـدول                  - ٧
الذين متكن يف   ين يف بور أو برنس،      مقابلتهم وأعضاء السلك الدبلوماسي املوجود    أتيح له فرصة    مريكية الذين   األ

  . مناسبات عديدة من تبادل اآلراء معهم بشأن دور اجملتمع الدويل يف هاييت وأساليب عمله
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تحدة الذين عمل معهم والذين     ويود اخلبري املستقل أخرياً أن يعرب مرة أخرى عن امتنانه ملوظفي األمم امل              - ٨
فأعضاء فرع  . وعلى خرباهتم وأن يشيد بكفاءهتم املهنية وإصرارهم وشجاعتهم       املتاحة لديهم   أطلعوه على املعلومات    

    بور أو بـرنس    بعثة األمم املتحدة يف هاييت مل يدخروا وسعاً يف دعمه، سواًء يف           ب" العدالة" وفرع   "حقوق اإلنسان "
ويـود اخلـبري    .  وأطلعوه على تقييمهم للحالة ولتطور اإلصالحات اجلارية       ،اليت قام بزيارهتا  يف مجيع املناطق     وأ

  .املستقل أن يذكر بأن هذين الفرعني مها شريكان ال غىن عنهما يف أداء املهمة اليت أوكلها إليه اجمللس

   سيادة القانون- أوالً 
   سيادة القانون والشرعية الدستورية- ألف 

 واعتماد إعالن السياسة العامـة يف       ، وتشكيل احلكومة  ، لوي رئيساً للوزراء   - ري  ي ب هشيل دوفيفي إن تعيني مي    - ٩
الشرعية الدستورية إىل هاييت بعـد مظـاهرات        بوادر لعودة    أمور اعتربها اهلايتيون واجملتمع الدويل       ٢٠٠٨صيف عام   

شـغل   إىل   ٢٠٠٩أبريل  / عقدها يف نيسان   ومن املتوقع أن تؤدي انتخابات جملس الشيوخ املقرر       . ٢٠٠٨أبريل  /نيسان
  .يف جملس الشيوخ وأن تنهي بذلك دورة من دورات احلياة السياسية للبلدالشاغر الثلث 

ه بريفال اللجنة املكلفة بصياغة مقترحات إلصالح الدستور        يالرئيس رين أنشأ  ،  ٢٠٠٩فرباير  /ويف شباط   - ١٠
غلب على العقبات املؤسسية الكبرية اليت تعرقـل اإلصـالحات     وهي اللجنة اليت يعتقد الكثريون أهنا ستسمح بالت       

  .املنشودة واليت أعلن عنها كثرياً

أو أوجه االختالل اليت يتضمنها الدستور،   التناقضات  وكان تقرير جلنة خرباء سابقة قد حدد جمموعة من            - ١١
وكانت اللجنة الـيت  .  األحوالومنها قيام الرئيس بتعيني رئيس الوزراء دون أن يكون له حق عزله بأي حال من        

إىل تنظيم انتخابات عامة كل مخـس       ضمنياً  أبرزت أيضاً قصر الفترات الفاصلة بني االنتخابات يف هاييت تدعو           
تبعية هـاييت يف ميـدان األمـن    من التوتر واحتماالت  واحلد من   ،سنوات، مبا يسمح بزيادة االستقرار السياسي     

ه بريفال قد أعرب أيضاً عن قلقه بشأن مـسألة ازدواج           يوكان الرئيس رين  . اق وتقليل اإلنف  ،واملساعدة الدولية 
اجلنسية اليت من شأهنا أن تساهم يف االستقرار االقتصادي والسياسي للبلد، حبيث ال يضطر اهلايتيون إىل االغتراب          

  . ألسباب اقتصادية واختيار احلصول على جنسية أخرى بغية االندماج يف البلد املضيف

   سيادة القانون واألمن اإلنساين-  باء

األمن اإلنساين ال ينحصر يف ، لكن إن احترام سيادة القانون هو عنصر أساسي من عناصر األمن اإلنساين    - ١٢
فعدم احترام احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وعدم محايتها وعدم الوفاء هبا أمر            . )١(إقرار سيادة القانون  

وجيب عدم . ييت أكثر فأكثر ظلماً فادحاً وإنكاراً ملظاهر التقدم املسجلة يف أحناء أخرى من العامل  يعتربه مواطنو ها  
.  هلمـا  ل جيب أن يكون هناك أيضاً جتسيد عملي       االكتفاء بإعالن ترابط حقوق اإلنسان وعدم قابليتها للتجزئة ب        

                                                      

وإذ يسلِّم بالطبيعة املترابطة للتحديات املاثلة يف هاييت، ويؤكد جمدداً أن التقدم املطرد يف جماالت األمـن                 " )١(
 ).٢٠٠٨(١٨٤٠، قرار جملس األمن ..."اإلصالح املؤسسي واملصاحلة الوطنية والتنمية يعزِّز بعضه بعضاً وسيادة القانون و
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 الكوارث الطبيعية أو باالستجابة للحالة احلرجة وسواء تعلق األمر باالستجابة حملنة النساء والرجال الذين حلّت هبم
  أن املـسألة املطروحـة يف هـاييت    تفيد اليت يعاين منها ضحايا العنف، جيب أن ُتعطي تعبئة اجملتمع الدويل إشارة   

ولكي . ال تتمثل فقط يف إصالح القضاء أو الشرطة أو نظام السجون بل املقصود هو ضمان فعالية مجيع احلقوق                 
من اإلنساين، ينبغي أن يتمتع أبناء هاييت واجملتمعات احمللية باحلماية ليس فقط من مظاهر العنف والظلم                يسود األ 

  .والفساد، بل أيضاً من اجلوع واألمراض والكوارث الطبيعية

ويشكِّل توطيد سيادة القانون أو تعزيزها أحد عناصر العودة إىل ظروف تسمح بالتطلع إىل تنمية مستدامة   - ١٣
ويشيد اخلبري املستقل يف هذا الشأن بقرار املمثل اخلاص لألمني العام ورئيس بعثة األمم املتحدة يف هـاييت                  . لدللب

هي وظيفة منسق سيادة القانون، املكلف بالتوصل إىل رؤية أمشل لإلصالحات وبإنشاء وظيفة جديدة داخل فريقه 
  .اجلارية أو اليت ينبغي تنفيذها لتوطيد سيادة القانون

   حالة اإلصالحات اجلارية- يم ج

 ركيزيت سيادة القانون التقليديتني أال ومها الشرطة والقضاء، استرعى انتبـاه اخلـبري              يف ميدان إصالح    - ١٤
. يف الـشرطة والقـضاء    اجلاريـة   املستقل التباين الواضح يف الوسائل اليت ُخصِّصت فيما يبـدو لإلصـالحات             

، والـسيارات   بـزيهم اجلديـد  الشرطة الوطنيةلو جملرد ظهور رجال ، واإلصالحات يف الشرطة واضحة للعيان    ف
، وإن كانت هذه الصورة ُيفنِّدها أحياناً سلوك        مالئمة وجتهيزات خمافر الشرطة وتزويدها مبعدات مكتبية        ،احلديثة

ـ  . بعض رجال الشرطة   دودة، أما القضاء فال يعكس نفس االنطباع لدى الرأي العام، فاملباين قدمية، واملـوارد حم
والتجهيزات بدائية ما قد يدفع اهلايتيني إىل املقارنة بني املؤسستني والظن بأن اإلرادة السياسية للمجتمع الدويل هي 

  .إعطاء إحدامها أكثر من األخرى

وال يسع اخلبري املستقل سوى أن يؤكد ضرورة إجراء اإلصالحات يف هذين امليدانني يف آن واحد، حىت                   - ١٥
هاييت بأن اإلصالح يأخذ جمراه وأنه ليس معيباً مبا أن مؤسسيت الشرطة والقـضاء تعـاَمالن   يف لناس  جملرد إقناع ا  

  .معاملة منصفة وال ُتمنح أي منهما أولوية على األخرى

   إصالح القضاء- ١

تقارير اخلبري املستقل املعين حبالـة حقـوق        العنصر األساسي يف    يشكل إصالح القضاء منذ عدة سنوات         - ١٦
 على تنفيذ توصيات التقارير السابقة يف هذا ، يف بعثته األخرية،سان يف هاييت ولذا انصب اهتمام اخلبري املستقلاإلن

ومنذ اعتماد خطة السنوات الثالث لإلصالح القضائي اليت يرد وصفها يف وثيقة االستراتيجية الوطنيـة               . امليدان
، حتققت  ٢٠٠٧ديسمرب  /علقة باستقالل القضاء يف كانون األول     للنمو واحلد من الفقر واعتماد القوانني الثالثة املت       

، ولكن  هن جوزيف إكزومي  اإجنازات بتشجيع من الرئيس رينيه بريفال وبتصميم من وزير العدل واألمن العام، ج            
  .وُيعزى ذلك جزئياً إىل عدم اختاذ قرار بشأن عنصر أساسيال يتقدم يظل هناك شعور عام بأن اإلصالح بطيء و
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اخلبري املستقل أن ُيذكِّر يف الواقع بأن حجر الزاوية إلصالح القضاء يف هاييت يكمن يف تعيني رئيس                ويود    - ١٧
الرئيس رينيه بريفال   بأن يعني   لكن هذا التعيني منتظَر منذ مخسة أعوام وقد أوصى اخلبري املستقل            . حمكمة النقض 

سية املرتبطة بصالحيات رئيس حمكمة النقض، حرص       وإىل جانب االنعكاسات السيا   . )٢(رئيس احملكمة دون تأخري   
صعوبات يف عدد من احلاالت     التذليل  باخلبري املستقل على اإلشارة يف عدة مناسبات إىل أن هذا التعيني سيسمح             

اجمللس األعلى للقضاء أو تعيني املـدير العـام         عمل  ويساعد بالتايل يف سري اإلصالحات، ومنها على سبيل املثال          
  .القضاةريب تدملدرسة 

فقـد  . وال يزال اجمللس األعلى للقضاء متوقفاً عن العمل على الرغم من النداءات امللحة يف هذا الـشأن      - ١٨
انُتِخب مجيع أعضائه، باستثناء الرئيس، ألن هذا الرئيس هو أيضاً رئيس حمكمة النقض؛ وخضع مجيع أعـضائه                 

تظار التقرير الذي ستصدره جلنة االعتماد التابعة لوزارة العدل   بعد يف ان   يعتمدوا   الفرز واالعتماد لكنهم مل   لعملية  
ودون إصدار حكم مسبق على مضمون هذا التقرير، يظل عمل اجمللس األعلى للقضاء مـستحيالً               . واألمن العام 

ـ       ،وهذه العقبة . طاملا ظلت حمكمة النقض دون رئيس معني تعييناً هنائياً         ناد  اليت ميكن ختطّيها بصورة قانونية بإس
 ستضِعف بصورة كبرية عمليـة      ،املسؤولية املؤقتة لرئاسة اجمللس األعلى للقضاء إىل رئيس حمكمة النقض باإلنابة          

وهذه احلالة جتعل أي حماولة لتحسني أداء املؤسسة        . أساسيوأدائه لدوره، وهو دور     اجمللس األعلى للقضاء    إنشاء  
لقانون املتعلق باجمللس األعلى للقضاء، ال تزال عملية اعتمـاد     فمنذ إقرار ا   ،القضائية مشكوكاً فيها بدرجة كبرية    

القضاة مستحيلة، وليس ذلك فحسب بل مل تعد هناك أي إجراءات تأديبية ُتتَّخذ وفقاً لألصول، يف حني أن عدداً 
  .انيف ظل تعتيم كبري يف كثري من األحيمت السلطة التنفيذية اليت اختذهتا عزل القضاة إجراءات كبرياً من 

بالعمـل  له  اجمللس األعلى للقضاء ميزانية وموارد بشرية ومادية تسمح         منح  وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي       - ١٩
  . احلاسم األمهية يف عملية تعيني القضاة اهلايتيني واعتمادهمبأداء دورهو

أداء احملاكم عـن   أعلن وزير العدل واألمن العام عزمه القوي على تعزيز مراقبة فعالية     :التفتيش القضائي   - ٢٠
واهلدف من ذلك هو التحقق عملياً من أداء احملاكم وأقالم كّتاب احملـاكم والنيابـات               . طريق التفتيش القضائي  

عدد عمليات التفتيش، وموضـوع  ( وغري املعلنة من حيث حتديد األهداف الكمية   ، وخباصة األرقام املعلنة   ،العامة
 وتتعلق إحدى املسائل اهلامة اليت يبدو أهنا مل ختضع للتحكيم مبؤهالت .وحتليل األداء) عمليات التفتيش وغري ذلك
ويوصي اخلبري املستقل بأن يتوىل إدارة التفتيش قضاة منتدبون لفترة زمنية حمدودة بدالً . مفتشي اخلدمات القضائية

ت املرتبطة بنص القانون    وهو يود أيضاً أن يوجه انتباه الوزير إىل الصعوبا        . من موظفي وزارة العدل واألمن العام     
املتعلق باجمللس األعلى للقضاء على منحه مسؤولية خدمة التفتيش القضائي على قضاة القضاء اجلالس مع بقاء أقالم 

وأخرياً، ينبغي تذكري مفوضي احلكومة والعمـداء بـضرورة         .  إدارياً للوزير  ةكّتاب احملاكم والنيابات العامة تابع    
أنشطة احملاكم والقضاة بغية ضمان حسن األداء ومن مث محايـة           على  مة ودائمة وفعالة    ممارسة رقابة إدارية منتظ   

يقـوم هبـا    التحقيق و فيما يتعلق بقضاة    عميد القضاء   يقوم هبا   وهذه الرقابة اإلدارية جيب أن      . حقوق املتقاضني 
  .النيابة وقضاة الصلحفيما يتعلق بوكالء مفوض احلكومة 

                                                      

باستيني فتح باب الترشيح لشغل . يف مقابلة متت يف جنيف، أعلن رئيس جملس الشيوخ السيد كيلي س )٢(
 .هذا املنصب
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 وُعيِّن ليونيل بورغوان مديراً هلا ولكن دون منحـه لقـب املـدير العـام                القضاةتدريب  مدرسة  وافُتِتحت    - ٢١
. ٢٠٠٧ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٠، واملنصوص عليها يف القانون املـؤرخ        )٣(والصالحيات املرتبطة هبذه الوظيفة   

جملس الوزراء بناء على اقتراح  من القانون، يقوم رئيس اجلمهورية بتعيني املدير العام بقرار ُيتَّخذ يف ١٤فبموجب املادة 
ولكن مبا أن رئيس حمكمة الـنقض مل        . القضاةتدريب  من اجمللس األعلى للقضاء وهو أيضاً رئيس جملس إدارة مدرسة           

  !رئيس ما يعين ضمناً أنه ال ميكن تعيني املدير العام ملدرسة القضاةبدون جمللس األعلى للقضاء فال يزال ايعيَّن بعد، 

ورفضه الربملان حىت تـاريخ     ( الذي قدمته احلكومة     ٢٠٠٩ى ذلك، فإن مشروع ميزانية عام       وعالوة عل   - ٢٢
 إذا ما أكدها مشروع امليزانية اجلديد، ،وهذه احلالة. ألغى ببساطة االعتماد املايل هلذه املؤسسة    ) حترير هذا التقرير  

  . أُعِلنعلى حنو مااملسابقات دد عن طريق اجلقضاة العملية تعيني وتدريب ستمنع 

تجديد موقع املدرسة، بعد توقفها بسبب نقص املوارد منذ أكثر من أربعة            لواستؤنفت األعمال النهائية      - ٢٣
للمنظمة الدولية للبلدان الناطقة بالفرنسية كما ُيتوقع التابع شهور، وُيتوقع انتهاؤها مبساعدة برنامج دعم القضاء       

القـضاة  تـدريب   ويسعى مدير مدرسة    . ريب الدائم لقضاة الصلح   لتداربامج، وال سيما برامج     الأن تسمح ببدء    
 ٧٢مت حىت اآلن تدريب وتقيـيم       (الستئناف التدريب املستمر لقضاة الصلح الذي كان قد بدأ يف العام املاضي             

  .قضاة منطقة العاصمة الكربىبتدريب ) قاضي صلح

القضاة جيب أن يكون برنامج     تدريب  درسة  ويود اخلبري املستقل أن يشري مع ذلك إىل أن اهلدف األول مل             - ٢٤
  .درسة ومديرها العاماملالتدريب األويل للقضاة الذي ال يزال متوقفاً على تعيني جملس إدارة 

 أخصائياً يف حقوق اإلنسان ٢٠وقام الرئيس رينيه بريفال بتشكيل جلنة معنية بإصالح القضاء، تتألف من   - ٢٥
ويرى اخلبري املستقل أن    . ون على دعم تقين من بعثة األمم املتحدة يف هاييت         حيصلواحلكومة  بال تربطهم أي عالقة     

لكية العمليـة   مبهذه اللجنة تشكل عنصراً أساسياً لنجاح إصالح القضاء، ألهنا متثل وسيلة مهمة تسمح للسكان               
يشعر املواطنـون   عملية اإلصالح، وخباصة بالسهر على أن       ملساندة  وجيب أن تسعى اللجنة حالياً      . ملكية مجاعية 

  .علومات بصورة منتظمة من آلية املتابعة هذهاملاهلايتيون بأهنم ممثَّلون بالكامل وبأهنم حيصلون على 

، لشهادات ٢٠٠٨نوفمرب / استمع اخلبري املستقل، يف أثناء بعثته اليت متت يف تشرين الثاين:مكافحة الفساد  - ٢٦
ويذكِّر اخلبري . اجملتمع اهلاييت، ال يزال متفشياً على مجيع املستوياتمتعددة تشري إىل أن الفساد، وهو آفة من آفات 

املستقل بأن مكافحة الفساد مدرجة يف خطة عمل وزارة العدل واألمن العام وأن تقييم تنفيذها سيشكل بال أدىن                  
إشارة وحي بإعطاء   ت ٢٠٠٧وكانت اخلطب املتتالية اليت ألقاها الرئيس بريفال منذ عام          . شك إجنازاً بالغ األمهية   

 .واضحة ومتجددة إىل الرغبة السياسية يف جعل مكافحة الفساد هدفاً استراتيجياً لكن تنفيذها تأخر فيما يبدو

                                                      

لتـسوية  أي قرار بتعيني رمسي  Moniteur haïtienيف صحيفة ينشر حىت تاريخ حترير هذا التقرير، مل  )٣(
 .حالة املدير
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وينبغي أن يسفر هذا التنفيذ عن مجلة أمور منها التعزيز املؤسسي لقدرات التحقيق لدى الشرطة والقضاء   - ٢٧
ساد واجلرائم السياسية، وعن ختصيص املوارد البشرية واملالية الكافية لوحدة فيما يتعلق باجلرائم الدولية وجرائم الف

وباإلضافة إىل ذلك، فإن إنشاء شرطة علمية حقيقية مزودة         . مكافحة الفساد وللوحدة املركزية للتحريات املالية     
بحث عن األدلـة  بالقدرات يف جمال علم األحياء واألسلحة، وتعزيز خدمات الطب الشرعي من شأهنما تسهيل ال      

  .بصورة كبرية يف أثناء التحقيقات القضائية

وفيما يتعلق باملعاجلة القضائية، يود اخلبري املستقل أن يذكر بأن سرعة إنشاء دوائر متخصـصة تكـون                   - ٢٨
مكلفة مبعاجلة بعض اجلرائم اجلسيمة ذات املدلول السياسي باإلضافة إىل اجلرائم ذات الطابع االقتصادي واملـايل                

وتتمثل مهمة هذا اجلهاز املتخصص الذي يتألف . تكون بال أدىن شك وسيلة من وسائل مكافحة الفساد بكفاءةس
من قضاة يعاوهنم حمققون مؤهلون ويتميزون بالكفاءة يف معاجلة جرائم االختطاف واالحتجاز غري املشروع والبالغ 

وسيكون . االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان   غري ذلك من    واخلطورة واجلرائم اجلسيمة ذات املدلول السياسي       
مكلفاً أيضاً بالنظر يف اجلرائم اليت كثرياً ما حتدث عرب احلدود، وخباصة اجلرائم ذات الطابع االقتصادي واملايل مثل 

إىل تفاهم بني احلكومة     ٢٠٠٨يف عام   ويبدو أنه مت التوصل     . األموال وغسل األموال  وإخفاء  االجتار باملخدرات   
برنس، على أن ختـتص      سلطات القضائية إلنشاء هذه الدوائر املتخصصة داخل حمكمة أول درجة يف بور أو            وال

  .االقتصادية واملاليةاملرتكبة بدوافع سياسية وختتص األخرى باجلرائم إحدى هذه الدوائر باجلرائم اجلسيمة 

ن تعقيد امللفات وأمهية االستثمار النوعي يف ويود اخلبري املستقل أن يوجه نظر احلكومة واجملتمع الدويل إىل أ      - ٢٩
دراستها يستحقان االستعانة خبرباء من اخلارج لكي تستفيد العناصر الفاعلة القضائية يف هاييت من تعاوهنم وخربهتم                

  .زمنياً ودون املساس باستقالل القضاة اهلايتينيعن طريق البعثات احملددة يتم ذلك ميكن أن وكفاءاهتم التقنية، و

 مكتباً ألمني املظامل هبدف محاية كل فرد من ١٩٨٧ لدستور عام ٢٠٧أنشأت املادة : مكتب أمني املظامل  - ٣٠
وأمني املظامل الذي يتم اختياره بتوافق اآلراء بني رئيس اجلمهورية . مجيع أشكال التعسف من جانب اإلدارة العامة

ويشعر اخلبري املستقل .  سبعة أعوام غري قابلة للتجديدورئيس جملس الشيوخ ورئيس جملس النواب مينح والية مدهتا
مشروع قانون يعيد صـياغة     إلعداد  باالرتياح للدعم الذي قدمته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان           

ميزانية بأن يعتمد الربملان املشروع وبأن ُيمنح       علها متسقة مع مبادئ باريس ويوصي       جلمهمة مكتب أمني املظامل     
  .املؤسسة واملنتفعني هباهذه افية تسمح له بصورة خاصة بإنشاء مكاتب إقليمية لتحقيق التقارب بني ك

وكان اخلبري املستقل السابق قد شدد يف تقاريره، وخباصة يف ضوء رحيل بعثة األمم املتحدة املرتقب، على   - ٣١
" نائب أمـني املظـامل    "ل بإنشاء وظيفة    ضرورة توسيع نطاق والية مكتب أمني املظامل وتعزيز قدراته على العم          

)A/HRC/4/3   ويف هذا التنظيم اجلديد، سيكون أمني املظامل مسؤوالً بالتحديد عن اإلشراف على            ). ٧٦، الفقرة
كلف نائب أمني املظامل بوظيفة محاية      يوالية املكتب، والعالقات مع السلطات الوطنية والعالقات الدولية، بينما          

الـيت جيريهـا فريقـه      امليدانية   عن اإلشراف على التحقيقات      ، من جهة  ، يكون مسؤوالً  وتعزيز مزدوجة، حيث  
تنسيق هذه التحقيقات، ومن جهة أخرى، عن توفري التدريب يف ميدان حقوق اإلنسان،             عن  واملكاتب اإلقليمية و  

  .وخباصة باالتفاق مع اجلامعة واملنظمات غري احلكومية
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تطوير واليته وتنظيم عمله على الصعيدين يف ضع مساندة مكتب أمني املظامل ويوصي اخلبري املستقل بأن خت  - ٣٢
ييت، وحدة املؤسـسات    علة الوطنية يف ها   الوطين واإلقليمي لعملية تفكري يشارك فيها، باإلضافة إىل العناصر الفا         

الدوليـة  لتنسيق  اة  املفوضية السامية حلقوق اإلنسان باإلضافة إىل شبكة جلن       بالوطنية للدفاع عن حقوق اإلنسان      
  .الوطنية حلقوق اإلنسان املعترف خبربهتا يف هذا امليدانللمؤسسات 

   إصالح الشرطة- ٢

هي لـب  ) الشرطة الوطنية(إن املساعدة يف إصالح الشرطة الوطنية يف هاييت  : خطة إصالح شرطة هاييت     - ٣٣
ا بانتظام يف القرارات اليت يقوم فيها جملس األمن املهام املوكلة إىل بعثة األمم املتحدة يف هاييت وجتري اإلشارة إليه      

وهذه العملية تتوالها الشرطة الوطنية اليت حتصل على مشورة بعثة األمم املتحدة يف هاييت . بتمديد والية هذه البعثة
فوضية وباإلضافة إىل ذلك، أوكل األمني العام لألمم املتحدة إىل امل         . وشرطة األمم املتحدة إلجناز مهمتها بنجاح     

 بصورة عامة، وذلك مبساعدة إدارة عمليات       الفرز فيما يتعلق بعملية     )٤("الدور الرئيسي "السامية حلقوق اإلنسان    
  .حفظ السالم ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

خطة بالغة  وخطة اإلصالح اليت اعتمدهتا حكومة هاييت وتفاوضت بشأهنا مع بعثة األمم املتحدة يف هاييت                 - ٣٤
وهتدف االسـتراتيجية   . الطموح لكنها تتناسب مع التحديات اليت ستسمح هلاييت بضمان أمنها يف مجيع امليادين            

 رجل شرطة على مستوى     ١٤ ٠٠٠ حبيث يبلغ    ٢٠١١بصورة خاصة إىل مضاعفة عدد أفراد الشرطة حبلول عام          
يود املرتبطة بالتجنيد وبالتدريب خالل فترة قصرية       غري أن اخلبري املستقل شعر أن الق      . جيد من التأهيل والتدريب   

هدف الكم، ما قد يضر هبدف استعادة ثقـة         بسبب تغليب   إال بالوفاء جزئياً بأهداف اجلودة      تسمح  للغاية قد ال    
  .الناس يف شرطتها الوطنية

ا الشك، واالهتامات ومن اجلدير باملالحظة يف الواقع أن العالقة بني الناس والشرطة الوطنية ال يزال يشوهب  - ٣٥
كما أن التقارير األسبوعية اليت يصدرها      . بالقسوة، وانتهاك حقوق اإلنسان، والتواطؤ مع دوائر اجلرمية والفساد        

بعثة األمم املتحدة يف هاييت تشري إىل أعمال وحشية وأعمال عنف واغتـصاب ُيـدعى أن                بفرع حقوق اإلنسان    
  .هارجال شرطة باملالبس العسكرية قد ارتكبو

وباإلضافة إىل ذلك، هتدف خطة اإلصالح إىل التعزيز الالزم والعاجل إلدارة التفتيش العامـة للـشرطة                  - ٣٦
ويوصي اخلبري املستقل يف هذا الشأن بإيالء أمهية كبرية العتماد أعضاء . الوطنية واإلدارة املركزية للشرطة القضائية

تها وأساليب عملها يف استعادة ثقة الناس، ما دامت تستطيع تلقي إدارة التفتيش العامة اليت ينبغي أن تساعد ممارس
  .الشكاوى ودراسة امللفات والتأكد من فتح حتقيق وتوقيع جزاءات رادعة وفعالة عند االقتضاء

كان اخلبري املستقل ولئن . الشرطة الوطنية حتدياً أساسياً الستعادة ثقة الناس يف الشرطةفرز وتشكل عملية   - ٣٧
تطهـري  ، يف عملية هتدف إىل      بالشروع، وفقاً للقوانني الوطنية    احلكومة هي املختصة باختاذ قرار هنائي و       يؤكد أن 

يف هذا امليدان،   املطبقة  القواعد  تفرضها  صفوف الشرطة الوطنية من رجال الشرطة الذين ال حيترمون املعايري اليت            
                                                      

 .بشأن سيادة القانون) ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٧ (٢٠٠٦/٤٧قرار اجتماع جلنة السياسات  )٤(
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أنه بويود أن يذكر . ة وبشأن التأخري يف ممارسة االعتمادباملنهجية املستخدمعدم الشفافية احمليط يتساءل بشأن فإنه 
مبوجب قرار األمني العام بشأن توزيع املهام بني مؤسسات األمم املتحدة وأجهزهتا، تكون املفوضية السامية حلقوق 

ر املفوضية على هذا األساس، ينبغي أن يكون دووالفرز عملية العدالة االنتقالية يف " املؤسسة الرئيسية"اإلنسان هي 
يف هنج حقوق اإلنسان باتباع ونشر األدوات اليت تسمح الالزمة توفري الوسائل بهو تنسيق هذه العملية ومساندهتا 

، لكنها تقوم بدور مساند الفرزغري أن املفوضية ال تقود بنفسها عملية . ومبتابعة تنفيذ هذه العمليةالفرز إجراءات 
جلعل العملية منصفة بـني      الذي تقدمه املفوضية يهدف إىل ذكر الضمانات         وهذا الدعم . ألولئك الذين يقودوهنا  

  .انتهاكات حقوق اإلنسان من الشرطةإلبعاد مرتكبو ورجال الشرطة 

يف هاييت ال يتفق مع املعايري املتعلقة حبقوق اإلنسان وال للفرز ويرى اخلبري املستقل أن اإلجراء املتبع حالياً   - ٣٨
ما دامت هذه املعايري ال تطبق      التحفظ يف هذا الشأن     م ويعتقد هلذا السبب أن املفوضية تفضل        مع قرار األمني العا   

فرع حقوق اإلنسان يف مجيع القـرارات       بإشراك  وليس املقصود هو املطالبة     . من جانب مجيع الشركاء يف العملية     
يف إشراكاً منتظماً وحمكماً هذا الفرع الفردية، فهو ال ميلك الوقت وال املوارد، لكن اخلبري املستقل يوصي بإشراك 

  .مجيع مراحل متابعة اإلجراء لضمان تقيد العملية باملعايري الدولية يف هذا امليدان

ويوصي مبـنح   االعتماد   يشعر اخلبري املستقل بالقلق إزاء التأخري يف برنامج          ،وفيما يتعلق بالعملية نفسها     - ٣٩
  .إشارة واضحة بشأن اهلدف املنشودكون هناك حبيث تضباط الصف العتماد األولوية اآلن 

تنشدها احلكومة وأهنا هي عملية وأخرياً، من املهم أن يدرك الناس أن عملية إصالح الشرطة الوطنية هذه   - ٤٠
هذه تشكل االعتماد وينبغي يف هذا الشأن أن تؤكد احلكومة من جديد أن عملية . ليست مفروضة من اخلارج

  . الناس بانتظام على نتائج العملية واألهداف اليت مت بلوغها من حيث النوعية والكميةأولوية للبلد وأن تطلع

   أداء القضاء- دال 

   حالة احملاكم اجلنائية وحماكم اجلُنح- ١

أداء القضاء وقد الحظ اخلبري املستقل أنـه علـى الـرغم مـن أن               عن   عدة تقارير ومطبوعات     أعدت  - ٤١
 حقيقياً، سواء على مستوى حماكم أول درجة أو على مستوى حماكم االستئناف             اإلحصاءات املقدمة ُتظهر تقدماً   

أمام القضاء، يظل هناك الكثري مما ينبغي عمله لكي تؤدي مؤسسة القضاء عملها             الشخصي  أو فيما يتعلق باملثول     
  . بوترية معقولة

   املمتداالحتياطي احلبس - ٢

املمتد يف هاييت، ومع ذلك يأسـف       االحتياطي  لة احلبس   تناول عدد كبري من املؤلفات والتوصيات مسأ        - ٤٢
وينبغي التذكري بأن األرقام اليت قدمتها بعثة األمم املتحـدة يف           . اخلبري املستقل ألن معظم التوصيات مل ُتنفذ بعد       

ل يزيد  يف املائة وأنه ال يزا٨٠ تشري إىل أن معدل احلبس االحتياطي ظل يبلغ ٢٠٠٨نوفمرب /هاييت يف تشرين الثاين
ويصل متوسط فترة احلـبس     ).  يف املائة يف املتوسط    ٧٠(البلد  سائر أحناء   عنه يف   )  يف املائة  ٨٦(يف قضاء الغرب    

  تعلق باجلُنح، وميثل القّصر أكثـر      شهراً فيما ي   ١٨ و ١٢االحتياطي إىل سنتني فيما يتعلق باجلنايات ويتراوح بني         
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 يف املائة مـن املتـهمني للحـبس         ٣وخيضع أكثر من    . الحتياطي يف املائة من املتهمني اخلاضعني للحبس ا       ٤من  
االحتياطي جلنح بسيطة، وبصورة غري قانونية أو تعسفية، وتصل نسبة ملفات املتهمني احملجوزة يف دوائر النيابة أو 

  .  يف املائة٧ يف املائة وال تتجاوز نسبة امللفات اجلاهزة للفصل فيها ٨٠إىل  التحقيق

ل يف األداء جزئياً إىل أن النيابة، بدالً من استدعاء املتهم مباشرة أو تقدميه إىل القاضي، حتيل                 ويرجع اخلل   - ٤٣
الدعوى إىل جهات التحقيق حيث تظل فترة طويلة دون أن ُيتخذ بشأهنا إجراء، وأنه يف حالة تقدميه إىل احملكمة                   

برنس وال يف احملافظات ولذا فإن فكرة فتح قاعة وال توجد خدمة مناوبة باملقر يف بور أو . مباشرة ال حيضر القضاة
هي فكرة جديرة باالهتمام، بشرط حضور القضاة، وخباصة يف ضوء النتـائج        أمام احملكمة   املباشر  للمثول  إضافية  

  .اليت تتوصل إليها اللجنة املعنية باحلبس االحتياطي واليت توصي فيها بإجراء حماكمة سريعة لبعض املتهمني

 ة، نص دستور هاييت وقانون التحقيق اجلنائي فيها على إجراءات بسيطة وسريعة للمحاكمة يف حالوأخرياً  - ٤٤
  لية إىل حد بات معه يشكل القاعـدة       أصبح منهجياً وعاماً من الناحية الفع     االحتياطي  غري أن احلبس    . املخالفات

جة أن قانون العقوبات قانون صارم  بشكل مفرط وتعسفي إىل احلبس االحتياطي، حب  ةإذ يلجأ القضا  . ال االستثناء 
ولتفادي ضغوط الشرطة ومنظمات اجملتمع املدين والصحافة اليت تتهم القضاة بالفساد أو بالتهاون بإفراجهم عن               

  .اجلناة املُحتملني

وباإلضافة إىل ذلك، ينصرف بعض احملامني عن املطالبة بتطبيق أحكام قانون التحقيق اجلنـائي املتعلقـة                - ٤٥
راج املؤقت وبدفع الكفالة وبصورة خاصة عن رفع الدعوى ضد قاضٍ بتهمة إساءة اسـتعمال الـسلطة أو                  باإلف

وأخرياً، ال يوجد تفتيش فعال على النشاط املهين للقضاة كمـا ال توجـد              . أو التعسفي /التوقيف غري القانوين و   
القضاة وتأديبهم إىل عدم اهتمـام      خدمات رقابة فعالة وقد أدى عدم وجود هذه الوسائل اخلاصة بالرقابة على             

النيابة يف كثري من األحيان مبصري األشخاص اخلاضعني للحبس االحتياطي بعد انقضاء الفترات اليت ينص عليهـا                 
  .قانون التحقيق اجلنائي

 )٥( أمام القـضاء املثول الشخصيويتمثل سبيل الطعن الوحيد، واملستخَدم على نطاق ضيق يف هاييت، يف         - ٤٦
ويسمح أسلوب الطعن هذا برفع األمر إىل كبري        . وهو إجراء ينص عليه الدستور ويهدف إىل محاية احلرية الفردية         

 أمـر بـاإلفراج     ويصدرقضاة حمكمة أول درجة لكي يفصل يف قانونية توقيف واحتجاز شخص من األشخاص              
  .  من الدستور٢٦الفوري عنه إذا ما ثبت أهنما يشكالن انتهاكاً للمادة 

ويوصي اخلبري املستقل بتوضيح وتبسيط بعض اإلجراءات اجلنائية، وخباصة فيما يتعلق بالعقوبات البديلة               - ٤٧
مدة احلبس االحتياطي وفقاً    و،  القضاء أمام   واملثول الشخصي للسجن وإيقاف التنفيذ، واحلبس على ذمة التحقيق        

  .يةللجرمية واإلنابة القضائية والتفويض القضائي للشرطة القضائ

                                                      

 طلباً، منها ٤٦ مل تتجاوز ٢٠٠٨ املسجَّلة منذ بداية عام املثول الشخصيينبغي اإلشارة إىل أن طلبات  )٥(
 . طلبات يف الوسط٧ طلباً يف الشمال و٣٧وطلبان يف قضاء حمكمة استئناف اجلنوب، 
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تفرض تعميمات  تصدر  ولتسوية بعض الدعاوى املعلقة أمام النيابة، جيوز لوزارة العدل واألمن العام أن               - ٤٨
جرمية أو ُجنحة على أحد قـضاة       بسبب  تسمح بعرض أي شخص ُيحال إىل النيابة        ترتيبات  على النيابة   مبوجبها  

وزارة العدل واألمن حترص وميكن أن . ر إليه ساعة إذا ما كانت الضرورة تقتضي رفع األم٤٨التحقيق يف غضون 
وميكن أيـضاً   . مبوافقة كبري قضاة حمكمة أول درجة     " أمام القاضي الفوري  املثول  منوذج  "تطبيق  العام أيضاً على    

أو باالستدعاء املباشر، تسوية مجيع اإلجراءات املعلَّقة يف النيابة يف غضون شهر واحد بعرضها على قاضي التحقيق 
  يف مجيع القضايا املتأخرة أمام النيابة اليت ُيحتجـز فيهـا شـخص             الدعوى أو باإلحضار أمام القاضي       أو حبفظ 

  . وال يكون فيها العرض على قاضي التحقيق إلزامياً أو ضرورياً

   قضاء األحداث- ٣

ثناء بعثتـه   فقد وجد يف أ   . يعترب اخلبري املستقل قضاء األحداث سبباً آخر من األسباب الداعية إىل القلق             - ٤٩
، صغار السن أحياناً، خيضعون للحبس االحتياطي دون عرضهم على القاضي، بسبب عـدم              لقّصرحاالت كثرية   

كما شهد حاالت أودع فيها القّصر مع البالغني احملكوم عليهم أو اخلاضعني . وجود قاضٍ لألطفال يف القضاء املعين
 يف سجن األطفال يف بور أو برنس على الرغم من صدور            ال يزالون قابعني   لقّصرللحبس االحتياطي، أو حاالت     

  . أوامر إيداع من حمكمة األطفال ومن أنه كان ميكن التوصل إىل حلول مع معهد الرعاية االجتماعية والبحوث

وتؤدي حمكمة األطفال الواقعة يف بور أو برنس عملها بصعوبة، وال تبدو احلجج املقدمة لتفسري هذا اخللل   - ٥٠
وكان وزير العدل واألمن العام السابق، رينيه مغلوار، قد عيَّن قضاة منتـدبني             . اء مقنعة يف حقيقة األمر    يف األد 

استقبال ميكنهم   على التدريب،    بعدهؤالء القضاة، حىت يف حال عدم حصوهلم        و. معنيني باألطفال يف كل قضاء    
ـ األطفال ويف حال عدم اختصاصهم مبتابعة قضية، حيال امللف إىل قا             ي األطفـال يف بـور أو بـرنس أو يف          ض

  .كاب هاييت

ويوصي اخلبري املستقل بإيالء اهتمام حقيقي ملسألة القّصر املودعني يف السجون وبإخضاع أحكام اتفاقية                - ٥١
حقوق الطفل اليت صدَّقت عليها هاييت لعملية تفكري وبتغيري السياسة يف هذا اجملال، نظراً ألن السجن ال يزال هو                   

ويـشجع يف هـذا   . حيد املتصوَّر حلل مشكلة األطفال اجلاحنني، يف حني أنه ينبغي أن يكون احلل األخري احلل الو 
بديلة نع جنوح األحداث، وتدابري     ملاستراتيجيات  تطبيق  تشجع  تدابري  الصدد بأن ُتعتمد، يف إطار قانون الطفل،        

  .البسيطةاجلنح يف حالة يف حميط أسري  للسجن، ووضع برامج إعادة تأهيل وإدماج حقيقية، مع تشجيع اإليداع

وُيعرب اخلبري املستقل عن ارتياحه لبدء أعمال إنشاء حمكمة األطفال رمسياً يف كاب هاييت ويذكِّر بـأن                   - ٥٢
 كان قد أنشأ حماكم خاصة لألحداث يف مخس مدن يف هاييت لكن هـذه         ١٩٦١سبتمرب  / أيلول ٩القانون املؤرخ   

كمة األطفال يف بور أو برنس هي احملكمة الوحيدة اليت توفِّر معاجلة متخصصة لقضايا              احملاكم مل تعمل قط وأن حم     
وسيتيح إنشاء حمكمة األطفال يف كاب هاييت، يف قضاء حمكمة استئناف كاب هاييت، حماكمة األطفال               . األحداث

القّصر اجلاحنني وفقاً للقواعد  ممتداً والتوصل إىل معاجلة قضايا احتياطياًيف وقت أقصر، وجتّنب حبس القّصر حبساً 
  . الدنيا لألمم املتحدة
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   معهد الطب الشرعي- ٤

أشارت التقارير املتتالية للخبري املستقل السابق املعين هباييت إىل أمهية منح معهد الطب الشرعي مركـزاً                  - ٥٣
لدعوى املتعلق بالطب والواقع أن قضاة الصلح ال يضعون يف اعتبارهم جانب ا). ٥٢، الفقرة A/HRC/4/3(دائماً 

الشرعي بل خيالفون قانون التحقيق اجلنائي ويأمرون برفع اجلثث ويتصرفون كضباط للشرطة القضائية بتحريـر               
ومن مثّ ال يوجد أي تقّيد بااللتزام القانوين الذي يقضي بالذهاب برفقـة طبيـب لتحديـد      . حماضر إثبات حالة  

  . األسباب الظاهرة للوفاة

 إىل أن عدد عمليات التشريح )٦(٢٠٠٦ ذلك، تشري سجالت مستشفى هاييت اجلامعي لسنة وباإلضافة إىل  - ٥٤
 جثة أودعت يف املشرحة،     ٥ ٣٣٠وعلى سبيل املثال، من جمموع      . اليت ُيجريها معهد الطب الشرعي ليس كبرياً      

 يف املائة ١٨ي تشريح، أعملية  ١٦٠ مل ُيجرِ معهد الطب الشرعي سوى الة وفاة إثر حادث عنف ح٨٨٠ومنها 
 ضحايا العنف الذين مت عالجهم أو توفوا يف ، من جهة،وينبغي اإلشارة إىل أن هذه األرقام ال تشمل. من اجملموع

غرف العمليات باملستشفيات اخلاصة أو العامة اليت ال ُتخطر قط سلطات الشرطة أو القضاء هبذه احلاالت، ومن                 
ت الوفاة املشتَبه فيها اليت ُتعترب حاالت وفاة طبيعية تقوم املشرحة           جهة أخرى، القتلى يف حوادث عنيفة أو حاال       

وعند وصول اجلثث إىل مشرحة املستشفى، بأمر من قضاة الـصلح، ال خيـضع              . بدفنها دون إخطار السلطات   
 ومن مثّ فإن اجلثث اليت تصل إىل      . معظمها لفحص طيب ينتهي بإصدار شهادة وفاة ُتحدد األسباب الظاهرة للوفاة          

معهد الطب الشرعي لتشرحيها بطلب من مفوض احلكومة ال تكون مصحوبة بشهادات وفاة وال بتقرير عن رفع                 
وأخرياً، تصل ملفات الوفيات إثر حادث عنيف أو حاالت الوفاة املشتَبه فيها إىل النيابـة               . اجلثة موقَّع من طبيب   

  . يء الصياغةالعامة مصحوبة يف معظم احلاالت مبحضر إثبات حالة خمتصر ورد

إنشاء إطار قانوين ينظم أداء معهد الطب الشرعي        : ويوصي اخلبري املستقل بإيالء اعتبار للتوصيات التالية        - ٥٥
 نطـاق   مـد  حد فاصل بني مشرحة مستشفى هاييت اجلامعي ومشرحة معهد الطب الشرعي، والنظر يف               وتعيني

ب الشرعي يف مدينة الكاب ومدينة      على األقل ملعهد الط    باملشاركة يف إنشاء ملحقني      إىل القضاء احمللي  اخلدمات  
تزويـد  بينة بواسطة اخلرباء ووضع نظام لرفع اجلثث بواسطة الطب الشرعي           ااي إلجراء عمليات التشريح واملع    ك

  . الطبيب بوثيقة موحَّدة تتضمن املعلومات اليت ينبغي إحالتها إىل النيابة

   العدالةبيوت - ٥

دف تيسري وصول املواطنني هب ٢٠٠٨ العدالة يف عام بيوتقل علماً مع االهتمام بإنشاء  أحاط اخلبري املست    - ٥٦
 تـوفري تـوىل   توتتضمن عدة نوافذ منها نافذة خمصصة لتقدمي املعلومات عن النظام القـضائي،             هي  إىل القضاء و  

القانونية عن طريق حمامني،     املشورة   ميالتدريب ألعضاء املنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين بصورة عامة، وتقد         
وهو .  استشارات قانونية عن طريق قضاة حماكم الصلح، باإلضافة إىل التدريب يف جمال مساعدة الضحايا              ميتقدو

يوصي بتوفري املوارد اليت تسمح بتوسيع نطاق الشبكة وبإنشاء آلية لتبادل اآلراء واملعلومات بصورة منتظمة بني                
  .ذه العدالة هبيوتاملسؤولني عن 

                                                      

 .طلع اخلبري املستقل على إحصاءات أحدثمل ي )٦(
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   حالة حقوق اإلنسان- ثانياً 
   حالة السجون واكتظاظ السجون- ألف 

، على زيارة أماكن االحتجـاز أي       رحالتهحرص اخلبري املستقل، يف أثناء وجوده يف بور أو برنس ويف              - ٥٧
وموظفي السجون وأقسام الشرطة وكذلك مع احملتجزين أو      مديري  السجون وأقسام الشرطة، وعلى التحدث مع       

  .مني، مبساعدة فرع حقوق اإلنساناملته

وعلى الرغم من أن اخلبري املستقل يرى أنه ال وجه للمقارنة بني حالة السجون يف العاصمة وحالتـها يف               - ٥٨
، فإنه يود أن يشري إىل أهنا بالغة اخلطورة وأن املنظمات الدولية وجلان التحقيق واملنظمات املتخصصة                 املقاطعات

معاملة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة، وأن ذلك يرجع بصورة تعكس ا عن حق باعتبارها غري احلكومية قد نددت هب
  . السائدة فيهارئيسية إىل اكتظاظ السجون باإلضافة إىل احلالة الصحية

ـ                     - ٥٩   وى مـساحة  وعلى سبيل املثال، ال تتاح لكل متهم وحمتجز يف سـجن بـور أو بـرنس املـدين س
 بالتناوب أو على أِسّرة من املالءات املعلّقة ويتسبب يف أمراض النوميدفعهم إىل  متر مكعب، ما ٠,٤٢ال تتجاوز 

خطرية أحياناً، يف حني أن اللجنة الدولية للصليب األمحر توصي بأن تتاح لكل حمتجز، يف حاالت األزمة احلادة،                  
  .)٧(مساحة ال تقل عن مترين مربعني

ة السجون بسبب عمليات التدمري املتكررة ألماكن االحتجاز، ويف األحناء األخرى من البلد، تفاقمت حال  - ٦٠
 أو بسبب األعاصري اليت اجتاحـت       ٢٠٠٤مارس  /بعد األحداث اليت أسفرت عن رحيل الرئيس أريستيد يف آذار         

  .، فزاد بذلك عدد األشخاص احملتجزين يف أقسام الشرطة٢٠٠٨البلد يف عام 

رة عامة، رغم مساعدات اللجنة الدولية للـصليب األمحـر          وظروف الصحة والرعاية هّشة للغاية بصو       - ٦١
والتجهيزات اليت متّت يف بعض السجون، نظراً ألن عدد األطباء واملمرضني جعل احلصول على الرعاية، يف حال                 

ويوصي اخلبري املـستقل بتزويـد الـسجون        . وجودها، يقتصر على عالج األعراض األساسية لألمراض الشائعة       
األغذية على حنو يكفل للمحتجـزين احلـق يف         باإلضافة إىل   من األدوية واملنتجات الصيدالنية     مبخزونات كافية   

  .احلصول على الرعاية والغذاء

أما يف بـور أو     . وقد بدأت أعمال جتديد لزيادة املساحة املتاحة يف سجون هنش وكارفور وكاب هاييت              - ٦٢
ومن املقرر بناء مؤسسة عقابيـة      . نفسية إىل سجن  برنس، فقد ُوِضعت خطط لتحويل مستشفى قدمي لألمراض ال        

  .جديدة هامة بالقرب من العاصمة رهناً حبل بعض املشاكل العقارية

                                                      

جيب أال تفّسر مساحة املترين املربعني هذه بأي حال من األحوال على أهنا القاعدة وإمنا على أهنـا                  " )٧(
ـ         مؤشر عملي يعكس التجارب اليت مرت هبـا اللجنـة الدوليـة للـص                ، "ةداليب األمحـر يف حـاالت األزمـة احل

Eau, assainissement, hygiene et habitat dans les prisons, CICR, 2004, p.19. 
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 سجون جديدة، وخباصة يف غونـاييف للحـد مـن ازدحـام             لبناءويوصي اخلبري املستقل ببدء برنامج        - ٦٣
  .مراكز احتجازاملؤسسات العقابية ومكافحة اكتظاظ السجون واستخدام أقسام الشرطة ك

سجون نزالء  فبينما ناهز عدد ،احلبس االحتياطيبعدة أمور منها ويرتبط أحد أسباب اكتظاظ السجون،   - ٦٤
، ظلت نسبة األشـخاص اخلاضـعني للحـبس      )٨(١٩٩٥ أربعة أمثال ما كان عليه يف عام         ٢٠٠٨هاييت يف عام    

  .موع نزالء السجون يف املائة تقريباً من جم٨٠االحتياطي خالل تلك الفترة تبلغ 

وأصـبح   ٢٠٠٨أبريـل  /وُمدِّدت والية اللجنة االستشارية املعنية باحلبس االحتياطي املطوَّل حىت نيسان      - ٦٥
طريقـة   حمتجزاً، لكـن  ٨٩٢وكانت هذه اللجنة هي السبب يف اإلفراج عن        . أيضاً غوناييف اختصاصها يشمل   

يف اإلفراج عن عشرات من اجملرمني اخلطرين، وفقـاً ملـا           لنقد شديد بسبب إسهامها     تعرضت  ها واقتراحاهتا   ئأدا
  .ذكرته شرطة األمم املتحدة واملنظمات املتخصصة غري احلكومية

ويوصي اخلبري املستقل مبنح اللجنة االستشارية املعنية باحلبس االحتياطي املطّول والية وطنيـة جديـدة                 - ٦٦
 أو االحتجاز التعسفي كما ةالبسيطاجلرائم قق منها، يف حاالت لتحوميكن اوبتكليفها بالنظر، وفقاً ملعايري واضحة 

  .يوصي بأال تتم عمليات اإلفراج إال بإذن من فريق عامل يتألف من قضاة لتجنُّب اإلفراج عن جمرمني خطرين

   أعمال العنف املرتكبة ضد النساء- باء 

 فيما يتعلق حبق املرأة والوعي بالتحـديات         أُحرِز تقدم كبري يف البلد     بيليممنذ تصديق هاييت على اتفاقية        - ٦٧
احلقيقية، وإن ظلت املنظمات احلكومية الدولية أو املنظمات غري احلكومية الرئيسية ُتندِّد بأعمال العنف املرَتكَبة               

وقد أتيحت للخبري املستقل فرصة مقابلة وزيري شؤون املرأة وحقوق املرأة املتتاليني وأحاط . ضد النساء والفتيات
كمـا حـضر يف كـانون    . )٩(العنف ضد املرأة  أشكال  الوطين ملكافحة   التنسيق  لماً باهتمام كبري بأعمال هيئة      ع

 العرض اجليد للغاية لتقرير الدولة الطرف أمام اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة                ٢٠٠٩يناير  /الثاين
ة قرب انضمام هاييت إىل الربوتوكول االختياري هلذه وأعرب عن ارتياحه إلعالن رئيس جملس الشيوخ هبذه املناسب

االتفاقية، وهو آلية تسمح للمنظمات واألفراد بتقدمي شكاوى بشأن انتهاكات احلقوق يف الدول األطراف املصدِّقة 
  .على الربوتوكول وتسمح للجنة ببدء حتقيقات

ه النظر من جديد إىل احملنة الوطنية احلقيقية        وخبالف هذه اإلعالنات اإلجيابية، يود اخلبري املستقل أن يوجِّ          - ٦٨
 يف وخصوصاًاليت تشكلها أعمال العنف املرتكَبة ضد النساء والفتيات، وخباصة مسألة االغتصاب جبميع أشكاهلا،      

وقد أشارت وزارة شؤون    . األسرة، وإن كان حجم املشكلة احلقيقي غري معروف لعدم وجود أرقام شاملة           إطار  
                                                      

 يف ٤ ١٠٠، و١٩٩٥ شخص تقريباً يف عام ٢ ٠٠٠تشري اإلحصاءات املتاحة إىل أن عدد نزالء السجون بلغ         )٨(
 .٢٠٠٨ يف عام ٧ ٨٦٩، و٢٠٠١عام 

األمـن  و شؤون املرأة    يتضد املرأة ويضم وزار   حمفل للتنسيق يعاجل مسألة أعمال العنف املرتكَبة        هي   )٩(
 الصحة العامة والسكان ومنظمات اجملتمع املدين املتخصصة واملؤسسات واألجهزة املعنيـة            يتوالعدل باإلضافة إىل وزار   

 .وفرع حقوق اإلنسان يف بعثة األمم املتحدة يف هاييت" نوع اجلنس"التابعة ملنظومة األمم املتحدة ووحدة 
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 جيوز تقدمي شكوى خبصوص االغتصاب والشروع يف االغتصاب، وكذلك خبصوص التحرش اجلنسي، املرأة إىل أنه
استناداً إىل أحكام قانون العقوبات املتعلقة باالغتصاب وباإلخالل باآلداب العامة بظروف مشّددة مرتبطة بصفة              

  . إزاء التحرش اجلنسيمرتِكب الفعل، لكن اجملتمع والدولة، يف حقيقة األمر، يتساحمان إن جاز التعبري

، وضغوط  إليهاالسلبية  النظرة  ، تشكل   ها حرمة جسد  تعرض املرأة النتهاك  ومن الناحية العملية، خبالف       - ٦٩
مرتِكب العنف أو أسرته، بل ضغوط أسرة الضحية نفسها رادعاً مينعها من اللجوء إىل القضاء خشية التعـرض                  

ومع ذلك، يود اخلبري    .  موضوع شخصي وُمخزٍ يف الوقت ذاته      ألعمال انتقامية أو بسبب احلرج من احلديث عن       
سجلة يف السنوات األخرية قد     املستقل أن يشري إىل أن عدد أعمال العنف اجلنسي املرتكَبة ضد النساء والفتيات امل             

ـ  نالتهوي فيما يبدو وأنه ال ميكن أن ُيعرف على وجه الدقة ما إذا كانت هذه الزيادة ترجع إىل              زاد ال  مـن أعم
  . متزايدة من الضحايا باإلبالغ عن هذه األعمالاًالعنف هذه أو إىل نشاط التوعية الذي أقنع أعداد

 به بعثة األمم املتحدة يف هاييت واملؤسسات املتخصـصة          تقومويشيد اخلبري املستقل بالعمل املكثّف الذي         - ٧٠
ظمات غري احلكومية اليت تساهم عن طريق براجمهـا         التابعة لألمم املتحدة أو التابعة ملنظمة الدول األمريكية واملن        

  .اخلاصة بالتوعية والتثقيف يف مكافحة ممارسة العنف ضد املرأة

ويأمل اخلبري املستقل أيضاً أن ُيعتمد القانون اإلطاري املتعلق جبميع أشكال العنف املرتكَبة ضد املرأة، مبا             - ٧١
 كما يأمل أن ُتعتَمد التدابري املؤقتـة        ٢٠٠٩عام  أنه سيصدر يف    ن  يف ذلك العنف املرتيل، وهو القانون الذي أُعلِ       

كما يف وحالة املناصب اليت يتم شغلها بالتعيني التجنيد اخلاصة اليت جيب اختاذها يف حالة املناصب االنتخابية وحالة 
 ارتياحه أيضاً إلقرار    وُيعرب اخلبري املستقل عن   . يف الشرطة الوطنية الذي ينبغي أن حيظى باألولوية       حالة التجنيد   

ويأمل أن ُتدرج اجلمعيـة الوطنيـة   . جملس الشيوخ القانون املتعلق بظروف عمل العاملني بأجر يف اخلدمة املرتلية  
هذين النصني على وجه السرعة يف جدول أعماهلا وأن ُيدرج كذلك مشروع القانون املتعلق بـالبنوة واألبـّوة                  

ى الرغم من حتفّظ أولئك الذين يعتقدون أن هذه املشاريع قد تتـسبب يف              املسؤولة يف جدول أعمال الربملان عل     
  .إعادة النظر يف نظام هم املستفيدون منه

وباإلضافة إىل ذلك، الحظ اخلبري املستقل أن القوالب النمطية، مبعىن التصّور االجتماعي لـدور املـرأة                  - ٧٢
 مع الدور البارز الذي تؤديـه املـرأة يف االقتـصاد            والرجل، ال تزال تطغى على العقلية يف هاييت وهذا يتناقض         

ويوصي بأن تواصل وزارة شؤون املرأة وتوّسع احلملة اليت تقودها للقضاء علـى القوالـب النمطيـة                 . واألسرة
  .اجلنسانية يف املدارس ووسائط اإلعالم والدعاية

  "العنف الغوغائي" أعمال - جيم 

رة حاالت القتل الغوغائي املباشر وحاالت التوقيف خارج نطـاق          يشعر اخلبري املستقل بالقلق بسبب كث       - ٧٣
القضاء اليت تعقبها أعمال عنف خطرية من جانب السكان يف هنش وكاب هاييت ووانامينـت وفـور ليربتيـه                   

إىل موت أشخاص مشتبه أفضى أحياناً إىل حد " العدالة الشعبية"فقد أشري إىل عدة حاالت ُنفِّذت فيها . وباندياسو
.  القتل أو السطو أو االختطاف أو أعمال السحر أو غري ذلك من أعمال اللصوصية              رمية السرقة أو  جارتكاهبم  يف  

 كما تلقى عدة ادعاءات تشري إىل أعمال        أشخاصوأبلغ اخلبري املستقل أيضاً بعدة حاالت قام فيها السكان حبرق           
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 هلم أحياناً أماكن احتجاز خاصة هبم وخيـصُّون   الذين تكون) ١٠(عنف ارتكبها أعضاء جملس إدارة الوحدة احمللية     
وعالوة على أن تزايد هذه احلاالت مرتبط بانعدام الثقة يف قـدرة      .  لرؤساء األقسام  القدميةأنفسهم مبهام الشرطة    
 العنف والقتل الغوغائي هذه مل ُيفتح بشأهنا أي حتقيق ومل توقع جـزاءات علـى                أعمالالشرطة والقضاء، فإن    

يدرك اخلبري املستقل أن املالحقة القضائية ملرتكيب هذه األفعال مسألة صعبة حيث يتعلق األمر جبمهرة               و. مرتكبيها
جيب على ، ولكن جيب اإلسراع يف فتح حتقيقات واجلناةمن الناس اجملهولني وغالباً ما يتفق الناس على إخفاء أمساء 

  .أخذ ثأره بنفسه يف دولة القانونأن يق ألي شخص تبني أنه ال حيأن ترسل إشارة واضحة السلطات العليا للدولة 

   استغالل البشر-  دال

لبلد وتوجه إىل احلدود مع اجلمهورية الدومينيكيـة،        لالشمالية الشرقية   نطقة  املذهب اخلبري املستقل إىل       - ٧٤
ومي للعمل بني هاييت التفاوت يف الثروة، واالرحتال الياليت ميثلها وخباصة إىل وانامينت حيث شهد املشكلة اخلطرية 

واجلمهورية الدومينيكية من زاوية عمليات الطرد اجلماعية، واالستغالل يف العمل، واخنفاض مـستوى تـسجيل              
  . ومجيعها يؤثر على جانب كبري من الناس الذين يسكنون هذه املنطقة احلدودية أو يعربوهنا،املواليد

لنامجة عن شبكات اجلرمية املنظمة وضعف وجود الدولة يف وباإلضافة إىل ذلك، تؤدي حالة انعدام األمن ا  - ٧٥
احلـدود،  على  وتساهم الظروف السائدة    .  النتهاكات حقوق اإلنسان   اإىل شدة تعرض سكاهن   احلدودية  املنطقة  

االسـتغالل  يسودها  واإلفالت من العقاب، وعدم الشرعية، والفقر والفوضى شيئاً فشيئاً يف خلق مناطق جديدة              
وانتـهاكات  .  للخطر يومياً  قيمة احلياة وكرامة اإلنسان   تتعرض فيها   ولة وانتهاكات حقوق اإلنسان     وسوء املعام 

  .حقوق اإلنسان يف هذا امليدان موثقة يف عدد كبري من تقارير املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية

لة وتقدمي تقرير عنها إىل جملس حقوق       ويعتزم اخلبري املستقل مواصلة حبث هذه املسألة يف أثناء بعثاته املقب            - ٧٦
اإلنسان، وخباصة فيما يتعلق مبسائل اختطاف األطفال وخضوعهم لعمليات التبين والعمـل القـسري يف إطـار        

  ). معالعيش" (restavek"ممارسات 

  "املرحلني" مسألة -  هاء

طنون هايتيون طُردوا من كندا     ، وهم موا  "املرحلني"ُوجِّه نظر اخلبري املستقل إىل مصري من يعرفون باسم            - ٧٧
مهاجرون غري قانونيني طردوا بسبب خمالفة   إما  وهؤالء هم   . أو الواليات املتحدة األمريكية بسبب ارتكاب جرمية      

قوانني اهلجرة أو مهاجرون قانونيون طردوا بعد أن أمضوا فترة عقوبة على جرائم أو جنح ارتكبوهـا يف البلـد               
 هاييت على األقـل وغالبـاً بـسبب أفعـال           ٥ ٠٠٠" ترحيل"ين األخرية، مت    وخالل السنوات العشر  . املضيف
يف الشهور  و. ، مثل اإلقامة غري القانونية وتعاطي أو حيازة املخدرات بكميات صغرية، والعنف املرتيل            )١١(بسيطة

                                                      

 .لية هي أصغر جمتمع حمليالوحدة احمل )١٠(

أكتوبر /وصلوا إىل هاييت يف الفترة ما بني تشرين األول" مرحلني" أشخاص ٦٠٣تشري عينة مكونة من  )١١(
 ٣، إىل أن نسبة من ارتكبوا أفعاالً خطرية تنطوي على عنف إجرامي ال تتجاوز يف الواقع                 ٢٠٠٧أبريل  / ونيسان ٢٠٠٦

 .يف املائة من هذا اجملموع
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 الواليات  القادمني من " نياملرحل"يتم حبس   ،  ١٩٩٦ومنذ عام   ". املرحلني"يف عدد   كبرية  زيادة  لوحظت  األخرية  
مباشـرة  السجن الوطين   ألسباب أشد خطورة إىل     " نياملرحل"ويتم نقل   املتحدة أو كندا فور وصوهلم إىل هاييت،        

  .ما ال يقل عن ثالثة أشهرحيث يقضون فيه 

  :ويثري الترحيل مسألتني من زاوية حقوق اإلنسان  - ٧٨

فمن احملتمل، من ناحية، أن     . رمية يف البلد  على األمن العام واجل   " للمرحلني"معاجلة التأثري احملتمل      )أ(  
غري أن عدم . إىل اإلجرام يف هاييت، ومن ناحية أخرى، وأن جيلبوا معهم شكالً من أشكال اجلرمية" املرحلون"يعود 

وجود بيانات وإحصاءات موثوق هبا جيعل من املستحيل الربط بني االندماج يف اجملتمع اهلاييت واملسرية الفرديـة                 
  .الذين يعودون إىل اجلرمية" للمرحلني"ملرحل أو حتديد العدد احلقيقي للشخص ا

اهلايتيني هم أشخاص مقيمون بصورة قانونيـة       " املرحلني"احترام حقوق املواطنني إذ إن معظم         )ب(  
وقد تكيف هؤالء الناس مع ظروف البلد املـضيف         . )١٢( للغاية ةوكانوا قد غادروا بلدهم األصلي يف سن صغري       

  .وا يف جمتمعاهتا؛ وغالباً ما ال يتحدثون اللغة الكريولية وال اللغة الفرنسيةواندجم

اهلايتيني وإعـادة تأهيلـهم     " املرحلني"وينوِّه اخلبري املستقل باملشروع النموذجي لدعم إعادة استيعاب           - ٧٩
 ينوِّه بأعمال املساعدة دجمهم، وهو املشروع الذي تنفذه املنظمة الدولية للهجرة بالشراكة مع حكومة هاييت كماو

ويوصي . ومبساندة األسر اليت تساعد حبماس يف إعادة استيعاب املرحلني" املرحلني"والتوجيه اليت تقوم هبا رابطات 
اليت يتناقلها اجملتمـع    " إجرام املرحلني "بأن تشمل أي مناقشة متوازنة بني اهلجرة والترحيل معاجلة مناسبة لصورة            

 استقبال تضمن عودهتم وبأن تقوم القنصليات بدورها الكامل يف إدارة           وأماكنناك ممارسة   اهلاييت، وبأن تكون ه   
  .عملية الترحيل

وأعرب اخلبري املستقل أيضاً عن قلقه بشأن املعلومات اليت تفيد أن الواليات املتحدة تعتزم طرد مئـات                   - ٨٠
ب من احلكومة األمريكية إعادة النظر يف هـذا  اآلالف من املهاجرين املقيمني بصورة غري قانونية يف أراضيها وطل        

  القرار يف ضوء األضرار املادية واملالية اليت أصـابت هـاييت بـسبب األعاصـري املتالحقـة الـيت وقعـت يف                     
  .٢٠٠٨أغسطس /آب

   احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية-  واو

متع الكامل حبقوق اإلنـسان، املدنيـة       الت"، بأن   ٩/١/ر. أقر جملس حقوق اإلنسان، يف بيان الرئيس ب         - ٨١
والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية على حد سواء، يشكل عامالً لتحقيق السالم واالستقرار والنمو يف              

مواصلة العمل الذي بدأه سلفه وإجناز مهمته باإلسهام        "، ومن مث قرر متديد والية اخلبري املستقل ودعاه إىل           "هاييت

                                                      

عند عودهتم إىل هاييت ما بني متوسط أعمارهم  أعوام و٧ و٤  ما بني "املرحلني "أعمارط  يتراوح متوس  )١٢(
 . عاما٤٨ً و٢٨
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ته وتقدمي مسامهته يف سبيل إعالء حقوق اإلنسان يف هاييت، مع التركيز بوجه خاص على احلقـوق                 بتجربته وخرب 
  ).١٤الفقرة " (االقتصادية واالجتماعية والثقافية

لى الرغم من أن اجلانب األساسي من املالحظـات         اً، تسري بعثة اخلبري املستقل وع     ويف هذا اإلطار حتديد     - ٨٢
قد ف التقرير خمصص للحقوق املدنية والسياسية ولتنفيذ التوصيات اليت اعتمدها اجمللس، والتوصيات الواردة يف هذا

شرع اخلبري املستقل يف معاجلة مسألة احلقوق االقتصادية واالجتماعية يف أثناء بعثته األوىل وهو يعتزم مواصلة عمله 
  .يف هذا امليدان

ملوكلة إليه، أن مسألة سيادة القانون ال ميكن حلها باالعتماد ويرى اخلبري املستقل يف الواقع، وفقاً للوالية ا  - ٨٣
من أجل السماح فقط على اإلصالحات الالزمة للمؤسسات القضائية واملنظومة اجلنائية والشرطة ونظام السجون            

  .بالتمتع باحلقوق املدنية والسياسية وممارستها

 العامة اليت جيب أن تضمن، إىل جانب        واملرافق وإرساء سيادة القانون تعين أيضاً ضمان أداء املؤسسات         - ٨٤
أمن األشخاص واألموال، ممارسة مجيع املواطنني جململ احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املنصوص عليها يف 

  رجه برملان هـاييت يف جـدول أعمالـه        العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الذي أد        
  على هذا العهد يف أقربب وقت ممكنويوصي اخلبري املستقل يف هذا الصدد باعتماد قانون التصديق  . ٢٠٠٩لسنة  

  .بغية إرسال إشارة قوية إىل عزم احلكومة والربملان ورغبتهما يف حتسني احلالة االجتماعية االقتصادية يف البلد

ذا النهج الشامل عند حتديد براجمهـا اخلاصـة         وينبغي أيضاً أن تسترشد املؤسسات الدولية أو الثنائية هب          - ٨٥
بالتعاون أو املساعدة التقنية حبيث تكفل للجميع تدرجيياً فرص احلصول على التعليم واالستفادة من نظام صحي                

  .واحلصول على مياه الشرب وخدمات اإلصحاح وعلى سكن صحي والئق وعلى دخل العمل والتدريب

 عن ملفات التضامن والصحة والتعليم وهو   نيبل اخلبري املستقل الوزراء املسؤول    ومتهيداً للبعثات املقبلة، قا     - ٨٦
وقام اخلبري املستقل أيضاً بزيـارة      . يعرب هلم عن الشكر حلسن إصغائهم وللمعلومات والوثائق اليت قدموها إليه          

املقبلة للتعمق يف دراسة    يعتزم ختصيص إحدى بعثاته     هو  بعض اإلجنازات الرمزية اليت حتقق أداء جيداً فيما يبدو و         
بعض املواضيع مثل احلق يف الغذاء واحلق يف املياه واحلق يف التعليم املدرسي ويف الرعاية الصحية وتقدمي تقرير يف                   

  .هذا الشأن إىل اجمللس

   التوصيات-  ثالثاً
  .يف ضوء العناصر اليت سلف ذكرها، يقدم اخلبري املستقل التوصيات التالية  - ٨٧

  : القضاء، يوصي مبا يلييف جمال  - ٨٨

  تعيني رئيس حمكمة النقض، وهو رئيس اجمللس األعلى للقضاء، وبدء برنامج اعتماد القضاة؛  )أ(  

  تعيني املدير العام ملدرسة تدريب القضاة وبدء عمليات التدريب األولية للقضاة؛  )ب(  
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جة منتظمة ودائمـة    إنشاء هيئة تفتيش قضائي حقيقية تتألف من قضاة وتسمح برقابة متدر            )ج(  
  تعيني قضاة لضمان حسن أداء القضاء وصون حقوق املتقاضني يف الوقت نفسه؛بأنشطة احملاكم وعلى وفعالة 

إنشاء الدائرتني املتخصصتني اللتني ستكلفان بالنظر يف بعض اجلرائم اخلطرية ذات املـدلول               )د(  
  اجلرائم االقتصادية واملالية؛يف السياسي و

سيط بعض اإلجراءات اجلنائية، وخباصة يف ميدان العقوبات البديلـة للـسجن            توضيح وتب   )ه(  
أمام القاضي، وفيما يتعلق أيضاً مبدة احلـبس        الشخصي  إيقاف التنفيذ، واحلبس على ذمة التحقيق واملثول        و

  االحتياطي واإلنابة القضائية والتفويض القضائي للشرطة القضائية؛

  السجناء القصَّر وألحكام اتفاقية حقوق الطفل؛إيالء اهتمام حقيقي ملسألة   )و(  

 يف إطار قانون الطفل تسمح بتطبيق استراتيجيات ملنع جنـوح األحـداث             ترتيباتاعتماد    )ز(  
، مع تيسري اإليداع يف حميط أسري يف حالة  حقيقية وإدماجالتأهيل برامج إعادة  ووضعوتدابري بديلة للسجن    

   البسيطة؛اجلنح

انوين ينظم أداء معهد الطب الشرعي، وتعيني حد فاصل بني مشرحة املستشفى            إنشاء إطار ق    )ح(  
اجلامعي التابع لدولة هاييت ومشرحة معهد الطب الشرعي، والنظر يف مد نطاق اخلدمات إىل القضاء احمللـي                 

  ؛يباملشاركة يف إنشاء ملحقني على األقل ملعهد الطب الشرعي يف الكاب وكا

 وإنشاء آلية لتبادل اآلراء واملعلومات بصورة منتظمة بني ةلابيوت العدمواصلة توسيع شبكة   )ط(  
  .املسؤولني عن هذه البيوت

  : الشرطة، يوصي مبا يليجمالويف   - ٨٩

  زيادة االهتمام باعتماد أعضاء إدارة التفتيش العامة للشرطة وزيادة املوارد البشرية واملالية؛  )أ(  

  باط، بغية إرسال إشارة واضحة بشأن اهلدف املنشود؛إيالء األولوية العتماد صف الض  )ب(  

إشراك فرع حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم املتحدة يف هاييت بصورة منهجية وحمكمـة يف                 )ج(  
  مجيع مراحل متابعة اإلجراءات بغية ضمان احترام املعايري الدولية يف هذا امليدان؛

  زيادة عدد اجملندات يف الشرطة؛  )د(  

  دة عدد أفراد شرطة األمم املتحدة الذين يتحدثون اللغة الفرنسية أو الكريولية؛زيا  )ه(  

  .تنظيم تعليم أفراد شرطة األمم املتحدة اللغة الكريولية  )و(  

  :ويف جمال السجون، يوصي مبا يلي  - ٩٠
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 املؤسسات العقابية ومكافحـة     ازدحامبدء برنامج وطين لبناء سجون جديدة بغية احلد من            )أ(  
   احتجاز؛كمراكزظاظ السجون واستخدام أقسام الشرطة اكت

  مواصلة تعيني موظفي إدارة السجون واعتمادهم ومراقبتهم؛  )ب(  

إنشاء برنامج لرصد املؤسسات العقابية والرقابة الصحية عليها، مبساعدة اللجنة الدوليـة               )ج(  
  للصليب األمحر؛

دوية واملنتجات الصيدالنية باإلضافة إىل  على تزويد السجون مبخزونات كافية من األ    احلرص  )د(  
  األغذية مبا يكفل حق احملتجزين يف احلصول على الرعاية والغذاء؛

 والية وطنية جديدة تسمح هلا بـأن        املطّولمنح اللجنة الستشارية املعنية باحلبس االحتياطي         )ه(  
سيطة أو االحتجاز التعسفي واحلـرص      تنظر، وفقاً ملعايري واضحة وميكن التحقق منها، يف حاالت اجلرائم الب          

  يتألف مـن قـضاة، لتجنـب اإلفـراج عـن     على عدم السماح بعمليات اإلفراج إال بإذن من فريق عامل         
  .جمرمني خطرين

  :وفيما يتعلق مبسألة أمني املظامل، يوصي مبا يلي  - ٩١

ية تسمح له بصورة اعتماد مشروع القانون الذي يعيد صياغة مهمة أمني املظامل وتزويده مبيزان  )أ(  
  املؤسسة واملنتفعني هبا؛هذه خاصة بإنشاء مكاتب إقليمية هبدف حتقيق التقارب بني 

  إنشاء وظيفة نائب أمني املظامل؛  )ب(  

 برنامج لتوجيه أمني املظامل يف تطوير واليته وتنظيم عملـه علـى الـصعيد الـوطين                 وضع  )ج(  
عناصر الفاعلة الوطنية يف هاييت، وحدة املؤسسات الوطنية       واإلقليمي، يشارك فيه بصورة خاصة، إىل جانب ال       

  .ببعثة األمم املتحدة يف هاييت وشبكة جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان

  :وفيما يتعلق مبكافحة ممارسة العنف ضد املرأة، يوصي مبا يلي  - ٩٢

النمطية القائمة على نوع اجلـنس يف       مواصلة وتوسيع احلملة الكربى للقضاء على القوالب          )أ(  
  املدارس ووسائط اإلعالم والدعاية؛

اعتماد القوانني الثالثة املتعلقة جبميع أشكال العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف املـرتيل،                 )ب(  
  .ليةيف اخلدمة املرتبأجر وقانون البنوة واألبوة املسؤولة والقانون املتعلق بظروف العمل اخلاصة بالعاملني 

  :، يوصي اخلبري املستقل مبا يلي"املرحلني"وفيما يتعلق مبسألة   - ٩٣
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  دارة عملية الترحيل؛الكامل يف إاحلرص على قيام القنصليات بدورها   )أ(  

اهلايتيني وإعادة تأهيلـهم    " املرحلني"دعم املشروع النموذجي للمساعدة يف إعادة استيعاب          )ب(  
  لدولية للهجرة؛وإدماجهم، الذي تنفذه املنظمة ا

  نيـة يف أراضـي    وقف عمليات الطرد اجلماعية للمهاجرين املقـيمني بـصورة غـري قانو             )ج(  
  .بلدان أخرى

  :وفيما يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية، يوصي مبا يلي  - ٩٤

  التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛  )أ(  

اجلهود الرامية إىل احترام التعهدات املقدمة على الصعيد الدويل يف جمال احلقـوق             مضاعفة    )ب(  
  .االقتصادية واالجتماعية

 -  -  -  -  -  


